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قواعد الن�شر يف املجلة 
القواعد  وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

اآلتية:
يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي . 1

وخطواته املتعارف عليها عاملًيا.
2 . )CD(وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق

simplified Arabic« عىل أن  بحدود)5000- 10000( كلمة بخط 
ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

ُتقبل النصوص املحققة ملخطوطات كربالء، عىل أن تكون حمققة عىل وفق . 3
فيها  يذكر  حتقيق)دراسة(  مقدمة  تتضمن  وأن  عليها،  املتعارف  املناهج 
الباحث املنهج املعتمد ومواصفات النسخة املعتمدة ومصدرها، ويرفق مع 

العمل املحقق صورة املخطوطة املعتمدة كاملًة.
يف . 4 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود)350( كلمة.

الباحث، وعنوانه، وجهة . 5 البحث عىل اسم  أن حتتوي الصفحة األوىل من 
اإللكرتوين مع مراعاة  اهلاتف، والربيد  الوظيفي، ورقم  العمل، والعنوان 
عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك. 

أواخر . 6 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 
بأن  ــارة  واإلش التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصــول  وتراعى  البحث، 
تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، 
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سنة النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر 
اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

حالة . 7 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعى يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 
أسفل . 8 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن. 
للمرة . 9 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

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

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 
ة وسيلة نرش أخرى. . 10 أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ
تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة . 11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات 
فنية. 

ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل . 12
أصحاهبا سواء أقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: 

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

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.
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البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 	. 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل 

إعدادها هنائيًّا للنرش. 
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.ه. 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة و. 

مالية جمزية. 
يراعى يف أسبقية النرش: ـ. 13

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. أ. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 	. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. د. 

ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة:. 14
)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
ع  )العراق/كربالء املقدسة /حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.
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كلمة العدد
ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ

اِد�َشُة ْمَعُة ال�شَّ ال�شَّ
َسْت َأْساَمُؤُه،  احلَْمُد هللهلِ َجلَّ َجاَلُلُه، َوَعُظَم َفْضُلُه َوَكَرُمُه، َوَحُسَن َباَلُؤُه، َوَتَقدَّ
يَّاَم  ، واَلسهلِ اَلُم َعىَل َأْنبهلَِيائهلِههلِ َوُرُسلهلِههلِ اَلُة َوالسَّ يَك َلُه، َوالصَّ اَل إهلَِلَه إهلِالَّ ُهَو، َوْحَدُه اَل رَشهلِ

يَن. رهلِ يِّبهلِنَي الطَّاههلِ ٍد َوَعىَل آلهلِ َبْيتهلِههلِ الطَّ َنا َوَنبهلِيِّنَا حُمَمَّ َسيِّدهلِ

ادهلُِس  السَّ ُد  امُلَجلَّ ُل -  األَوَّ الَعَدُد  يَم  الَكرهلِ َئ  الَقارهلِ ي  يزهلِ َعزهلِ َيَدْيَك  َفَبنْيَ  َبْعُد:  ا  أمَّ
َوَقْد  ادهلَِسَة،  السَّ َشْمَعَتَها  ُتْوقهلُِد  َذا  َ هبهلِ َي  َوههلِ هلَِكْرَباَلَء،  ُتَراث  ةهلِ  جَمَلَّ ْن  مهلِ ادهلَِسةهلِ  السَّ نَةهلِ  لهلِلسَّ
اثهلِ َحتَّى َأْصَبَحْت  َ ن الرترُّ َل ُمَْتلهلَِفٍة مهلِ َعٍة يفهلِ َمَفاصهلِ َأْثَرتهلِ امَلْكَتَبَة الّتـَُراثهلِيََّة بهلَِأْبَحاٍث ُمُتنَوِّ

اثهلِ الَكْرَباَلئهلِّي اَل ُيْمكهلُِن االْستهلِْغنَاُء َعنُْه. َ ثهلِنَي يفهلِ الرترُّ امًّ لهلِلَباحهلِ َمْصَدًرا ُمههلِ

َن  َتَضمَّ ُل  األَوَّ َفاْلَبْحُث  ٍة:  دَّ عهلِ نَي  بهلَِمَضامهلِ َجاَءْت  َفَقْد  اْلَعَددهلِ  َهَذا  َأْبَحاُث  ا  َوَأمَّ
ّ يفهلِ َمْوُسْوَعةهلِ  ثهلِ الَبْحَراينهلِ نَْد امُلَحدِّ َواَيةهلِ عهلِ يثهلِ َوَتْقيهلِيَم َمْتنهلِ الرِّ َدَراَسًة َتنَاَوَلْت َنْقَد احلَدهلِ
يف  زيَن  امُلربَّ األَْعاَلمهلِ  ْن  مهلِ َعَلٍم  َحَياةهلِ  َحْوَل  َكاَن  الثَّاينهلِ  َواْلَبْحُث  ةهلِ،  َ النَّارضهلِ احلََدائهلِقهلِ 
ومكتبته  ي  الَكْفَعمهلِ يُم  إهلِْبَراههلِ ْيُخ  الشَّ َوُهَو  َأاَل  اهلجرّيني  والعارش  التاسع  القرنني 
ينهلِّي  ْزوهلِ القهلِ َخانهلِ  َحَسن  َدارهلِ  ْ الــ�َّ )َمْدَرَسُة  نَْوانهلِ بهلِعهلِ َجاَء  الثَّالهلُِث  َواْلَبْحُث  الغنّية، 
ابهلُِع  ا الَبْحُث الرَّ (، أمَّ َسةهلِ ينَةهلِ َكْرَباَلَء امُلَقدَّ يَّةهلِ يفهلِ َمدهلِ ْلمهلِ ْن َمَصادهلِرهلِ النَّْهَضةهلِ العهلِ َمْصَدًرا مهلِ
ْيُخ  ينَةهلِ َكْرَباَلَء َوُهَو الشَّ ينهلِيَّةهلِ يفهلِ َمدهلِ ُموزهلِ الدِّ ََحدهلِ الرِّ خيهلِيًَّة ألهلِ َفَكاَن َمْوُضوُعُه َدَراَسًة َتْأرهلِ
َد َسنََة 1989م، ُثمَّ َتاَلُه َبْحٌث آَخُر َعْن  ي اْسُتْشههلِ ذهلِ ّ الَّ ايفهلِ َضا الصَّ يُد َعْبُد الرِّ ههلِ الشَّ
اثهلِ  َ الرترُّ ن  مهلِ َو  ُأْنُموَذًجا،  ّي  احلَائهلِرهلِ اَمادهلِ  الدَّ َصالهلِحهلِ  دهلِ  حُمَمَّ يِّدهلِ  السَّ اَمادهلِ  الدَّ آلهلِ  ةهلِ  ُأرْسَ
ْيُخ َعْبُد اهللهلِ  يُه اْلَكبهلِرُي الشَّ َظامهلِ َوُهَو الَفقهلِ عهلِ َكْرَباَلءهلِ العهلِ َحدهلِ َمَراجهلِ َقٌة ألهلِ َساَلٌة حُمَقَّ املحقق رهلِ
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َساَلُة إهلَِجاَباتهلِههلِ َعْن َسْبعهلِ َمَسائهلَِل بهلَِشْأنهلِ  ّي(، َتنَاَوَلتهلِ الرِّ ّي)الترُّْسرَتهلِ وْشرَتهلِ بهلِن احلَُسنْيهلِ الشرُّ
قهلِ الَكَركهلِّي،  دهلِ لهلِْلُمَحقِّ حهلِ الَقَواعهلِ يَّةهلِ َكرَشْ ْلمهلِ تهلِي َوَرَدْت يفهلِ َبعهلِضهلِ اْلُكُتبهلِ العهلِ َباَراتهلِ الَّ العهلِ

. يَّةهلِ ْلمهلِ ن الُكُتبهلِ العهلِ َها مهلِ لهلِ َو َنْحوهلِ يدهلِ األَوَّ ههلِ ُروسهلِ لهلِلشَّ َوالدرُّ

َقةهلِ َتْسلهلِيَط  َسائهلِلهلِ امُلَحقَّ اَللهلِ األَْبَحاثهلِ َوالرَّ ْن خهلِ ُل مهلِ نَا ُنَحاوهلِ ْكرهلِ َأنَّ يرهلِ بهلِالذِّ ن اجلَدهلِ َومهلِ
يفهلِ  يَُّة  ْلمهلِ العهلِ َواحلََرَكُة  يَُّة  ْلمهلِ العهلِ احلَْوَزُة  َا  هبهلِ ْت  َمرَّ تهلِي  الَّ الُعُصورهلِ  ُمَْتَلفهلِ  َعىَل  ْوءهلِ  الضَّ
ُيَمثِّاَلنهلِ  نْيهلِ  يَّ ْجرهلِ اهلهلِ َعرَشَ  َوالثَّالهلَِث  َعرَشَ  الثَّاينهلِ  الَقْرَننْيهلِ  َفإهلِنَّ   ، َسةهلِ امُلَقدَّ َكْرَباَلَء  ينَةهلِ  َمدهلِ
د  يِّدهلِ حُمَمَّ ّ َوالسَّ ثهلِ الَبْحَراينهلِ َْوَزةهلِ َكْرَباُلَء، َفَكاَن الَبْحثانهلِ َعن امُلَحدِّ َهبهلِّي حلهلِ الَعرْصَ الذَّ
ا الَقْرَنانهلِ الَعارشهلِ َواحلَادهلِي َعرَشَ  ، وَأمَّ ْوءهلِ َعىَل َهَذا الَعرْصهلِ اَماد لهلَِتْسلهلِيط الضَّ َصالهلِح الدَّ
ْيخ  ، َفَكاَن َبْحُث الشَّ يَّةهلِ ْلمهلِ يََّة لهلِنهلُِشوءهلِ َحْوَزةهلِ َكْرَباَلَء العهلِ يقهلِ انهلِ َفُيَمثِّاَلنهلِ البهلَِداَيَة احلَقهلِ يَّ ْجرهلِ اهلهلِ
ْوءهلِ  ّي لهلَِتْسلهلِيطهلِ الضَّ يههلِ الترُّْسرتهلِ َبةهلِ امَلَسائهلِلهلِ لهلِْلَفقهلِ َساَلُة َأْجوهلِ ّي َوَمْكَتَبُتُه، َورهلِ يم الَكْفَعمهلِ إهلِْبَراههلِ
ْوَء َعىَل  ايّف؛ َفُيَسلُِّط الضَّ َضا الصَّ يدهلِ َعْبدهلِ الرِّ ههلِ ْيخهلِ الشَّ ا َبْحُث الشَّ ، َوَأمَّ َعىَل َهَذا الَعرْصهلِ

تهلِي َشنََّها َعَلْيَها النَِّظاُم الَبائهلُِد. يَّةهلِ بهلَِسَببهلِ احلَْربهلِ الَّ ْلمهلِ ههلِ احلَْوَزةهلِ العهلِ َعرْصهلِ اْضطهلَِهادهلِ َهذهلِ

ههلِ  َوَدْورهلِ ّي  رَيازهلِ الشِّ ي  َتقهلِ دهلِ  حُمَمَّ ْيخهلِ  الشَّ َحْوَل  َفَكاَن  ةهلِ  يَّ لهلِيزهلِ ْنجهلِ اإلهلِ َغةهلِ  اللرُّ َبْحُث  ا  َوَأمَّ
ّ يفهلِ َكْرَباَلَء)1920-1918(. َياسهلِ ينهلِّي َوالسِّ الدِّ

ّي  ْلمهلِ العهلِ امُلْؤمَتَرهلِ  رهلِ  حَمَاوهلِ َأَحدهلِ  لهلِلكهلَِتاَبةهلِ يفهلِ  الكهلَِرامهلِ  ائهلِنَا  لهلُِقرَّ ْعَوَة  الدَّ َد  ُنَجدِّ َأْن  َنا  َوَيُ�رُّ
)ُتَراُثنَا  َعارهلِ َت شهلِ ّ 2019م، حَتْ ينهلِ الثَّاينهلِ يخهلِ 7-8 تهلِرْشهلِ ي َسُيْعَقُد بهلَِتْأرهلِ ذهلِ لهلِ الَّ ّ األَوَّ َويلهلِ الدرُّ
ُرُه  َوحَمَاوهلِ  ،) يَّةهلِ ْساَلمهلِ اإلهلِ امَلْكَتَبةهلِ  يفهلِ  َوَمَكاَنُتُه  الَكْرَباَلئهلِيرُّ  اُث  َ :)الرترُّ نَْوانهلِ َوبهلِعهلِ ُتنَا(،  يَّ ُهوهلِ

َي: ههلِ

. ريهلِ 1- ُعُلوُم الُقْرآنهلِ َوالتَّْفسهلِ

. َجالهلِ يثهلِ َوالرِّ 2- ُعُلوُم احلَدهلِ

ْقههلِ َو ُأُصولهلُِه. ْلاَم الفهلِ 3- عهلِ
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. 4- ُعُلوُم الَفْلَسَفةهلِ َو الَكاَلمهلِ َوامَلنْطهلِقهلِ

َا. َغةهلِ الَعَربهلِيَّةهلِ َو آَداهبهلِ 5- ُعُلوُم اللرُّ

. رَيُ ُم َوالسِّ اجهلِ َ يُخ َوالرتَّ 6- التَّارهلِ

اثهلِيَُّة. َ يَُّة الرترُّ 7- الُعُلوُم التَّْطبهلِيقهلِ

يٌق(. قهلِ 8- امَلْخُطوَطاُت الَكْرَباَلئهلِيَُّة)َدَراَسٌة َوحَتْ

ينهلِيَُّة. ُس الدِّ 9- امَلَدارهلِ

ُس َو البهلِْبلُيوْغَراْفَيا. 10- الَفَهارهلِ

اتهلِيََّة  الذَّ رَيَة  السِّ امَلاضهلِ  الَعامهلِ  ن  مهلِ لهلِ  األَوَّ الَعَددهلِ  يفهلِ  يمهلِ  الَكرهلِ ئهلِ  لهلِْلَقارهلِ َنا  َنرَشْ َكاَم  َو 
َثةهلِ يفهلِ َهَذا  اتهلِيَّةهلِ امُلَحدَّ م الذَّ ههلِ رَيهلِ ْرَنا َنرْشَ سهلِ َفَقْد َقرَّ ةهلِ ُتَراثهلِ َكْرَباَلَء،  َهْيَأَت جَمَلَّ َْعَضاءهلِ  ألهلِ

ن ُكلِّ َعاٍم. لهلِ مهلِ الَعَددهلِ. َوَيُكوُن َهَذا ُمْعَتَمًدا يفهلِ الَعَددهلِ األَوَّ

يِّبهلِنَي  ٍد َوآلهلِههلِ الطَّ اَلُم َعىَل حُمَمَّ اَلُة َوالسَّ َ َوالصَّ ُر َدْعَواَنا َأْن احلَْمُد هللهلِ َربِّ الَعامَلنيهلِ َوآخهلِ
يَن. رهلِ الطَّاههلِ

رئيس التحرير
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ر�شالُة املجّلة
ــالُم َعَلى أشرفهلِ األنبياءهلِ والمرسليَن  الُة والسَّ الحمُد للههلِ ربِّ العالميَن والصَّ

ٍد وآلهلِه الطَّاهريَن المعصوميَن، أّما بعد: سيِّدنا محمَّ

فأصبَح الحديُث عن أهّمّيةهلِ الترُّراثهلِ وضرورةهلِ العنايةهلِ بههلِ وإحيائههلِ ودراســتههلِ من 
البدهّيــاتهلِ التي ال َيحُســُن إطالُة الكالمهلِ فيها؛ فإنَّ األّمــَة التي ال ُتعنى بتراثهلِها وال 

. تكّرُم أسالَفها وال تدرُس مآثَرُهم وآثاَرُهم ال ُيرجى لها مستقبٌل بيَن األممهلِ

: ومن مّيزاتهلِ ُتراثهلِنا اجتماُع أمَرينهلِ

أولهما: الغنى والشمولّيُة.

ثانيهما: قّلُة الدراســاتهلِ التي ُتعنى به وتبحُث فــي مكنوناتهلِه وُتبرزه، فإّنه في 

الوقت الذي نجد باقي األممهلِ تبحُث عن أّي شيٍء ماّديٍّ أو معنويٍّ يرتبُط بإرثها، 
وُتبــرُزه وُتقيُم المتاحَف تمجيًدا وتكريًما لــه، وافتخاًرا به، نجُد أّمَتنا مقّصرًة في 

. هذا المجالهلِ

فكم من عالٍم قضى عمَره في خدمةهلِ العلمهلِ والمجتمعهلِ ال يكاُد ُيعرُف اســُمه، 
، أو إقامــةهلِ مؤتمٍر أو ندوٍة تدرُس  ها لألجيالهلِ فضاًل عــن إحياءهلِ مخطوطاتهلِه وإبرازهلِ

نظرّياتهلِه وآراَءه وطروحاته.

 التــي أمرتنا بحفظهلِ التراثهلِ  لذلــك كّلههلِ وانطالًقا مــن تعاليمهلِ أهلهلِ البيتهلِ
اذ قــاَل اإلمــاُم جعفُر الصــادق للمفّضلهلِ بــنهلِ عمر: »اكتْب وبــثَّ علَمك في 
ـك، فإْن متَّ فأورث كتَبــك بنيك«، بادرت األمانُة العاّمُة للعتبةهلِ العّباســّيةهلِ  إخوانهلـِ
المقّدســةهلِ بتأســيسهلِ مراكــَز تراثّيــٍة متخّصصٍة، منها مركــُز تراثهلِ كربــالَء، الذي 
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انطلقــت منُه مجّلــُة تراثهلِ كربالَء الفصلّيــُة المحّكمُة، التي ســارت بخطًى ثابتٍة 
غّطْت فيها جوانَب متعددة من التراثهلِ الضخمهلِ لهذههلِ المدينةهلِ المقّدســةهلِ بدراساٍت 

وأبحاٍث علمّيٍة رصينٍة.
ملاذا تراثُ كربالء؟

: إنَّ لالهتمامهلِ والعنايةهلِ بتراثهلِ مدينةهلِ كربالء المقّدسةهلِ منطلقينهلِ أساسّيينهلِ
، يتلّخص بأّن تراُث هذههلِ المدينةهلِ شــأُنه شــأُن بقّيةهلِ تراثهلِنا ما زاَل به  ُمنطَلٌق عامٌّ

حاجٍة إلى كثيٍر من الدراساتهلِ العلمّيةهلِ المتقنةهلِ التي ُتعنى به.
، التي أصبحــْت مزاًرا بل  ، يتعلق بهــذههلِ المدينةهلِ المقّدســةهلِ وُمنطَلــٌق خــاصٌّ
، منُذ فاجعةهلِ الطفِّ واستشــهادهلِ  ا وُمقاًمــا لكثيٍر مــن محّبي أهلهلِ البيــتهلِ مقــرًّ
ســيِّدهلِ الشــهداءهلِ ســبطهلِ رســولهلِ الله اإلمامهلِ أبي عبد الله الحســين بن علي بن 
، وانطــالق حركٍة علمّيــٍة يمكُن  أبــي طالب، فكان تأســيُس هــذههلِ المدينةهلِ
وصُفها بالمتواضعةهلِ في بداياتهلِها بســببهلِ الوضع السياسي القائم آنذاك، ثّم بدأت 
تتوّســُع حّتى القرنهلِ الّثاني عشـَر الهجرّي إذ صارت قبلًة لطالبهلِ العلمهلِ والمعرفةهلِ 
ابع عشر للهجرةهلِ، إذ  وتزّعمتهلِ الحركَة العلمّية، واســتمّرت إلى نهاياتهلِ القرنهلِ الرَّ

عادت حينذاك حركات االستهداف السلبي لهذه المدينة المعطاء.
فلذلــك كّلههلِ اســتحّقت هذه المدينُة المقّدســُة مراكَز ومجــاّلٍت متخّصصًة 
ها وما رشــح عنها ونتج منها وجرى عليها عبَر القرون،  تبحُث في تراثهلِها وتاريخهلِ

وتبرز مكتنزاتهلِها للعيان.

اهتماماتِ جملّةِ تراث كربالء

ة،  إنَّ أفَق مجّلةهلِ تراثهلِ كربالء المحّكمة يتّسُع بسعةهلِ التراثهلِ بمكّوناتهلِه المختلفهلِ
مــن العلومهلِ والفنونهلِ المتنوعــة التي ُعني بها أعالُم هذه المدينــةهلِ من فقٍه وأصوٍل 
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وكالٍم ورجــاٍل وحديٍث ونحٍو وصرٍف وبالغٍة وحســاٍب وفلٍك وأدٍب إلى غيرهلِ 
ذلك مّما ال يسُع المجاُل الستقصاء ذكرها، دراسًة وتحقيًقا.

ها وبين األحداثهلِ  ولّمــا كان هناك ترابٌط أكيٌد وعلقٌة تاّمة بين العلومهلِ وتطّورهلِ
التأريخيَّةهلِ من سياســّيٍة واقتصادّيٍة واجتماعّيٍة وغيرها، كانت الدراســاتهلِ العلمّيةهلِ 
التــي ُتعنى بتأريخهلِ هــذه المدينةهلِ ووقائعهلِها وما جرى عليهــا من صلبهلِ اهتماماتهلِ 

المجّلةهلِ أيًضا.

مَنْ هم أعالمُ كربالء؟

ال يخفى أّن الضابطَة في انتســابهلِ أّي شــخٍص ألية مدينٍة قــد اخُتلَف فيها، 
فمنهم من جعَلها سنواٍت معّينة إذا قضاها في مدينٍة ما ُعّد منها، ومنهم من جعَل 
الضابطَة تدوُر مداَر األثرهلِ العلمّي، أو األثر واإلقامة مًعا، وكذلك اختلَف الُعرُف 
ا لطالبهلِ  ، ولّما كانت كربالُء مدينًة علمّيًة محجًّ بحســبهلِ المدد الزمنّيةهلِ المختلفةهلِ
العلمهلِ وكانت الهجرُة إليها في مدٍد زمنّيٍة طويلٍة لم يكن من السهلهلِ تحديُد أسماءهلِ 

ها. أعالمهلِ

فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجّلة هي:

أبناُء هذه المدينةهلِ الكرامهلِ من األســرهلِ التي اســتوطنتها، فأعالُم هذه األسر   -1
أعالٌم لمدينةهلِ كربالء وإن هاجروا منها.

ها وحوزاتهلِها،  2- األعالُم الذين أقاموا فيها طلًبا للعلمهلِ أو للتدريس في مدارسهلِ
ا بها. م معتدًّ على أن تكوَن مّدة إقامتههلِ

وهنا ال بّد من التنبيههلِ على أّن انتساَب األعالمهلِ ألكثر من مدينٍة بحسبهلِ الوالدةهلِ 
والنشــأةهلِ من جهةهلِ والدراســة والتعّلم من جهٍة ثانيٍة واإلقامة مــن جهٍة ثالثة أَلمٌر 
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ه  متعارٌف في تراثهلِنا، فكم من عالٍم ينسُب نفسُه لمدٍن عّدة، فنجُده يكتُب عن نفسهلِ
مثاًل: )األصفهانّي مولًدا والنجفّي تحصياًل والحائرّي إقامًة ومدفنًا إن شاء الله(.

فمن نافلةهلِ القولهلِ هنا أن نقوَل: إّن َعّد أحد األعالمهلِ من أعالمهلِ مدينةهلِ كربالء ال 
. يعني بأّيةهلِ حاٍل نفي نسبته إلى مدينته األصلّيةهلِ

حماورُ اجمللّة

لّما كانت مجّلُة تراثهلِ كربالَء مجّلًة تراثّيًة متخّصصًة فإّنها ترّحُب بالبحوثهلِ 
، وتشمُل  التراثّيةهلِ جميعها من دراســاٍت، وفهارَس وببليوغرافيا، وتحقيقهلِ التراثهلِ

الموضوعاتهلِ االتية:
تاريــُخ كربــالء والوقائــُع واألحداُث التي مــّرت بها، وســيرة رجاالتها . 1

وأماكنهــا وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كّل 
ما يتعلق بتاريخها الشفاهي والكتابي.

دراســُة آراء أعــالمهلِ كربــالء ونظرياتهلِهم الفقهّيــة واألصولّيــة والرجالّية . 2
وغيرها وصًفا، وتحلياًل، ومقارنًة، وجمًعا، ونقًدا علميًّا.

، والموضوعّيــةهلِ . 3 العاّمــةهلِ هــا  أنواعهلِ بمختلــفهلِ  الببليوغرافّيــة  الدراســاُت 
كمؤّلفــاتهلِ أو مخطوطــاتهلِ علمــاءهلِ كربالء فــي علٍم أو موضــوٍع معّيٍن، 
والمكانّية كمخطوطاتهلِهم في مكتبٍة معّينٍة، والشــخصّية كمخطوطاتهلِ أو 

، وسوى ذلك.  مؤّلفاتهلِ َعَلٍم من أعالمهلِ المدينةهلِ
دراســة شعر شــعراء كربالء من مختلف الجهات اسلوًبا ولغًة ونًصا وما . 4

الى ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
تحقيق المخطوطات الكربالئية. . 5

وآخُر المطافهلِ دعوٌة للباحثيَن لرفــدهلِ المجّلةهلِ بكتاباتهلِهم فال تتحّقُق األهداُف 
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ها إلبرازهلِ التراثهلِ ودراستهلِه. إاّل باجتماعهلِ الجهودهلِ العلمّيةهلِ وتكاتفهلِ

وآخــُر دعوانــا أن الحمُد للههلِ ربِّ العالميَن والصالُة والســالُم على أشــرفهلِ 
األنبياءهلِ والمرسليَن سيِّدنا محّمٍد وآلهلِه الطاهريَن المعصوميَن.
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امللخ�س
تعد مدينة كربالء المقّدســة من المدن التي نالت قدســّيتها من سّيد الشهداء 
أبي األحرار الحســين بن علــي، كما تباركت أرضها بدمائــه الزاكية. وتفانى 
في إعالء شــأنها العلمي الحوزوي رجاٌل قد ضّحــوا بدمائهم وعيالهم، وكانت 
الحــوزة العلمّية الكربالئّية قد نهلت علومهم وارتوت من ســيل الفكر والتراث 

.العلمي المنبثق من علوم أهل البيت

يعّد الشيخ الشهيد عبد الرضا الصافي الكربالئي من الرجال الذين يشار لهم 
بالبنان، وهذا ما اتفق عليه رجال العلم والمعرفة، وهو من الشــخصّيات الوطنّية 
التي كرّســت جهدها في خدمة اإلســالم وأبنائه، حّتى قّدم نفسه شهيًدا من أجل 
عقيدته، وقد عرف بتوّجهه الحوزوي في السير على نهج اإلمام الحسين، في 
رفض الظلم والعبودّية وعدم المهادنة والركون لنظام قسرّي أراد تكميم األفواه، 
ا في معارضة  كان رفضــه الصريح للممارســات المشــبوهة، تعبيًرا صادًقــا وقويًّ
أعتــى نظام دموي، فضاًل عــن ذلك لقد وّظف الصافي فكــره وقلمه في زعزعة 

النظام وإرباك مضاجعه، وهو يصف واقع حال الوطن من مأساة وظلم.

وختاًمــا ال يمكن القول إّننا أعددنا دراســة متكاملة عن شــخصية الصافي، 
فذلك طموح يصعب الوصول إليه وإّن دراسة هذا الموضوع مازال مجاله واسًعا 
أمام الباحثيــن آملين من اإلخوة الباحثين أن يتناولوا تراث كربالء بشــخصياتها 

الكرام.

الكلمات المفتاحية: عبد الرضا، الصافي، شهداء كربالء، شعراء كربالء
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Abstract
Kerbala sacred city is considered one of the holy cities that gained its holi-

ness from the master of martyrs, father of liberals, Al Hussein Bin Ali (p.b.u.t.). 

its earth was blessed by his chaste blood. Number of men who sacrificed their 

blood and families worked hard to raise its scientific hawza position. Thus, 

Kerbala Hawza had acquired its sciences and quenched its thoughts and sci-

entific heritage from the prophet progeny’s science.

Sheikh Abdul Redha Al Safi Al Kerbala’i is considered one of the great 

figures, for men of science and knowledge agreed upon that. He was one of 

the patriotic personalities that devoted himself to serve Islam and Muslims till 

he sacrificed himself for the sake of his domain. He was known by adopting 

Hawza path following Imam Hussein Bin Ali (p.b.u.t.) method through reject-

ing injustice and slavery, and disobeying or following a regime which wanted 

mouth muzzling. His frank refusal to the doubtful practices was truthful and 

strong reaction to oppose the rudest bloody regime. In addition to this, he 

exploited his thought and writing in shaking and  confusing the regime, when 

he was describing the country state of miserable and injustice. Finally, we can 

say that we had prepared a complete study concerning Al Safi’s personality 

and the role of Kerbala religious school. That is an ambition which is difficult 

to reach. Studying this topic is still in need for more investigation by research-

ers. Therefore, we beg the researchers to deal with Kerbala heritage through 

its noble characters.

Key words: Abdul Redha, Al Safi,Karbala Martyr’s, Karbala Poet’s.
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املقدمة
تعد مدينة كربالء المقدسة، من المدن العراقية التي تمتد جذورها الى عمق 
التاريخ واإلنســانية، كما تشرفت أن وطأ أرَضها سبط النبي الحسين وأخوه 
أبو الفضل العباس، كما تميزت بتراثها ونتاجها الفكري والديني واالدبي، 
ولطالمــا أنجبت هذه المدينة المقدســة وعلى مدى التاريخ أســًرا علمية وادبية 
وفكرية كريمة لها شأن في مختلف جوانب الحياة، كذلك كان لهذه األسر األثر 

الواضح في تاريخ العراق وكربالء المعاصر والحديث.

إنَّ من بين هذه االســر العلمية الشريفة، أســرة الشيخ المرحوم الحا	 علي 
ابن الشــيخ حمد ابن الشــيخ حســين الصافــي الكربالئي، وتقطن هذه األســرة 
الكريمــة مدينة كربالء المقدســة، تلك األســرة التــي أنجبت عدًدا مــن العلماء 
واألدبــاء والمثقفيــن والمجاهديــن، وتميــزت هذه األســرة بالفكــر والعطاء، 
ومازالــت تمــد المجتمع والمدرســة الدينية في كربالء المقدســة بشــخصيات 
كريمة ذات شــأن علمي ومعرفي، شاغلة مســاحة واسعة بعطائها ودمائها الزكية 
التي أزهقت ألجل اإلســالم وإعالء راية الحق، ومن أبرز رجاالت هذه األسرة 
الشــيخ المجاهد الشهيد عبد الرضا الشيخ علي الصافي الكربالئي، وهو مرتكز 
هذه األســرة الكريمة، وفي بحثنا المتواضع نبين هذه الشــخصية اإلسالمية التي 
امتازت بدورها القيادي والعلمي فكان الشــهيد الصافي من العلماء العاملين في 
 ،خدمة اإلســالم، أفاد في ترويجه للدين ولتراث اهــل البيت المعصومين
فقًهــا وفكًرا وأدًبا من خالل محاضراته الدينية وحلقاته الدراســية وكتبه العلمية 
وقصائــده التي كانت تحاكي واقع ومعاناة المجتمع وتعبر عن المأســاة الحقيقة 
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ألبناء هذا البلد وللحوزة العلمية الشريفة من حالة اضطهاد وظلم بحقها من قبل 
الســلطة الظالمة وقد بينا من خالل تناولنا االمتداد النســبي لهذه العائلة الكريمة 
ولشــخصيته الكريمة ونشــاطه الفكري والديني ودوره األخالقي في المجتمع، 
وقد قسمنا البحث على مبحثين في المبحث األول منهما تناولنا سيرته وجهاده، 

وفي المبحث الثاني بينا سيرته العلمية ونشاطه الفكري واألدبي.
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املبحث االأول
�شريته وجهاده

أ. نبذة خمتصرة من حياة الشهيد الصايف

هو األســتاذ العالمة والخطيب والشاعر حجة اإلسالم والمسلمين ومرو	 
أحكام الدين الشــهيد الحا	 الشــيخ عبد الرضا ابن الشيخ علي ابن الشيخ حمد 

ابن الشيخ حسين الصافي الجلبي الكربالئي.

ولد في مدينة كربالء المقدســة ســنة 1352هـ الموافق سنة 1933م، ونشأ 
فيها وترعرع في منطقة تحتضن بيوت كبار علماء الدين والمراجع العظام وسط 

المدينة المقدسة تسمى بعكد)زقاق( السادة)1(.

درس الشــهيد الصافي اوليــات القــراءة والكتابة عند الكتاتيــب وهنا تميز 
بالذكاء والحفظ واالبداع، وعندما فتحت المدارس الرســمية الحكومية، التحق 
الصافــي وانخرط فيها بعد أن تجاوز أربع مراحل دراســية فــي االبتدائية، عندما 
أجري اختبار له، فتقرر ان يباشــر دروســه في الصف الخامس االبتدائي بعد أن 

كسب وحاز الدرجات العليا في دراسته)2(.

أّما والد الشــهيد الحا	 الشــيخ علي ابن الشــيخ حمد الصافي المولود في 
مدينة كربالء المقدســة ســنة 1316هـ الموافق 1898م، فيعد شخصية من أهل 
الفضل والوجاهة حســن االخالق فاضاًل جلياًل له فرمــان في خدمة الروضتين 
الحســينية والعباســية، وكان يقضي أكثــر أوقاته عند شــباك الصحابي حبيب بن 
مظاهر األسدي رضوان الله تعالى عليه، عقب خمسة أبناء ُتوفهلِي ثالثٌة منهم أياَم 
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الطاعون وبقي اثنان هما العالم الفاضل الشــيخ عبد الرضا الصافي والحا	 عبد 
الصاحب الصافي المتوفى ســنة 1409هـ الموافق 1989م، ودفن في حرم أبي 
الفضل العباس في الجهة الشمالية عند باب اإلمام علي الهادي)3(، وعليه 
يمكــن القول أن الجذور التاريخية للعائلة قد مّدت للشــيخ الشــهيد أذرعها في 
الوصول الى مراحل العلم والسير في طريق االحرار ورفع راية الحق وإعالئها، 
وكما بينا أعاله إنَّ الشــهيد الصافي كان متميًزا على أقرانه ولما رأى أنَّ الدروس 
الرسمية لم تكن موافقة لرغباته في التكامل العلمي والروحي توجه الى المدارس 
الدينية الحوزوية في كربالء المقدســة، فدرس على يد أساطين العلم ورجاالت 
الفكر في الفقه واألصول والعقائد واألخالق، فدرس على يد األفاضل: )آية الله 
الشــيخ محمد علي سيبويه وآية الله الشيخ يوســف الخراساني، وآية الله السيد 
عبد الرضا الشهرســتاني، وآية الله الســيد محمد حســن جناب، وآية الله الشيخ 
محمد الخطيب وغيرهم من أعالم الحوزة الدينية في مدينة كربالء المقدسة)4(، 
ــا بها، كما لمع  كمــا درس في مدرســة الخطيب الدينيــة وأصبح فيما بعد مدرسًّ
نجمــه في تدريس الفقه واألصول واألخالق، فضاًل عــن نبوغه في فن الخطابة 
واألدب من الشــعر والنثر حيث تخر	 على يده من طــالب العلوم الدينية ممن 
هم اليوم من أعالم التحقيق وفضالء الحوزة العلمية، واستمر في إعطاء الدرس 
حتــى أواخر أيامه ونال اعجاب وتقدير اســاتذته العلماء األعالم في كل مكان، 
تمتع بمكانة مرموقة عند العلماء وله منزلة رفيعة في نفوســهم لطول باعه وسعة 

اطالعه في مختلف فنون المعرفة وأثبت جدارته في ميدان العلم)5(.

كان الشــيخ الصافي مــن المثابرين في مجال عملــه، ولكونه مؤهاًل للعمل 
في مجال الشريعة اإلسالمية وإلقاء الدروس، جعله ذلك أن يكون معتمًدا لدى 
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المراجــع في خدمة المســلمين، خصوًصا في مجال أجوبة المســائل الشــرعية 
وبعض أمور الحســبة، فكان وكياًل معتمًدا للمرجع الديني الكبير اإلمام الســيد 
محســن الحكيمH، فضاًل عن كونه معتمًدا لدى المرجع الكبير اإلمام الســيد 
أبو القاسم الخوئيH ولدى الســيد عبد األعلى السبزواريH وغيرهم من 

اعالم الدين الكرام رحمهم الله تعالى)6(.
كان الشــيخ الصافي طاب ثراه يؤّم المصلين فجًرا في حضرة ســيدنا اإلمام 
العباس، باإلضافة الى إقامة الصالة للظهرين والعشائين في مسجد العلقمي 
إلى أن توفي إمام الجماعة في مســجد الحا	 صالح عوز6، فانتقل اليه إلمامة 
الجماعة، ويعطي درًســا في الوعظ واإلرشــاد في كل ليلة بعد صالة العشاء في 
المســجد نفســه، يقوم من خالل هذا الدرس بتوضيح المســائل الشرعية الدينية 
واألمــور العقائديــة، ثم بعد ذلك كان يحــرص لحضور محفــل لتجويد القرآن 
الكريم، إاّل أنَّ هذا االمر لم يســتمر طوياًل بســبب المنع الذي فرضته السلطات 

األمنية على نشاطه مستثنًيا فقط إقامة الصالة)7(.

ب. الشيخ الصايف وعائلته يف مواجهة السلطة
كان الشــهيد الســعيد الصافــي ال يكتــرث لقمع الســلطة وجــور ظالمها، 
وال يخشــى مــن عنفهم رافًضــا الخنوع والركون الــى الظالم متحدًيا ســلوكهم 
المنحرف ونتيجة لهذه المواقف ولنشــاطه المعروف استدعي من قبل مدير أمن 
كربــالء للتحقيق معه عام 1984م، مبينًا عدم رضاهم عن تصرفاته وطلب مدير 
األمن من الشيخ عند استدعائه أن يشرب الشاي او العصير ملًحا في ذلك االمر، 
فاستشــعر الشــهيد بنوايا األمــر رافًضا ذلك الطلــب مبرًرا انه يشــكو من مرض 
فــي المعدة، لكن اصر المســؤول األمني على طلبه، عند ذلك طلب الشــيخ ان 
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يشــرب المــاء الحار)قنداغ( فجاؤوا له بالماء الحار وهو يعلم ان الســم قد دس 
اليــه، فاحتال الشــيخ في كونه تناول كوب الماء اال انه ســكب المــاء في حذائه 
دون ان يشــعر مدير األمن، فخر	 منهم سليًما مما زاد حقدهم وحنقهم عليه)8(، 
وفي موقٍف آخر من تحديه لجالوزة النظام عندما ُطلب من الشيخ الحضور الى 
مدينــة بغداد بمناســبة وفاة عفلق، وكان هذا الطلب مــن مدير األمن في كربالء، 
لكن الشــيخ رفض ذلك األمــر ولم ينفذ لهــم مبينًا لهم مرضــه المفاجئ وأخذ 
يرقد في الفراش واضًعا العال	 عند رأســه، عندها قام مدير األمن بإرســال أحد 
المنخرطيــن مع األمن لمعرفة الحقيقة، ثم أرســل مدير األوقــاف الدينية ليتأكد 
من ذلك األمر، وبعد أيام توجه الشــيخ كعادته الى مدينة النجف االشــرف وقد 
كان مراقًبا من قبل األمن مما أدى ذلك ان يرســل مدير األمن برسالة الى الشيخ 
الصافــي مفادها يوم نريدك ان تأتــي الى مجلس الفاتحة تقول انني مريض وعند 
توزيع الشــهريات على الفقراء لست مريًضا خاتًما رســالته: )سوف تموت أيها 

الصافي المجوسي()9(.

وهنــا يمكــن ان نســتدل على أن الشــيخ الصافــي كان يعمل ضمــن واجبه 
الشــرعي وليس من باب العناد أو إبراز عضالته، وهو يعي حجم المواجهة وما 
يترتــب قبالها، كما كان عامل قلق لألمن في المدينــة، كونه عنصًرا نافًذا ومؤثًرا 
بقاعدته الجماهيرية، حيث كان يؤم بهم الصالة ومن ثم من الممكن ان ينفذ من 

خاللهم بأفكاره اإلسالمية التي تشكل عامل خطر للنظام.

بعــد أن رفض جميــع الدعوات التي وجهت إليه من قبــل مديرية األمن في 
أن يكــون مطيًعا لهــم ومنفًذا ألوامرهم، جــاءت المرحلة التي البد من تســوية 
الحســاب مع الشــيخ الصافي، وكعادتــه كان متوجًها الى مســجد الحا	 صالح 
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عــوز، ألداء صالتي المغرب والعشــاء، فوقف على الشــارع العام)باب بغداد( 
فــي حي العباس، وفي هذا الوقت كان رجال األمن يتبعون خطوات الشــيخ 
وإذا بســيارة نوع سوبر بيضاء اللون فيها مجموعة من رجال األمن، طلبوا منه أن 
يوصلوه الى المســجد، فرفض الشــيخ أن يركب معهم كونه قد كشفهم، وعندما 
أيقنوا أن الشيخ يرفض أوامرهم وقد كشفهم، قاموا بإجباره بالقوة واركبوه جبًرا 

معهم واقتادوه الى مديرية األمن)10(.

بعد أن اعتقلوا الشــيخ مارســوا أشــد أســاليب التعذيب البدني ضده حتى 
فارق الحياة شــهيًدا عند الله محتســًبا، ومن اجل إخفــاء جريمتهم النكراء قاموا 
برمــي جثمانه الطاهرة في أحد البســاتين القريبة من مديريــة المخابرات ليخفوا 
الحقيقة والجريمة المعدة ســابًقا والمخطط لها، وقاموا بإبالغ الشــرطة بوجود 
جثــة ميت في أحد البســاتين بالقرب من الشــارع العام، فهرعت الشــرطة بنقله 
الى المستشــفى وأبلغت ذويه باألمر، علًمــا أّن هذا الموضوع تم في ليلة واحدة 
فقط، وبعد أن تســلم ذوو الشهيد فقيدهم أبلغهم األمن بعدم تشييع جنازته، كما 
أبلغوهــم أن يوقعوا على شــهادة الوفــاة وأن أباهم كان مريًضا وقــد وافته المنية 
فــي طريقه الى المســجد)11(، وعلى الرغم من التهديد والوعيد ألســرة الشــهيد 
بعدم إجراء مراسيم تشييع الجنازة الكريمة من قبل األمن في كربالء، لكن كانوا 
بشــجاعة أبيهم وإيمانهم بالقــدر والتفاف المؤمنين من حولهــم فأبوا، وأصروا 
على تشــييع جثمان الشهيد السعيد الشيخ عبد الرضا الصافي، وفي أثناء التشييع 
حصلت مظاهرات للشــباب لم تشــهدها مدينة كربالء المقدســة سابًقا، فحاول 
رجال األمن منع المؤمنين المشيعين لجثمانه الطاهرة لكن لم تفلح إرادتهم أمام 
إرادة الجماهير الغاضبة، وقد استمر التشييع المهيب حتى وارى جثمانه الطاهرة 
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الثرى ودفن رضوان الله عليه في المســجد الذي كان يصلي فيه مســجد الحا	 
المرحوم صالح عوز، وكان ذلك في يوم 1989/7/1م)12(.

خلف الشــهيد الســعيد الصافي أوالًدا خمســة هم، الشــهيد السعيد محمد 
عبــد الرضا الصافي مــن مواليد مدينة كربالء ســنة 1962م، والذي اعتقل على 
أثر االنتفاضة الشــعبانية المباركة لعام 1991م. وأعدم بعدها ولم تســلم جثته، 
وتم العثور على وثائق بحكمهم بعد ســقوط الطاغية في عام 2003م، سار على 
نهــج أبيه في التمســك بعقيدته ومبــادئ دينه ولم يهادن النظام بــل كان معارًضا 
وخــاض معارك في االنتفاضة الشــعبانية ضد الجيش عندمــا تقدموا نحو مدينة 

.الحسين

أمــا ولده الثاني الشــهيد الســعيد محمد علي عبد الرضــا الصافي فكان من 
مواليــد مدينــة كربــالء المقدســة عــام 1975م، اعتقل علــى أثر مشــاركته في 
االنتفاضة الشعبانية المباركة لعام 1991م، لم تسلم جثته وتم العثور على وثائق 

صادرة بحقه بعد سقوط الطاغية.

وللشــهيد ولٌد من فضالء الحوزة العلمية في مدينة كربالء المقدسة سماحة 
الشــيخ الورع أحمد الصافي وهو يقوم بمهمــة التدريس، وإقامة صالة الجماعة 

.في صحن سيدنا اإلمام الحسين

كذلك الشــيخ محمود الصافي من طلبة الحوزة العلمية الشــريفة في مدينة 
كربالء المقدســة، وهو يمتهن الخطابة وله مســاع مشــكورة فــي وحدة التأليف 
والدراسات التابعة للعتبة العباسية المقدسة، كذلك مسؤول دار التوحيد للطباعة 

والنشر في مدينة النجف األشرف.
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وآخرهــم الوجيه عبــد الحميد الصافي يعمــل في المكتبة العباســية التابعة 
للعتبة العباسية المقدسة)13(.

وهنا يمكن القول إّن عائلة الشــهيد الصافي قد تحملوا أعباء قضية آمنوا بها 
 رافضيــن الذل والخنوع مســتلهمين العزم والقوة من الحســين أبي عبد الله
وكان والدهــم قد خط لهم المســار الذي التحقوا به فيمــا بعد ومنهم من واصل 

المشوار في خدمة اإلسالم وابنائه.

ج . يف رثاء الشيخ الشهيد الصايف

لقد فارق الشــهيد الســعيد الصافي الحياة وهو مرفوع الرأس ولم يركن الى 
هوان الدنيا وضغوط النظام على الرغم من الدسائس والمخططات التي حيكت 
له من قبل جالوزة الســلطة فقد بقي الشيخ المجاهد عالًقا في االذهان وحاضًرا 

في المجالس بأفكاره وخطبه.

لقد هب االدباء االوفياء الذين عرفوا فضل الشــهيد الشــيخ، بنظم القصائد 
ينعــون بها خصاله وعلمه وجهــاده، ليخلدوا ذكره ويحفظوا لــه حقه فيما عمل 

وضحى في سبيل الدين والعلم واالدب)14(.

وعند ســماع نبأ وفاة الشــيخ الصافي6 رثاه العالمة االديب الكبير الشيخ 
محمد علي داعي الحق بتاريخ 24 تموز عام 1989م. بقصيدة طويلة منها: 

الطویل الطوی�ل  الغي�اب  العليلوه��ذا  العليل  بقلبي  أم��ض   
أص��ح��اب��ن��ا أن  ت��ع��ل��م��وا  جلي�لأمل  جلي�ل  بخطب  أصيبوا 
املقتدى ال��ص��ايف  ال��رض��ا  اخلليل)15(بعب�د  اخلليل  احلبيب  ب��ذاك 

هذا وقد أضاف الشــاعر الكربالئي واألديب البارع محمد زمان الكربالئي 
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بيتين يؤرخ بهما سنة استشهاده، في عام 1409هـ.

حممد أوف�����������ى  هب���ا   زم�����ان ال��ك��رب��الئ��ي ال���رث���اءاوخ���امت�������ة 
ان��زل وك��ّدر( منون  )ی��ا  صفاءاف���أرخ:  الصايف  الرضا  عبد  ی��زد   

ورثاه الشــاعر المبدع األســتاذ محمد زمان مؤرًخا شــهادة الشيخ بقوله في 
عام 1409هـ:

ُیبكى ح��ني  شهيًدا  ال��ص��ايف  ُيكىه��و  حني  یصفو  الذكر  وعنه   
ف��ق��ي��ًه��ا ش���اع���ًرا أغ��ن��ى وأذك���ىن��ع��ت��ه ك���رب���ال ح������ًرا ك���ری���ً
)بىل عبد الرضا الصايف یزّكى()16(ش����ه����ادت����ه ت����زك����ي����ه ف�����أرخ

ولم يقف الشــعراء في رثاء الشــهيد الصافي، بل نجدهم فــي تفاٍن لمواقفه 
النبيلة الصادقة اتجاه عقيدته مخلًصا في أداء واجبه لهذا جاء رثاء الشاعر المبدع 

تيسير سعيد األسدي في عام 1989م. قائاًل: 

ال���ص���ايف قى ال���رض���ا  جل����ن���������ة اخل�����ل�����������د م���ىع��ب��د 
امل����رت����ىإه��������ن��������أ أب������������ا حم���م�������د اب�������ن  ق�������رب  يف 
ال���رض���ا()17(ف�������ي ال��ص��احل��ي�����ن ال��نُ��ج��ب�����ا عبد  أّرخ)أض�����ف 

)1989(

وقال الشيخ محمد علي الحالف مؤرًخا: 

الطغاة ش��أن  ال��ق��در  ه��و  ف��ي��ا وی��ل��ه��م م���ن ع����ذاب أل��ي��مول��ك��ن 
ال��دن��ا مقيمومل ي��ص��دوا غ��ري خ���زي  ع����دن  ب��ج��ن��ات  وأن�����ت 
سليمس���الم ع��ل��ي��ك ب��ي�����وم ول�����دت ب��ق��ل��ب  وف�����دت  وی�����وم 
بالنعيم)18(ب���ف���رد أض�����ف مج����ع ت���ارخي���ه ال��رض��ا  لعبد  هنيًئا 
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ونعى الســيد بهــاء آل طعمة الفقيد الشــهيد الصافي فــي مقالة صدرت في 
جريدة)الخالدون(: 

»فحــُل من الفحول... ماذا عســى عنه أقول... ألســلط الضــوء على رجل 
َق الرســول، وســار بنهج أبناء البتول فمثله كمثيل األقمار التي أقسمت  َعشهلِ
أْن لْن تزول... وراجح اســمه يشــع كالكوكب الدرّي الــذي يأبى األفول... ثم 
تشــرفت بالمثول... أمام صرح عظيم شــّيدُه أفذاذ ُعدول... فهّيــا بنا أيها العزاُء 
لنصــول ونجــول... في عالــم مبلل بقطر التضحيــات وأرجوان الفــداء وأزكى 
الدماء بكل وقار وأصول...« ثم يعر	 الســيد بهــاء آل طعمة بقصيدته التي رثى 

الشهيد الصافي قائاًل: 

اإلس���الم ُن��ص�����رة  إاّل  ِع��������ّز  والفخر أرشف يف ذرى األع�����وامال 
الذرى صيتهم  اهلل  رج��ال  والظ���المهاُهم  الكف����ر  بوجه  وقفوا 
استسالمن��ال��وا ال��ك��رام��ة يف احل��ي��اة وإّن��م ب�ال  ضحوا  بدمائه�م 
األی��امراح���ت م��آث��ره��م ت��ن��ري دروب��ن�����ا ضحى  يف  تزهو  فالشمس 
فدونم اخل��ال��دون  الرجال  اإلس���الم)19(تلك  يف  احل��ر  حياة  ماتت 

وهنا يمكن القول إّن شــخصية الصافي قد بانت معالمها وهو ُيرثى بقصائد 
كانت مملوءة بالحزن والشــجى وتدل علــى األثر البالغ لفكره وامتداده للحوزة 
الشريفة وصلته العميقة بالمجتمع ووزنه العلمي المنفرد، لذا كانت القصائد في 
نفس العام من استشــهاده لها داللة واضحة في حب الناس له وعدم الخوف من 

عواقب األمور.

وفي ذكرى استشهاد اإلمام محمد الجواد، أقامت هيأة شباب الحسيني 
في كربالء المقدســة ضمــن فعاليــات برنامجها)تاريخ األمجــاد( التي يراد من 
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خاللها أن تــؤرخ لمرحلة مليئة بأعمال البطولة لرجال أفــذاذ)20( فكان االحتفاء 
بشــخصية جمعت في طــي صفحاتهــا، الفقاهة واألدب والخطابة وهو الشــيخ 
العالمــة الشــهيد الصافــي، والــذي كان له اثــر كبير لــدى أهالي مدينــة كربالء 
المقدسة لمواقفه الجريئة في مواجهة النظام المقبور، وقال نجله الشيخ محمود 
الصافي: »إنَّ هذا المجلس أقيم ألجل ذكرى شــهادة اإلمام الجواد وبادرت 
الهيأة اإلدارية لهيأة شباب الحسيني باالحتفاء واستذكار والدنا الشهيد الصافي، 
لكون استشــهاده صادف في أواخر شــهر ذي القعدة ونحن كأبناء أســرة الفقيد 
نقــدم تقديرنا العالي لهذه المبادرة لكون الشــهيد هو شــخصية وطنية ومن أبناء 

هذه المدينة التي تستحق كثيًرا من التضحيات«)21(.

ومن جانب آخر حضر االحتفاء عدٌد من الشــخصيات الدينية والفكرية في 
المدينــة، كذلك عدٌد من رؤســاء الهيآت والمواكب الحســينية، وهيأة الشــعراء 
والرواديد وكذلك أبناء أســرة الفقيد، متذكرين في هذه االحتفالية مواقف ومآثر 
الشــهيد ومــن ثمَّ تم توزيع كتاب خــاص عن حياته بعنــوان )صفحات من حياة 

الصافي()22(.
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املبحث الثاين
�شريته العلمية ون�شاطه الفكري واالأدبي

أ. سريته العلمية
إن لهذا الرجل شــأًنا كبيًرا وأهمية بالغة لما له من مآثر جمة وأياٍد بيضاء في 
عالم الفكر واألدب المجمع على صدقه وسعة علمه، فقد فاز في هذا المضمار 

ونجح نجاًحا بارًزا.
ابتدأ ســيرته العلمية في مدرســة الســبط االبتدائية، الواقعة فــي محلة باب 
الســاللمة، وبعد ذلك تحول الى الدراســة الدينية إذ انتمى الى مدرسة الخطيب 
التي أسسها العالمة الحجة الفقيه المحدث الشيخ محمد الخطيب، وكان سبب 
تأســيس هذه المدرســة هو احتواء طــالب الحوزة للــدروس العصرية، وكانت 
الشهادة التي تمنح لهم مجزية، ويعفون من أداء الخدمة العسكرية بعد حصولهم 

على تلك الشهادة، كما تؤهلهم للتدريس في المدارس الرسمية)23(.
ومنذ بواكير حياته شق الشيخ الصافي6 طريقه نحو مدار	 العلم والمعرفة 
والكمال، وانكــب على الدرس والتحصيل العلمي والثقافي، والتزود من علوم 
ومعارف أهل بيت النبوة، فيما بعد أخذ يتدر	 في المناهج الحوزوية حتى 
نال قســًطا وافًرا على أســس متقنة، حيث تلقى علومه على يد أكابر الشخصيات 
وفطاحــل العلمــاء في الحــوزات العلمية، كذلــك تصدى للتدريس بنفســه في 
المدرسة الهندية والمدرسة الحسنية واستمر في الدرس والتدريس حتى أواخر 
حياتــه المباركة مشــتغاًل بالعلم والمعرفــة منهمًكا بتربية وإعــداد جيل من رواد 

.)24(العلم وحملة لواء اهل البيت
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أخذ الشــيخ الصافي)طــاب ثراه( يتــزود بالعلم ويعد الدرس إعــداًدا مليًئا 
بمحتواه العلمي، إذ ارتقى المنبر الحسيني إللقاء الخطب والمحاضرات الدينية 
الحســينية على جموع الحاضرين أســوة بخطباء البلدة اآلخرين، ومنهم الشيخ 
عبد الزهرة الكعبي، والشيخ هادي الخفاجي، والشيخ صدر الدين الشهرستاني، 
والشــيخ حمزة الزبيدي، والســيد كاظم القــاري، بعد ذلك اهتم فــي أداء إمامة 

الجماعة من خالل المساجد التي كان يؤم المصلين بها)25(.

وتميز الشــهيد الصافــي في الخطابة ويعد من مشــاهيرها فــي أرجاء مدينة 
كربالء المقدســة، وقد أولــى خطابة المنبر الحســيني اهتماًما بالًغا في مســيرته 
التبليغيــة حاماًل رســالة الحســين، منطلًقا من ســاحة كربــالء، وكانت تعقد 
لخطابته في كربالء المجالس الغفيرة، وتجتمع تحت منبره الجموع الحاشــدة، 
ولم يكن يرتقي المنبر الحســيني في مدينة كربالء المقدسة فقط، بل تعدى ذلك 
الحــدود متوجًها الى باقي مدن العــراق، حيث تتدفق الجماهير لالســتماع الى 
مواعظــه وتوجيهاتــه عندما كانــت تعقد في مدينــة مندلي وناحية الســعدية في 
محافظة ديالى، وكانت له مجالس تعقد في حســينية الزهراء في مندلي في شهر 
رمضان المبارك، وفي شــهر محرم بقراءة المقتل، فضاًل عن خطب في المنطقة 

الشرقية في األحساء والقطيف)26(.

إن صفــة العلم الغزيــر ال يتمتع بهــا إاّل نفٌر قليل من األســاتذة، ففي درس 
الفقه واألصول والمنطق مشرف ومناقش وفي األدب أيًضا، وفي كل علوم اللغة 

والقرآن نجد الشيخ الصافي6 بصماته وعلمه واضًحا.

ومما اشــتهر به الشــيخ توقد الذهن وحدة الذكاء، ولعل لذلك اسباًبا أهمها 
تعلــم القراءة والكتابة والقرآن الكريم وحفظه لالحاديث النبوية في ســن مبكرة 
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من عمــره الشــريف، وقد عرف الشــيخ الصافي بكثــرة المناظــرات والتداخل 
فــي المحاور وتعدد النقاش بأســلوب علمي مهني مع أســاتذة الحوزة والطلبة 
الدارسين في العلوم الدينية الذين يدرسون على يديه، الى جانب ما اشتهر به من 
قوة الحجة ومتانة االســتدالل وحصانة الرأي، فضاًل عن ذلك حفظه لألشــعار 
العربية القديمة، فهو من كبار االدباء الذين برعوا في النظم وال يخفى ما في ذلك 

من داللة على تفوقه)27(.

أما عن انتماء الشــيخ الصافــي6 الى الحوزة العلمية، فيقول عنه الشــيخ 
محمــد علــي داعي الحــق6، وهــو زميله فــي الدراســة وقرينه فــي الجانب 
العلمي، انخرط في ســلك الحوزة العلمية الكربالئية التي كان يرعاها ســماحة 
آيــة اللــه العظمى المغفــور له الســيد ميرزا مهدي الحســيني طاب ثــراه، حيث 
كانت المدارس الدينية في مرحلة العقد الســابع من القرن العشــرين تعج بالعلم 
والمعرفة وتفيض بالعلوم اإلســالمية التي شــملت جميــع المناهج في مراحل 
الســطوح والخار	 وفيهــا من األســاتذة االكفاء لهــذه المرحلتيــن)28(، ولتلك 
الرعاية الكريمة كانت آثارها الطيبة ومعطياتها الفذة، وذلك باستقبال العديد من 
الذين جذبتهم تلك الحياة الروحية التي كانت ترفرف على أجواء تلك المدارس 
والمعاهد المباركة، ولهذا الســبب وغيره انجذب الشيخ الصافي طاب ثراه وهو 
في ريعان شــبابه المؤمن الممتلئ نشاًطا وحيوية الى الحوزة العلمية باذاًل جهًدا 
كبيــًرا وتواصاًل متواتًرا لالغتــراف من نمير علومها األدبية والفلســفية والفقهية 
واالصوليــة وغيرها، مفتوًنــا بها، فقطع األشــواط الكبيرة في تلــك المجاالت 

بإرادة قوية وعزيمة ال تعرف الكلل.
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الفقــه  فــي  الطبطبائــي  علــي  للســيد  المســائل(  كتاب)ريــاض  فــدرس 
وكتاب)القوانيــن المحكمــة( للمحقق القمي في أصول الفقــه على يد المغفور 
لــه الشــيخ محمــد علــي ســيبويه6 باإلضافــة الــى كتاب)كفايــة األصــول( 
لالخوند الخراســاني و)الرســائل( للشــيخ األعظم األنصاري في أصول الفقه، 
والمكاســب، لألنصــاري أيًضــا وكان تحت إشــراف المرحوم آية الله الشــيخ 

.)29(Hمحمد الشاهرودي

ويعد الشــيخ عبد الرضا الصافي6 من طبقــة العلماء العاملين في التمعن 
بعمــق دينــه، والتبصر فــي حقيقة مذهــب ال بيــت النبــوة، اذ يغوص في 
عمق الحقيقة والمعلومة حتى يســتخلص النتائج المثمــرة التي يجني المجتمع 

اإلسالمي ثمارها.

ب .إجازاته

 ،إّن مــا يهتم به علمــاء الدين هو االتصال باألســانيد الى المعصومين
ليدخلوا في عنوان رواة حديثهم وأشــهر الطرائق في عصرنا هو إجازة الحديث 
المعــروف والمتــداول بين أهــل العلم، وهدفها األســاس: هو اإلشــراف على 
النصوص المجــازة، كي تكون مضبوطة مصححــة ومحفوظة كما صدرت من 
المعصومين، من دون تغيير أو تحريف أو تصحيف أو زيادة أو نقيصة)30(.

فلذلك اهتم الشــيخ الصافي)طاب ثراه( بهذا االمر فاســتجاز أحد العلماء 
بذلك وقد كتب ذلك بخطة ينظر ملحق رقم)1(.

بسم الله الرحمن الرحيم»الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد 
وآلــه الطاهرين، وبعد فلقد أجازني العالمة الحا	 الشــيخ فر	 الله األصفهاني 
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حفظه الله تعالى)بدعاء الســيفي( وهو عن الحا	 الســيد غالم رضا الكســائي، 
وهو عن الســيد محمــد الحجة الكوه كمــري التبريزيH وعــن الحا	 ميرزا 

حسين النائيني«)31(.

وعندما بلغ الشيخ الشــهيد الصافي هذه المرتبة العلمية، وعال شأنه الديني 
وارتقى ســلم العلم، وأصبح ممن يشــار اليه بالبنان في الوسط الديني والعلمي 
واالجتماعي والشعبي، تم اختياره من قبل مراجع الطائفة الكرام أساتذة الحوزة 
العلميــة في النجف االشــرف وأعالمهــا ألداء الوظائف الشــرعية، ومنها إقامة 

صالة الجماعة في مدينة كربالء المقدسة.

ومــن كبار علماء الطائفة الذين أجازوا الشــيخ الصافي هو الســيد محســن 
الحكيــم الطباطبائيH ونــص اإلجازة ينظر في الملحق رقــم)2(، وبعد وفاة 
الســيد الحكيم، أكد ســماحة آيــة الله العظمى الســيد أبو القاســم الخوئي هذه 
اإلجــازة وتأييــده لهــا كما في ملحــق رقم)2(، كذلــك كتب له الحجــة آية الله 
العظمى الشيخ يوســف الخراساني الحائري تأييًدا لبعض الشؤون الرسمية كما 

في الملحق رقم)3(.

وهنــا يمكن أْن نقول إّن الشــهيد رضوان الله تعالى عليــه، كان يتمتع بنفوذ 
علمي واســع إذ حاز على تأييد مســتمر ومن كبار أعالم الطائفة وهذا األمر لعله 
كان سبًبا في حقد وحنق وخوف السلطة الغاشمة من ثقل هذه الشخصية الدينية 

النافذة في المجتمع.
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ج .تالمذته
إن من نهج وســيرة علمــاء الحوزة العلمية المقدســة، أن من يرتقي ويتقدم 
في دروســها الى مراتب عليا بعــد أن يبين جدارته، عليــه أن يقوم بتدريس تلك 
المصــادر والكتب التي درســها وأتقنها ويقوم بإعطائهــا كمحاضرات ودروس 
للطلبة الناشــئين وقد ســار الشــهيد على هذا النهج المبارك المثمر وبدأ يدرس 
المقدمات في الحوزة العلمية الكربالئية الشريفة ومن بين الطلبة الذين تتلمذوا 

على يده: 

1. الســيد محمــد رضا الجاللــي، وقد دون الجاللي عن أســتاذه الشــهيد 
ما نصــه: »لما دخلت الحــوزة العلمية، بعــد انتهائي من الدراســة االبتدائية في 
مدرســة اإلمام الصادق األهلية ســنة 1378هـ، كان المرحوم السيد محسن 
الجاللي6 مشــرًفا على تنظيم دروســي، فعين لي مدرسين لهم صلة به، ممن 
وقــف علــى تقواهم وقوتهــم، فطلب من ســماحة الشــيخ الشــهيد الصافي أن 
يدرســني أول كتــاب يدرســه الطلبة في الحــوزة، وهو كتاب)األمثلــة( في علم 

الصرف المطبوع في بداية كتاب)جامع المقدمات( فدرسته عنده«)32(.
2. الســيد محمد جواد الجاللي: درس عند الشــهيد الصافي في المدرســة 

الحسنية في كربالء المقدسة.
3. الشــيخ رضا ســيبويه نجل الشيخ حســن ابن الحجة الشيخ محمد علي 
ســيبويه، علًما أّن الشــيخ الصافي تتلمذ عند هذه العائلــة العلمية المباركة وقدم 

الدرس لحفيدهم الشيخ رضا، وهو من طلبة العلم في حوزة مشهد المقدسة.
4. ومجموعة من الطلبة منهم: السيد محمد علي الطباطبائي والسيد محمد 
رضا األعرجي، والشــيخ عبد الحميد المهاجر، والشــيخ محمد رضا الحكيمي 
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والشيخ يوسف الحكيم، والشيخ جعفر الهادي، والسيد أحمد الحكيم، والشيخ 
عبد األمير العفراوي، والسيد عبد الحسين القزويني، والشيخ محمد المجاهد، 
والشيخ محمد الخورشيدي، السيد مهدي القزويني، والسيد علي الشهرستاني، 
والســيد عباس المدرسي، والسيد حسن الرضوي، والســيد محمد باقر الفالي، 

إضافة الى طالبه في)مدرسة الكتاب والعترة( لتخريج الخطباء)33(.
ومــن جهود الشــيخ الصافــي في خدمــة الحــوزة العلمية اعــداد وتخريج 
الخطباء، فقد عهــد اليه بتدريس الفقه، وقد انضم كوكبة متميزة من رجال العلم 

واألدب في هذه المدرسة)34(.

د. مؤلفاته
أما فيما يخص مؤلفاته، فقد تصدى خطيبنا الشــيخ الشــهيد لمهمة التأليف 
والتصنيف، فكتب وأّلــف وصنف في مختلف العلوم والمعارف، وقد أبدع في 

جميع االختصاصات، ومن تلك المؤلفات هي: 
1. بالغــة اإلمــام الحســن، جمع فيــه ما عثر عليــه مــن المرويات عن 
اإلمــام الحســن المجتبى من خطب ورســائل وحكم وكلمــات قصار على 
طريقــة كتاب)نهج البالغة( للشــريف الرضي، طبع الكتــاب في عصره عام 
1966م، وطبع ثانًيا في إيران من خالل مســاعي العالمة الشيخ جعفر الحائري 
عام 1995م، ثم طبع للمّرة الثالثة في مدينة)قم( بمناسبة المؤتمر العالمي الذي 
انعقد لإلمام الحســن بعنوان)ســبط النبي( وكان ذلك أيًضا بمساعي العالمة 

الشيخ الحائري وهو صديق حميم للشهيد، وذلك في عام 2014م)35(.
2. تقريرات أستاذته في األبحاث في الفقه واألصول.

3. أبحاث في االدب والفلسفة واالجتماع نشرت في المجالت الكربالئية.
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4. كتاب في األخالق عنوانه: األخالق النفسية.
5. اإلسالم في الطب الحديث.

6. المأساة العظمى في عالم الخلود.
7. شرح اللمعة.

8. أخذ الثأر في أحوال المختار.
9. الكشكول الصافي أو حقيقة الجواهر)مخطوط(.
10. المعاد أو غاية سير اإلنسان)مخطوط مترجم(.

11. لقمان الحكيم.
12. حواٍش على الكتب العلمية)36(.

هـ. الصايف مفكرًا وأديبًا

وهنا نجد الشــيخ المجاهد الصافي)طاب ثره(، معطاء كالشــعلة المتوهجة 
ا ونتاًجــا في مختلــف الجوانب العلميــة واألدبيــة الفكرية. مارس  يزداد ســموًّ
الصافي نشاطه العلمي واألدبي فكان عالًما وفاضاًل وأديًبا وشاعًرا خطيًبا بارًعا، 
لكــن أوضاع العــراق االجتماعية والسياســية آنذاك كانت تجعلــه قهًرا يصطدم 
باألفــكار المشــبوهة والمنحرفة آنــذاك مثل الفكر الشــيوعي المــادي بصورته 
الحقيقيــة والبعــث القومــي الظالم، وكان الشــهيد يعتقــد ويصرح بــأن البعث 
والشيوعية وجهان لعملة واحدة، وكان يؤكد دائًما بأن الكفر جاء بالبعث ورو	 
 ،)37(Hله بعد فشل وانهيار الشيوعية في العراق على يد السيد محسن الحكيم
يوم أفتى بكفرهم، فأخذ الشــيخ الصافي يواجه هذه األفكار المشــبوهة بكتاباته 
وحديثه في المجالس العامة والخاصة وانعكس ذلك على شــعره القوي المتين 
وبالغته فكان يرد الشبهات واألفكار المزيفة بأسلوب شعري مقنع وأدباء زمانه 
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يشهدون بذلك وشعره الى يومنا هذا يشهد على ذلك)38(.
كان الشــيخ الصافي6 يشغل مســاحًة واســعًة في مختلف العلوم، وكما 
عرف عنه في العلوم اإلسالمية والفقهية، كان كاتًبا و شاعًرا ينظم القريض بكثرة، 
وبطول نفس ويشــهد له زميله العالمة داعي الحق عن نشــاطه في مجال الشعر، 
يقول: كنا نتســابق في حفظ القصائد ومنها)العلويات الســبع( البن أبي الحديد 
وغيرهــا، لكــن الصافي كان ينفرد عنا في ســرعة الحفظ وكثــرة الهمة، وهذا ما 
جعلــه يتميز ويحظى بمكانة مرموقــة بين زمالئه، ثم بعد ذلــك تفتحت قريحته 
الشــعرية المتوقدة، فأخذ ينظم القصائد الطوال ويخمســها، ويبــاري بها الكبار 
من فحول الشــعراء، ويلقيها علينا ومن ثم نبدأ بالمناقشــة وتصحيح ما يرد فيها 
أحيانــا من خلل فني في الوزن، وبهذه الروح األخويــة الجميلة، والهمم العالية 
النادرة، كانت الطموحات تكبر وتزدهر في الحوزة العلمية، و الشــعر ذوق ينمو 

مع الممارسة)39(.
لقد عرف الصافي بموهبته الشــعرية المبدعة وعطائــه الغزير الذي ال يقف 
عند حد، كما تميز شــعره بالمتانة والســبك والجمال والدقة في المعنى، فشعره 
يرقى الى مستوى الشعراء المبدعين، فضاًل عن ذلك كان هدفه في الشعر ينصب 
في خدمة ال الرســول الكرام كما هو واضح في قصائده، إضافة الى كتابته 
فــي مجاالت أخرى من عتــاب ورثاء، ومديح وما الى ذلك من شــعر كثير، لقد 
بذل قصارى جهده من أجل مواصلة االبداع وشــق طريقه بدقة ومهارة، لذا بقي 

شاعًرا متميًزا، ينسج ألحان المحبة الخالدة)40(.

نســج الشــيخ الصافي6 بديعية على غرار بديعية البوصيري، كما خمس 
أمهــات القصائد، كتائية دعبل الخزاعي، وشــافية أبي فــراس، وميمية الفرزدق، 
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وخمس ألفية الشــيخ عبد الحسين الحويزي المشهورة بـ)فريدة البيان( وغيرها، 
وله ملحمة على غرار ملحمة)لحساب من ؟()41(.

وهنــا نذكر نموذًجا من شــعر الصافي في بديعية اإلمام الحســين، وهي 
قصيدة تجمع اشــتات البديع في مدح االمام الحســين وعددها)220( بيًتا،  
وفيها يلمس القارئ التصوير البارع والعاطفة المتأججة وحسن اللفظ، وانسجام 

القريحة، فيقول فيها)42(:

 وأح�رم كإحرام من قد ح�ّل يف احل�رمیا قاصد الطّف طف يف روضة احلرم
ث��وى هب��ا سبط ط��ه س��ّي��د األم��مفتلك روضة قدس قّدست رشًفا
لَِشبٍح رمحة  ه�ل  لساكنها  َصبٍّ رماه اهلوى يف غمرة الرحموق�ل 

كذلك للشهيد الصافي قصيدة في مدح اإلمام علي، وعدد أبياتها)280( 
بيًتا ويقول فيها: 

سعيًداك��م في��ك قاسيت الشق�اء طریًدا لقاك  من  حّظي  وجعلت 
ب��روداولبست من أمل اجلوى حال النوى احل��ي��اة  أم��ل  م��ن  وخلعت 

أما في مولد اإلمام الحجة فقال الصافي طاب ثراه:

املدى ط��ال  قد  الرمحان  حّجة  قيامایا  ت���روم  م��ت��ى  االن��ت��ظ��ار  يف 
یسومنا ال��ع��دو  أنَّ  ب��ن��ا  س��وء ال��ع��ذاب ب��ج��وره إرغ��ام��ات���رىض 

وله كذلك تخميس يقول: 

قضاكا ف��ي��ه  ج���رى  ب��ً  رضاكارض��ي��ت  يف  املهالك  أخشى  وال 
ا يف ه��واك��اف���ق���ّرب���ن���ي إهل�����ي م����ن مح��اك��ا ت��رك��ت اخل��ل��ق ط���رًّ

ا �� � � � � � وأیتمت العيال لكي أراك�
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كذلــك كتب الشــيخ الصافــي6 الكثير مــن القصائد العظيمة وفي شــتى 
المواضيع اإلنسانية واالجتماعية، ووفاًء منه الى أستاذه الجاللي عندما استشهد، 
وفي مناســبة األربعينية رثاه بقصيدة وقد طبعت في كتاب)ذكرى األربعين لفقيد 

األربعين( وهي في)46( بيًتا وفيها يقول: 

تنعى الجاللي محسنا

الوجناتمل���ن اجل���ف���ون ت��س��ح ب��ال��ع��رات ع��اط��ش  ت���روي   ًً دی���
هلبانه يف  ی��ش��ب  ال��ف��ؤاد  الزفراتول��ظ��ى  باجلوى  فيقذف  وجًدا   
ب��ال��دم��وع كأنا ت���ذرف  هطالتوال��ع��ني  سًكها  ب��ن��وء  سحب 

وفي قصيــدة انفرد بها الشــيخ الصافي يهاجم بها الحــزب المقبور ونظامه 
وهي حالة ال يمكن ان تتعدى بسهولة يقول فيها: 

 الحزب الغشوم

امل��خ��ت��ال ببعثه  ال���ع���راق  القتالوی���ح  ج��وره  م��ن  جنا  ق��د  ك��م   
عنوة احلكومة  دّس��ة  عىل  ك��ًلج��اؤوا  ودون  س��اب��ق��ة  دون  م��ن 
باألبدال)43(وت��رّب��ع��وا ق����ًرا ع��ىل ك��رس��ّي��ه األن��ذال  واستبدلوا   

وتطول القصيدة التي تحاكي معاناة الشعب جور السلطة.

وهنا يمكن القول إّن الشيخ الصافي6 قد أبدع في مجاله الفكري واألدبي 
فضاًل عن دوره العلمي الحوزوي، درس ودّرس علوم آل بيت النبوة بكل 
مهنية تارًكا له بصمة وضاءة في تاريخه الشريف، قارع الظلم والمستبدين بفكره 
وقلمــه، كما طرز الوفاء في رثاء أســاتذته عندما نعــى الجاللي وكرس قلمه في 

خدمة المعصومين في ثنايا قصائده.
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اخلامتة
يمكن التوصل الى النتائج اآلتية: 

1. يعــد الشــيخ الصافي من الشــخصيات الوطنية التي قارعــت أعتى نظام 
دموي لم يعرف الرحمة.

2. كان ألســرة الشــهيد دوٌر في رفد علومه وتعزيز موقفه في أداء واجبه في 
خدمة اإلســالم وأبنائه، وهو يســير على خطى ابيه6 الحــا	 علي الصافي في 

مجال العلوم الدينية.

3. تميز الصافي بغزارة علمه ومخيلته الواسعة في الحفظ واإلبداع بمختلف 
العلوم الدينية واألدبية.

4. عــرف الصافي خطيًبا، وهو يمتلك فــن الخطابة، صاحب ملكة يجذب 
بها الجماهير عندما يعتلي المنبر الحسيني وهو يتدفق في الوعظ واإلرشاد.

5. لــم يعمل الصافي ضمن إطار جغرافي محدد، بل تعدى ذلك ليصل الى 
وسط وجنوب العراق بل تعدى ذلك عندما ألقى خطابه في األحساء والقطيف.

6. نهل علمه ومعرفته من حوزة كربالء المقدســة واستقى من تراثها الفكر 
والمعرفة، ووظفها ألبنائههلِ الطلبة وقد تتلمذ على يد أكفاء وأعالم الطائفة)رحمهم 

الله(.

7. نــال إجازات بالتوالي من علماء المذهب وتأييدهم، وهذا دليل على أّنه 
رجل علم وقد أثبت جدارته في هذا المجال.
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8. الصافــي خطيٌب وشــاعٌر وأديٌب فضاًل عن أنه أســتاذ حــوزوي فكانت 
قصائده مربكة لســلطة النظــام وتحاكي معانــاة المجتمع كذلــك تنوعت فمنها 

.وطنية ومنها رثاء ومنها في حب آل البيت الكرام

9. نال وسام الشهادة وقد سار على خطه أبناؤه في االنتفاضة الشعبانية ومن 
بقية أبنائه يعملون في خدمة المسلمين في حوزة كربالء والعتبة العباسية.
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ملحق رقم)1()44(
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ملحق رقم)2()45(
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ملحق رقم)3()46(
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امل�شادر واملراجع
: الوثائق غري املنشورة: أوالاً

• أرشيف العتبة العباسية المقدسة.	

ثانيًا: املخطوطات

مذكرات الشيخ محمود عبد الرضا الصافي.. 1
مذكرات األديب محمد علي يوسف األشيقر.. 2
مذكرات الشيخ أحمد عبد الرضا الصافي.. 3
مذكرات الكاتب واألديب هاشم الطرفي.. 4

ا: املقابالت الشخصية ثالثاً

• مقابلة شخصية مع السيد حازم الموسوي بتاريخ 2017/9/3.	

رابعًا: الكتب العربية

أحمد الحائري، من أعالم كربالء، النجف االشرف، 2008.. 1
ســامي جواد المنــذري الكاظمــي، راقدون عنــد العبــاس، علماء، . 2

خطباء، أدباء، وجهاء، وحدة التأليف، شعبة النشر، د.ت.
الســيد داخل الســيد حســن، معجم الخطباء، مؤسســة البالغ، بيروت، . 3

لبنان، د.ت.
الشيخ حمزة الخويلدي، شهداء المنبر الحسيني في العراق، 	1، مركز . 4

التضامن للنشر والتوزيع، 2003.
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صاحــب الحكيم، موســوعة عن قتــل واضطهاد مراجــع الدين وعلماء . 5
وطالب الحوزة الدينية لشــعبه بلد المقابــر الجماعية)العراق(، 1968 

.2005 ،1	 ،2003
علي عبود أبو لحمة، في الذاكرة الكربالئية، الشهيد عبد الرضا الصافي، . 6

النجف االشرف.
عــدد من األدبــاء، صفحات من حياة الصافي الشــهيد الســعيد الشــيخ . 7

عبد الرضــا الصافي الجلبي الحائــري)1351 1409ه(، ط1، المطبعة 
العالمية، النجف االشرف، 2016.

العالمة الشــيخ محمد علي داعي الحق، في رحاب الخطباء المخلدين . 8
العلماء والشهداء وطالب الحوزة الدينية، 	1، د.ت.

كاظم عبود الفتالوي، المنتخب من أعالم الفكر واالدب، ط1، بيروت، . 9
لبنان، 1999.

معالي العالمة الحجة الســيد هبة الدين، المعــارف العالية او علم الدين . 10
للمدارس الراقية، ضمن سلسلة تراث كربالء ، 2014.

خامسًا: الصحف واجملالت 

جريدة صباح كربالء، العدد 175.. 1
مجلة رسالة الشرق، العدد 2 ، السنة األولى لعام 1373هـ.. 2

سادسًا: شبكة املعلومات الدولية

• النبراس، موقع الكتروني.	
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scholars' manuscripts in a particular science or topic, the 
spatial ones as their manuscripts in certain library, the per-
sonal ones as one of Kerbala scholars' manuscripts or publi-
cations, etc.

4. Studying kerbala poets' verse in all aspects: stylistical-
ly, linguistically, textually, etc. and gathering verses of those 
who had no collected poetic divans.

5. Verifying Kerbala manuscripts      
At last, researchers are invited to provide the journal with 

their writings. In other words, objectives cannot be carried 
out without meeting and supporting the scientific efforts to 
manifest and study the heritage.
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2.The noblemen who settled in Kerbala for getting science 
or teaching in its schools and hawzas, on a condition that resi-
dency period is considerable.

It is worth to mention that noblemen affiliation to more than 
one city according to birth, growing up by study, learning, or 
residency is a very common case in our heritage. That's why 
we find a scholar that affiliates himself as ( Al Isfehani by 
birth, Al Najafi by study, and Al Ha'iri residency and burial 
ground). Then, in brief, we can say that if any nobleman af-
filiated himself to Kerbala, then this affiliation to his original 
city is not cancelled.

The Journal Axes

Since Kerbala heritage journal is a specialized heritage 
journal, it receives all heritage researches including studies, 
indexes and bibliographies, and heritage verification. It con-
tained the following subjects:

1.Kerbala history and events and accidents, it passed 
through its noblemen's biographies, their places

and what they stated: sayings, proverbs, tales, and wis-
doms. In fact, it includes all its oral and written

history.
2.Studying Kerbala scholars' opinions, jurisprudence, Os-

oul and men theories etc. descriptively, analytically, compar-
atively, collectively, and scientific critically.

3. The bibliographical studies including all its common 
and objective types such as publications, Kerbala
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hidden contents appear to people. 
Kerbala heritage journal interests: 

Kerbala heritage journal horizon is as large as the heritage 
and its different hidden contents such as sciences and various 
arts that this city nobles care about including jurisprudence, 
Osoul and speech, Men and Hadith, grammar , morphology, 
rhetoric, arithmetic, astronomy, and other fields that cannot 
be all mentioned. 

Due to the great connection and total link between the sci-
ences and their progress and political, economic, and social 
historical events, the scientific studies took care about this 
city history and accidents and what happened on. All that is 
the heart interest of the journal.

Who are Kerbala noblemen?

It is well known that the criterion of affiliation to a city is 
disputable. Some considered that living some years in a city. 
Others considered the criterion is the scientific trace or the 
trace of residence. Others argued about the different temporal 
duration. Since Kerbala was a scientific city and a center of 
attraction and science students and migration to it with long 
duration, it was not easy to limit its noblemen names.

Nevertheless, the included affiliated noblemen according 
to the criterion are:

1.The respected city people who belong to families inhab-
ited the city. Thus, these families' noblemen are Kerbala city 
noblemen even if they left it.
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your son ". Accordingly, the general secretary of Al Abbas 
holy shrine initiated establishing specialized heritage centers 
and Kerbala heritage center is one of them. So, the quarterly 
enhanced Kerbala heritage journal set out. It passed through 
constant steps that covered many aspects of this huge holy 
city heritage by studies, and enhanced scientific researches.

 Why Kerbala heritage?

Care and interest with holy Kerbala city heritage requires 
two significant starting points:

General starting point: it can be summarized that heritage 
of this city just like other our heritage which is still in need 
for more accurate scientific studies.

Common starting point: it is related to this holy city which 
became a center and shrine for many of the prophet progeny's 
(p.b.u.t.) followers since Al Taf disaster and martyrdom of 
Imam Hussein, the prophet's grandson(p.b.u.t.). so, establish-
ing this city and setting a scientific movement which can be 
described with simple beginnings due to the political situa-
tion at that time. It began increasing up to the twelfth Hijri 
century when it became  a place of attraction to students of 
science and knowledge and headed the scientific movement 
that lasted to the ends of fourteenth Hijri century when the ag-
gressive movement to this city returned to this generous city.

According to all this, this holy city deserved centers and 
specialized journals that search its heritage and history, what 
out came and happened on its earth along centuries, and its 
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The Journal Message
All praise is due to God, creator of the creation, Prayer and 

peace be upon his prophets and messengers, particularly our 
master and prophet Mohammed and his progeny.

Talking about the heritage importance, necessity to take 
care with it and surviving its study became axiom that its men-
tioning is not desirable. The nation that does not care about 
its heritage does not honor its ascendants, does not study their 
good deeds will not have a future among other nations.

  What differentiates our heritage is two matters:

 First: richness and comprehensibility.
Second: shortage of the studies that care and search its hid-

den contents to show. At the time that we find out other na-
tions seek for any materialistic any spiritual that connect it 
with its heritage, manifest it, and establish museums to dig-
nify and glorify, we find out nations has a default in this field.

Many scholars spent their lives to serve science and so-
ciety but nobody could know their names as well as survive 
their manuscripts, showing to the generations, or holding a 
conference or symposium that tackling their theories, opin-
ions, and thoughts.

Thus, on the base of the prophet progeny's (p.b.u.t.) in-
structions that ordered us to keep heritage Imam Ja'afer Al 
Sadiq(p.b.u.h.) said to Al Mufedhel Bin Omer " write and 
tell your brothers science and let your books a heritage to 
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9. Religious schools.
10. Indexes and bibliographies.
As we mentioned the curriculum vitae of the two boards 

members of Turath Kerbala  Journal to the respected readers 
in the first issue of the last year, thus, we decided to display 
their updated curriculum vitae in this issue. This will be re-
peated in the first issue annually. 

And the close of our call will be, all praise is due to God, 
the Lord of the Universe! Prayer and peace be upon Moham-
med and his progeny, the good men, the chaste men. 

Editor-in-chief
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la City; it was the martyr sheikh Abdul Redha Al Safi who 
martyred in1989 A.D. This was followed by another research 
about The Family of Al Damad, seyed Mohammed Salih Al 
Damad Al Ha'iri as a model. Concerning the manuscript her-
itage, there is a verified message to one great scholar; he is 
great legist Sheikh Abdullah bin Al Hussein Al Shoushteri 
( Al Testeri). The message tackled his answers about seven 
problems about the phrases that were mentioned in some sci-
entific books such as" Sherh Al Qewa'id " by the investigator 
Al Kerki, and "Al Derous Al Shery'iah " by the First Martyr, 
and other scientific books. At last, the English research was 
about Sheikh Mohammed Teqi Al Shirazi and his Role in the 
Political Development in Iraq from 1918 to 1920.

We are happy to renew our invitation to our respected 
readers to write in one of first international conference axes 
which will be held in 7-8 November 2019 A.D. under the 
slogan "Our Heritage is our Identity" with the title "Kerbala 
Heritage and its Position in Islamic Library" with these axes:

1.Quranic sciences and interpretation.
2.Hadieth and Men science.
3.Jurisprudence and principles (Osoul) sciences.
4.Philosophy, Speech, and logic sciences.
5. Arabic sciences and its Arts.
6.History, autobiographies, and Biographies.
7.Applied and heritage sciences.
8.Kerbala Handwritings ( a study, investigation, criticism)
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The Issue Word
In the Name of God, the most Gracious, the most Merciful

The Sixth Candle

All praise is due to God, creator of the creation, his grace 
and generosity were dignified, his distress was beautified, 
his attributes were sanctified Prayer and peace be upon his 
prophets and messengers, particularly our master and prophet 
Mohammed and his progeny 

However, my dear respected readers, what is in your hands 
is the first  issue/ fifth volume of the fifth year of Turath Ker-
bala  Journal. This indicates that it ignited the fifth candle ( 
year) of its age. It enriched the heritage library with various 
researches concerning different topics of the heritage till it 
became an important resource for the researchers in the Ker-
bala heritage that is indispensable.

The issue researches contained various implications. The 
first research has a study about Hedeath Criticism and Novel 
Body Evaluation to the Innovator Al Behrani in Al Heda'iq 
Al Nadhirah encyclopedia. The second research was about a 
life of one of the prominent scholars, that is Sheikh Ibrahim 
Bin Ali Al Kef'imi and mentioning the books that his library 
contained. The third research was entitled The School of Al 
Serdar Hassan Khan Al Qezwini One of the Scientific Rise 
Resources in Holy kerbala City. The fourth research was a 
historical study to one of the Islamic figures in Holy kerba-
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c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or 
depth, before publishing, the researchers 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 published are only those given con-
sent by experts to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant re-
search published, and a financial reward of (150,000) ID

12. Taking into consideration some points for the publica-
tion 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.karbala@gmail.com), Web: http://kar-
balaheritage.alkafeel.net/, or Delivered directly to the Jour-
nal's headquarters at the following address: Karbala heritage 
center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 
Hussein park the large, Karbala, Iraq.
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researches should be alphabetically ordered.
7. Printing all tables, pictures and portraits on attached pa-

pers, and making an allusion to their sources at the bottom of 
the caption, in time there should be a reference to them in the 
context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publish-
es in 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 be-
fore, 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 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 re-
search 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.
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the origi-

nal scientific researches under the provisions below: 
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 exceed-

ing a page, 350 words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the re-

searcher/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, publi-
cation place, version number, publication year and page num-
ber. 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 
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