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قواعد النرش يف املجلة
بالرتاث  تعنى  التي  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل   

سة عىل وفق القواعد اآلتية: الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ
1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي 

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
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.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

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

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



العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل 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، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 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.

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

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

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



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 جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،)turath@alkafeel.net(

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

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

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمُد هلِلِ عىل سوابغ نعمه، املبدع يف خلِقه، بديع السموات واألرض 
اّلذي َعال بحولِه، وجتلَّت يف السمواِت واألرِض قدرته، فشهد نظام ملكه 
الُم عىل رسولِه  والسَّ الُة  والصَّ فوَق كلِّ يشء،  القاهُر  توّحده، وهو  عىل 
د، وعىل  ِغ رساالتِه، والدليِل عىل ِصاِطه شفيِعنا األجمِد أيب القاسِم حممَّ املبلِّ
ا بعد  ة النعم... أمَّ آلِه مصابيح اهلدى يف الليل ِاملظلم، منقذي األمم، تتمَّ
فبني يديك عزيزي القارئ الكريم جملة تراث كربالء يف عددها الرابع من 
د الرابع للعام الرابع، أصدرت املجلة خالل هذه األعوام ستة عرش  املجلَّ
مدينة  تراث  مفاصل  من  ومتعددة  خمتلفة  مواضيع  فيها  تناولت  إصداًرا 
جوانب  العلمّي  والتحليل  الدراسة  خالل  من  فوثَّقت  ة،  املقدسَّ كربالء 
ة ومرِشقة من تاريخ وتراث كربالء حتَّى أصبحت مصدًرا مهاماًّ من  مهمَّ
الكربالئي  والــرتاث  التاريخ  يف  الباحث  عنها  يستغني  ال  الَّتي  املصادر 
واألدب  اللغة  حيث  من  فيها  األبحاث  لتنّوع  الباحثني  من  غريه  أو   ،
والتاريخ والسياسة واالقتصاد والفن والعلوم التطبيقيَّة، وبعد هذه املسرية 
سة  ة باجلانب الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء املقدَّ املعطاء ختصصت املجلَّ
فضاًل عن ختّصصها بالرتاث الكربالئّي، وقد بذلت اهليأتان االستشاريَّة 
ة علميَّة إذ تبنَّت مشاريع  ة بأفضل ُحلَّ والتحريريَّة جهوًدا طيِّبة إلبراز املجلَّ
متعددة؛ لغرض تسهيل عمليَّة الدراسة والبحث يف مواضيع ختّص الرتاث 
الكربالئّي، كرفد الباحثني بالعناوين الرتاثية إضافة إىل تزويدهم باملشورة 
فضاًل  العراقيَّة  اجلامعات  مع  عة  املوسَّ الرتاثيَّة  الندوات  وإقامة  العلميَّة، 



ة، وإبداء  عن مراجعة وتدقيق وتقويم األبحاث التي يراد نرشها يف املجلَّ
املالحظات العلميَّة عليها، ليقوم الباحث بتصويبها قبل إرساهلا إىل اخلرباء 
ذلك  كّل  العراقيَّة  اجلامعات  يف  العلميَّة  بكفاءهتم  هلم  املشهود  العلميني 
ألجل خدمة العلم و الباحثني، واالرتقاء بمستوى األبحاث املنشورة يف 
ة نحو التكامل من حيث األصالة و املادة العلمّية الرصينة، واالبتعاد  املجلَّ
املعرفّية،   احلقائق  جذور  إىل  للوصول  والسطحيَّة  واإلنشاء  التقليد  عن 

وابتكار االستنتاجات العلميَّة الدقيقة ومواكبة تطور البحث العلمّي.
بتزويده  املايض  العام  الرابع من  العدد  الكريم يف  القارئ  دنا  وكام عوَّ
ة عمل فهرس يف هناية كلِّ عام جلميع  بفهرس األعداد األربعة قررت املجلَّ
البحوث  جلميع  بفهرس  العدد  هذا  د  ُزوِّ لذا  فيه،  نرشت  التي  البحوث 
الباحث يف  ة  مهمَّ َتْيِسري  العام، وألجل  األربعة هلذا  األعداد  املنشورة يف 
ة قررنا إصدار فهرس جلميع أعداد  معرفة مجيع األبحاث التي نرشهتا املجلَّ
املجلة منذ تأسيسها وحتى هناية عام 2017م، وسيصدر قربًيا بإذنه تعاىل.

ا أبحاث هذا العدد فقد احتوى عىل جمموعة من األبحاث القيِّمة  وأمَّ
التي تنوعت بني دراسة سرية الشخصيات العلمية الكربالئيَّة ، واآلثار التي 
تركتها عىل الصعيد العلمّي والعميّل، وبني دراسة احلياة العلميَّة والسياسيَّة 

ة.     واالقتصاديَّة والعمرانيَّة لبعض املراحل التارخييَّة ملدينة كربالء املقدسَّ
املتخصصة  العلميَّة  بنتاجاهتم  لرفدها  الباحثني  ة  املجلَّ وتدعو  هذا 
صة تسعى لتأهيل جمتمع  الرصينة، للمسامهة يف بناء مكتبة تراثيَّة متخصِّ

أكاديمّي تراثّي.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.                     رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث؟ لماذا كربالء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  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 لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز ساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة، بإخفاء 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  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة، ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من صاعات، ومرة، ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
3- وبناًء عىل ما سبق بيانه، تصدى مركز تراث كربالء يف قسم 
علمية  جملة  تأسيس  إىل  اإلنسانية   و  اإلسالمية  املعارف  شؤون 

متخصصة برتاث كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -4

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -5
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء   -6
مواقعها التي تستحقها، بالدليل. 

والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  تعريف   -7
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  بأنفسهم،  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -8
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية، مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -9
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -10
وما إىل ذلك، فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات 

اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء«  »تراث  جملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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�ص يمم.خَّ
تكّللت جهود الشيخ الوحيد البهبهاين أثناء زعامته للحوزِة العلمّية يف مدينة 
كربالء من خالل إقامته فيها مّدًة جتاوزت الثالثني عامًا باملسامهة يف إعداد وتربية 
وختريج عدٍد من التالمذة الكبار والفقهاء واملجتهدين املعروفني، وقد ذكر حفيُده 
اآلغا أمحد يف صدد ذلك: »لقد ختّرج يف مدرسته ومن حمرض أبحاثه عدٌد كبري من 
التالمذة الذين نالوا درجة االجتهاد العالية، وتفّوقوا عىل أكثر العلامء السابقني، 
ومنهم اآلغا حمّمد عيل بن الوحيد البهبهاين، واآلغا عبد احلسني ابنه أيضًا، والسيد 
اجلليل العامل حمّمد مهدي الطباطبائّي )بحر العلوم(، والسيد عيل الطباطبائّي، 
واملريزا مهدي الشهرستايّن، واملاّل مهدي النراقي، واملريزا حمّمد مهدي اخلراساين، 
وقد ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراين: كان الشيخ الوحيد البهبهاين ما يزال عىل قيد 
احلياة، وقد حاز ابناه اآلغا حمّمد عيل واآلغا عبد احلسني عىل املرجعية والرئاسة 
الدينّية العالية يف كرمنشاه، وحاز طاّلبه مثل السّيد حمّمد مهدي بحر العلوم عىل 
الزعامة واملرجعّية يف مدينة النجف األرشف، والسّيد عيل الطباطبائي واملريزا 
حمّمد مهدي الشهرستاين يف مدينة كربالء، والسّيد حمسن األعرجي الكاظمي يف 
مدينة الكاظمية، واملريزا أيب القاسم القّمي يف مدينة قّم املقّدسة، واملريزا حمّمد 
مهدي اخلراساين يف مدينة مشهد، واملاّل حمّمد مهدي النراقي يف مدينة كاشان، 
وقد ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراين أّن هؤالء العلامء قد مألوا املناطق التي حّلوا 
فيها ونقلوا آراء أستاذهم األصولّية التي شّذبوها وهّذبوها وأضافوا شيئًا عليها، 
العلمّية،  احلوزات  يف  دوٍر  من  هلم  كان  وما  العمالقة  العلمّية  مصّنفاهتم  لذكر 

ومعظمهم مراجع كبار وعلامء تقليد وزعامء يف احلوزات الدينّية.
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Abstract
During his residence in Kerbala for more than thirty years 

and his heading of the religious Hawza in it، Al- Sheikh Al- 
Waheed Al- Bahbahanys' efforts graduated of a great number 
of students and well – known jurisprudence scholars and 
Mujtahids ( those issuing Fatwa) . Regarding this، his grandson، 
agha Ahmad said : From his school and his argumentation 
rounds، a great number of scholars who got the highest 
degree of Ijtihad and who exceeded the previous scholars 
graduated such as agha Muhammad Ali Bin Al- Waheed 
Al- Bahbahany agha Abdul- Husain، his، son، the honourable 
Sayyd and scholar Muhammad Mahdi Al- Tabaatabaiy ( Bahrul- 
Uloom )، Al- Sayyd Ali Al- Tabaatabaiy، Al- Mirza Mahdi Al- 
Shahrastany، Mulla Mahdi Al- Nuraqy and Mirza Muhammad 
Mahdi Al- Khurasany . In the same domain، Al- Sheikh agha 
Bazrik Al- Tahrany said : also Al- Sheikh Al- Waheed Al- 
Bahbahany was still alive when his sons، agha Muhammad Ali 
and agha Abdul- Husain became Marji ( the highest and most 
pious and responsible person ) and got the highest religious 
leadership in Karminshah in Iran . Besides، his students like 
Al- Sayyd Bahrul- Uloom became Marji in the holy Najaf city 
and Al- Sayyd Al- Tabaatabaiy، the Merza Muhammad Mahdi 
Shahrastany in the holy Kabala city، Al- Sayyd Muhsin Al- 
Aarajy Al- Kadhimy in Kadhimiyah، the Merza Abi Al- Qasim 
Al- Qummy in the holy Qum city، the Merza Muhammad 
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Mahdi Al- Khurasany in Mashhad city and Mulla Muhammad 
Mahdi Al- Nuraqy in Kashan city . Al- Sheikh agha Bazrik Al- 
Tahrany said that these scholars transferred the thoughts and 
knowledge of their authentic teachers after improving and 
adding their points of view to them . These had their great 
scholastic writing and contributions in addition to the fact that 
they had their roles to play in the religious Hawza and most of 
them were great scholars and Marji in the religious Hawzas’
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يممقّدلة
بني  متعددٍة  مراحَل  يف  املقّدسة  كربالء  مدينة  يف  العلمّية  احلركة  مّرت 
ازدهار وتطّور علمي تارًة وبني فتور علمي ملحوظ تارًة أخرى، فقد حظيت 
وأخيه  احلسني  اإلمام  الشهداء  ا ضّمت جسَد سّيد  بأهنَّ املقّدسة  املدينة  هذه 
العباس وكانت قبلة أنظار العامل وحمط رحال العلامء ورجال الدين وعىل 
م   680/ هـ   61 عام)  احلسني  اإلمام  استشهاد  أعقبت  التي  القرون  مدى 
الدينية فيها وأنشئت فيها   فقد ازدهرت املؤّسسة  بيتة  ة من أهل  ثلَّ ( مع 
يف  ظهر  وقد  البلدان  خمتلف  من  والفقهاء  العلامء  فيها  حيارض  دينية  جامعة 
ساحتها العلمية وحيد عصـره وفريد دهره العاّلمة الشيح حمّمد باقر الوحيد 
بريق  امليالدي وعاد  السابع عرش  الثاين عرش اهلجري /  القرن  البهبهاين يف 
احلركة العلمية يشع يف سامء العلم واملعرفة وكان ظهوره بداية التغيري لصالح 
االجّتاه األصويل وحتولت هذه املدينة إىل ساحة علمّية ودينّية وفكرّية ومركز 
للبحوث العقلّية والنقلّية ومركٍز دينيٍّ مرموٍق للشيعة بفضل تواجده وتواجد 
تالمذته من بعده. واشتمل البحث عىل أربعة جوانب: سرية الشيخ، شيوخه 

وأبرز طالبه، مؤلفاته، وفاته. وختم البحث بأبرز النتائج.
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أّواًل/ سيرة الشيخ محّمد باقر محّمد الوحيد البهبهاني
أ : اسُمه ونسُبه:-

هو حمّمد باقر بن حمّمد أكمل بن حمّمد صالح بن حمّمد بن إبراهيم بن حمّمد 
رفيع بن أمحد بن إبراهيم بن قطب الدين بن كامل بن عيل بن حمّمد بن عيل 
بن حمّمد بن حمّمد بن النعامن الشيخ املفيد)1( وقد ذكره شيخ اإلجازات أغا 
بزرك الطهراين)2( يف كتابه الكرام الربرة بأنَّ نسبه ينتهي بأربع عشـرة واسطة 
من جهة أبيه إىل الشيخ املفيد، ووالده هو العامل الفاضل األغا حمّمد أكمل بن 

حمّمد صالح، وبذلك فهو من بيئة علمّية ومن َنسل العلامء)3(.
ب: والدُته ونشـــــأُته:-

ذكر  فقد   ،)4( أصفهان  مدينة  يف  البهبهاين  الوحيد  باقر  حمّمد  الشيخ  ولد 
أغا بزرك الطهراين أنَّه ولد يف أصفهان عام )1117هـ/1705م( ونشأ هبا 
مّدًة من عمره، ثمَّ انتقل إىل هببهان)5( مع والده فمكث فيها مّدًة من الزمن 
وبعدها هاجر إىل كربالء فجاورها، وواكب علامء عصـرها من زعامء املذهب 
وأقطاب الشـريعة وكبار العلامء)6(. ودرس عىل يد والده الدروس العليا يف 
العاّلمة  الوحيد  دراسة  بدأت  لقد  واحلديث)7(،  والتفسري  واألصول  الفقه 
الوحيد البهبهاين يف مدينة أصفهان عىل يد والده الذي سعى بتعليمه مبادئ 
والتعليقات،  العقلّية  والعلوم  احلوزوّية  الدراسّية  واألّوليات  العربية  اللغة 
ودرس مقّدمات العلوم عند مشاخيها، ودرس عند عّمته أيضًا حتى إذا أتّم 
الفقه واألصول والتفسري  العليا يف  الدروس  املقّدمات درس عىل يد والده 
من  موجة  أصفهان  اكتسحت  والده  وفاة  وبعد  إجازة،  منه  وله  واحلديث، 
االضطرابات)8(، والفتن، فاضطر للهجرة ولكّنه استغّل هجرته لكي ينشـر 
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ثّلًة  ولرُييبِّ  اإلمامة  باب  يف  ورسائله  مؤّلفاته  من  مجلًة  الشيعي  املجتمع  يف 
طاهرة من األعالم ويبّثهم يف بالد اإلسالم، كي حيفظوا املعتقدات الشيعية، 
العراق  إىل  بلده  من  هاجر  وعندها  القويم،  الدين  مبادئ  محاية  يف  ويسعوا 
متوّجها يف أّول األمر صوب النجف األرشف)9(، فواصل دراسته وبحوثه 

العلمية هناك)10(.
النجف  إىل  وأقاربه  إخوته  مع  أصفهان  رأسه  مسقط  البهبهاين  فغادر 
األرشف وهو يف عنفوان شبابه وكان عمره ثامنية عشـر عاًما، وحّط رحاله يف 
املدينة هبدف مواصلة الدراسة واكتساب العلوم واملعارف وكان ذلك عام 
الدراسة لتحصيل  انكب عىل  النجف األرشف  )1135هـ/1722م(، ويف 
العلوم واملعارف فيها فأخذ يرتدد عىل علامئها، فدرس العلوم العقلية والنقلية 
من  األرشف  النجف  يف  واملجتهدين  العلامء  كبار  يد  عىل  والفلسفة  والفقه 
حمضـر عاّلمة زمانه السّيد حمّمد الطباطبائي الربوجردي جّد العاّلمة السّيد 
حمّمد مهدي بحر العلوم، الفقيه الشهري والعامل األصويل األوحد يف عصـره 
السّيد صدر الدين الرضوي القّمي اهلمداين)11(، واستطاع خالل مّدة قصرية 
اكتساب علوم معقولة ومنقولة، بعد أن اكتسب يف مرحلة سابقة علوم متعّددة 
 عىل يد والده وعّمته فتخّطى مراحل متقّدمة يف العلم والكامل وحظي بمنزلة
  كبرية عند أستاذه السّيد حمّمد الطباطبائي الربوجردي فزّوجه من ابنته وكان ثمرة
 هذا الزواج هو والدة االبن األكرب األغا حمّمد عيل)12(، ثمَّ إىل هببهان واستقّر 
فيها مّدة طويلة تزيد عىل ثالثني عاًما، ومن هنا اكتسب لّقب البهبهاين واشتهر 
به، إذ ذاع صيته العلمي ومقامه الفقهي إىل األطراف واألكناف من خالل 
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الرتبوي يف اإلرشاد  إىل دوره  باإلضافة  فيها  أقام  التي  البلدة  توقفه يف هذه 
والتوجيه والسعي املتواصل يف التأليف والتصنيف)13( .

ثانًيا/ شيوخ الوحيد البهبهاني وأبرز طلبته
أ/ شيوخ الوحيد البهبهاني:

1- والده الشيخ حمّمد أكمل: دَرَس عند مجاعة من علامء عصـره، وروى 
اهلل  عبد  بن  جعفر  والقايض  الشريواين،  احلسن  بن  حمّمد  ومنهم:  عنهم 
احلويزي الكمرئي، وأجاز له خاله ووالد زوجته العاّلمة حمّمد باقر املجليس، 

برع يف عّدة علوم وانتقل إىل هببهان)14(.
2-السّيد حمّمد الطباطبائي الربوجردي: هو السّيد حمّمد ابن السّيد عبد 
الدين  جالل  السّيد  ابن  اهلل  أسد  شاه  السّيد  ابن  مراد  السّيد  ابن  الكريم 
بن  عيل  بن  السبط  احلسن  بن  املثنى  احلسن  بن  الغمر  إبراهيم  السّيد  ابن 
تعبري  »إّن  قال:  إذ  اجلّنات  )15(. وقد ذكره صاحب روضات   أيب طالب
السّيد حمّمد مهدي بحر العلوم عن العاّلمة املجليس بـ »خالنا العاّلمة« هو 
السّيد  أبيه  ووالد  الكريم،  عبد  السّيد  ابن  الطباطبائي  حمّمد  السّيد  جّده  أّن 
أخت  ابن  هو  البهبهاين،  العاّلمة  لرواية  الثالثة  الشيوخ  وأحد  مرتىض، 
كان  وإْن  تقي«)16(.  املوىل حمّمد  والده  بنات  أوالد  املجلسـي، ومن  العاّلمة 
السّيد حمّمد الطباطبائي من مجلة املتوّطنني يف بلدة بروجرد، وانتقل منها مع 
الزمن يف خدمة  مّدًة من  فيها  العراق، واستقّر  املقّدسة يف  العتبات  أهله إىل 
أهل البيت  وعلومهم، ثّم قّرر العودة، فلاّم وصل كرمانشاه، عرَض عليه 
أهُلها اإلقامة عندهم والتوّطن يف مدينتهم، فبقي هناك بقّية أّيام حياته، وهو 
أحد الشيوخ الثالثة للعاّلمة الوحيد، وبينهام من القرابة نسبًا وسببًا، وهو من 
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تالمذة العاّلمة الفاضل اهلندي)17(.
3-السّيد صدر الدين الرضوّي القّمي: هو السّيد صدر الدين ابن السّيد 
حمّمد باقر الرضوّي القّمي، من أعاظم حمّققي عرصه يف احلقبة املمتّدة ما بني 
واملنقول،  املعقول  جامع  والفضيلة،  العلم  صاحب  والبهبهايّن،  املجليّس 
العواّم واخلواّص، ومرجع األحكام، درس عند جمموعٍة من فضالء  ملجأ 
الشريواين،  كاملدّقق  واألصول،  الفقه  يف  درجة  وأعظمهم  أصفهان،  علامء 
العلامء  من  ونظرائهم  أقراهنم  وسائر  اخلوانساري،  الدين  مجال  واآلغــا 
مدينة  إىل  ارحتل  ثمَّ  فضائلهم،  من  وأخذ  علومهم،  من  واستفاد  األجاّلء، 
قم املقّدسة، وأخذ منها مركزًا للتدريس والرتبية، فانتقل منها إىل مهدان، ثمَّ 
ارحتل منها إىل النجف، ودرس هناك عند عدٍد من العلامء وأرباب الفضيلة 
والرشف مثل الرشيف أيب احلسن العاميل، والشيخ أمحد اجلزائري)18(. ُتويّف 

عام )1748م()19(.
4- علامء آخرون:إّن كّل من تعّرض حلياة الوحيد ذكر يف عداد أساتذته 
الدين  الطباطبائي، والسيد صدر  كاّلً من والده حمّمد أكمل، والسيد حمّمد 
الرضوي القّمي وغريهم من أقطاب الرشيعة وفحول العلامء)20(، لكّننا نجد 
أّنه قد أشار يف إجازته التي منحها للسيد حمّمد مهدي بحر العلوم، واألخرى 
التي منحها للماّل حمّمد باقر االسرتابادي وإىل جمموعٍة أخرى من مشاخيه، 
وعرّب عنهم بتعابرَي خمتلفٍة وألفاظ مادحة فقال: »أستاذنا ومن هو يف العلوم 
العقلّية والنقلّية مالذنا، العامل الكامل الفاضل املحّقق املدّقق األوحد املؤّيد 
الشيخ حمّمد بن حمّمد بن زمان الكاشاين، والشيخ إبراهيم القايض، واألمري 
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املريزا حمّمد باقر عالء الدين َكلستانه«)21(.
ب / طلبُته

السيد حمّمد مهدي بحر العلوم. 1
مهدي(،  )حمّمد  مرّكٌب  أّنه  ذكر  فبعُضهم  اسمه،  ذكر  يف  املؤّرخون  اختلف 
)حمّمد  مرّكٌب  اسمه  أّن  يبدو  لكن  )مهدي(،  السّيد  اسمه  أّن  ذكر  وبعضهم 
مهدي(،حسب رواية حفيَدْيِه عندما حّققا كتابه املوسوم بـ)الفوائد الرجالية( ومها 
السّيد حمّمد صادق بحر العلوم والسيد حسني بحر العلوم، أّما اسمه فهو: السّيد 
حمّمد مهدي ابن السّيد مرتىض ابن السّيد حمّمد ابن السّيد عبد الكريم بن احلسن 

.)22(  املثنى بن احلسن السبط بن عيل بن أيب طالب
ب بـ »بحر العلوم«  ولد السّيد حمّمد مهدي ابن السّيد مرتىض الطباطبائي امللقَّ
يف مدينة كربالء املقّدسة عام )1155هـ/1742م(، ونشأ يف كنف والده العاّلمة 

السّيد مرتىض الطباطبائي)23(.
العلوم عام )1212هــــ/1797م()24( وهو يف  السّيد حمّمد مهدي بحر  ُتوّف 

السابعة واخلمسني من عمره الرشيف يف النجف األرشف.
2-الشيخ جعفر كاشف الغطاء

من  الدين  سيف  بن  مطر  بن  حييى  بن  خرض  الشيخ  بن  جعفر  الشيخ  هو 
العشرية املعروفة بـ )آل عيل( قبيلة بني مالك من ساللة مالك األشرت، ُولد عام 
)1156هـ/1743م( يف مدينة النجف األرشف وهو كبري أرسة آل كاشف الغطاء، 
الطائفة وزعيم اإلمامّية ومرجعها األعىل يف عرصه، عامٌل ورٌع، تقّي،  وهو شيخ 

عابٌد، صالٌح، صاحُب كتاب: »كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغّراء«)25(.
3- الشيخ حمّمد مهدي النراقي
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أعالم  أحد  النراقي،  ذر  أيب  بن  مهدي  حمّمد  املوىل  اجلليل  الشيخ  هو 
عشـر  السابع  اهلجريني/  عرش  والثاين  عرش  احلادي  القرنني  يف  املجتهدين 
والثامن عشـر امليالديني، صاحُب جامع السعادات، وُيعّد يف الطبقة الثانية 
أو الثالثة من مشاهري علامء القرَننْي، والُده موّظٌف بسيط يف احلكومة اإليرانية 
يف نراق، وله ولٌد هو املوىل أمحد النراقي أحد أقطاب العلامء يف القرن الثاين 
يف  النراقي  مهدي  حمّمد  الشيُخ  ُولَِد  امليالدي،  عرش  الثامن  اهلجري/  عرش 

قرية )نراق(، إحدى قرى كاشان يف إيران عام )1128هـ/1715م()26(.
ُتوّف الشيخ حمّمد مهدي النراقي عام )1209هـ/1794م()27(، وُنقل إىل 

املشهد الغروّي وُدفن فيه عند الرواق بعد أن عاش نحو ثالثٍة وسّتني عامًا.
4-السّيد حمّمد مهدي الشهرستاين

يف  )1130هــــ/1717م()28(  عام  الشهرستاين  مهدي  حمّمد  السّيد  ُولد 
مدينة أصفهان، وأجداده من ساللٍة علوّية عريقة حصلت عىل مراكَز ُعليا يف 
الدولة الصفوّية، وبعد سيطرة األفغان عىل مدينة أصفهان وقتلهم الصفوّيني 
حمّمد  السّيد  انتقل  امليالدي،  عشـر  الثامن  اهلجري/  عرش  الثاين  القرن  يف 
وأقاربه  وإخوانه  أهله  ومعه  املقّدسة  كربالء  مدينة  إىل  الشهرستاين  مهدي 
املعروفة بمحّلة آل عيسى، وكان ذلك عام  املحّلة  فيها وأقام يف  واستوطن 
)1188هـ/1774م( وامتلك دورًا وعقارات أكثُرها يف حمّلة باب السدرة 
، وقد تتلمذ فيها لدى مشاهري العلامء  القريبة من صحن اإلمام احلسني 

وأقطاب املذهب ويف مقّدمتهم اآلغا حمّمد باقر الوحيد البهبهاين)29(.
5-السّيد حمّمد مهدي اخلراساين

هو السّيد العاّلمة املريزا حمّمد مهدي ابن املريزا هداية اهلل املوسّوي األصفهاين 
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الشيخ  تالمذة  من  األربعة  املهديني  أحد  وهو  املقّدس،  الرضوّي  املشهد  نزيل 
العلوم، وحمّمد مهدي  بحر  السّيد حمّمد مهدي  البهبهاين، وهم كلٌّ من:  الوحيد 
النراقي، واملريزا حمّمد مهدي الشهرستايّن، وهم من كبار الفقهاء األعالم يف الفقه 
واألصــول)30(، ُولد عام )1153هـــ/1740م( خلف العديد من املؤّلفات منها: 
نرباس اهلداية، ورسالة يف حتقيق النريوز)31(. ُتويّف عام )1216هـ/1801م( وُدفن 
يف املسجد الشـريف الواقع يف احلرم الرضوّي املقّدس من وراء رأس اإلمام عيل بن 

.)32(  موسى الرضا
6-السيد عيل الطباطبائّي

السّيد  ابن  الصغري  املعايل  أيب  السّيد  ابن  عيل  حمّمد  السّيد  ابن  عيل  السّيد  هو 
ابن  هو  عيل  والسيد  املازندراين،  أمحد  بن  صالح  املاّل  صهر  الكبري  املعايل  أيب 
عام  املقّدسة  الكاظمّية  مدينة  يف  ُولِــد  الرضاعة،  من  البهبهاين  الوحيد  أخت 
)1162هـ/1748م(، وكان من كبار الفقهاء األصولّيني ومن األساتذة واملراجع 
املربزين يف كربالء يف القرن الثاين عرش اهلجري/ الثامن عرش امليالدي، وقد بدأ 
يف  تقّدم  وعندما  البهبهاين،  الوحيد  بن  عيل  حمّمد  الشيخ  خاله  ابن  عند  دراسته 
الوحيد وله منه  البحراين، ودرس عند خاله  الشيخ يوسف  الدراسة درس عند 

إجازة)33(.
كربالء  مدينة  يف  عامًا  السبعني  ناهز  عمٍر  عن  الطباطبائي  عيل  السّيد  ُتوّف 
احلرضة  من  الرشقّي  الرواق  يف  وُدفن  )1231هــــ/1815م()34(،  عام  املقّدسة 

املقّدسة قريبًا من خاله الوحيد البهبهاين.
ثالًثا/ مؤّلفات الشيخ الوحيد البهبهاني

كثري  القلم  غزير  مصّنفًا  البهبهاين  الوحيد  باقر  حمّمد  الشيخ  كان  لقد 
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الكتب واألبحاث  متثَّل يف  تراًثا علمياًّا ضخاًم  ترك  فقد  والتصنيف  التأليف 
السعة والكثرة قد ال نجدها عند فقيه  والرسائل واحلوايش وقد بلغت من 
اإلخباريني  شبهات  عىل  د  الرَّ يف  منها  واملهّم  الكثري  الشـيء  وخّصص  آخر 
عة  وكبار مصّنفيهم ضد املدرسة األصولية، وكام كانت كتبه ومصّنفاته موزَّ
بني مواضيع الرجال واحلديث والكالم بأصول الفقه وإجابات عن املسائل 
وحواٍش  رشوح  أو  باألصل  ملحقة  رسائل  شكل  عىل  جاءت  ومعظمها 
اإلخباري  النهج  عىل  الرد  الرصيح  طابعها  يف  اشتهرت  حتى  وتعليقات 
الستنباط  الرجال  علم  إىل  املجتهد  واحتياج  االجتهاد  مبدأ  عىل  وتأكيده 
جلميع  ثابت  العبادات  يف  التكليف  أّن  عىل  تعّدت  كذلك  الرشعي  احلكم 
فئات األّمة اإلسالمية إىل يوم القيامة وله مؤّلفات كثرية جدًا كتبها يف أصول 
مجيع  أّن  عىل  لالجتهاد  املنافية  اإلخباريني  أحكام  عىل  أيضًا  فيها  رّد  الفقه 
مؤّلفاته الفقهية واألصولية قد فتحت صفحة جديدة يف التحقيق والبحث 
م خدمًة كبريًة يف تراثه الضخم  االستداليل وأصبح للفقه إطاُره العقيل وقدَّ
وخمطوطاته  األصولّية  ملؤّلفاته  وكان  األصــويل،  االجتهادي  الفقه  ملسرية 
من  ُيعرفون  فالعلامء  معرفته،  وسمّو  مكانته  علّو  يف  الواضح  األثُر  الفقهّية 
يتداوهلا  التي  الراقية  واآلثار  الباقية  النفائس  من  وراءهم  يرتكون  ما  خالل 
طاّلهبم ويدرسوهنا وُيرتمجون وُيضيفون إليها. وإّن مؤّلفاته قد جتاوزت املائة 

وثالثة، ومن أبرزها وأشهرها:

أ/ في الفقه:
1- الفوائد الفقهية)35(.
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2- رسالة يف الزكاة واخلمس)36(.
3- رسالة يف النكاح)37(.

4- املتاجر)38(.
5- حيل الربا)39(.

6- رسالة يف املعامالت، أحكام العقود)40(.
7- رسالة يف عدم االعتداد برؤية اهلالل قبل الزوال)41(.

8- رسالة يف العبادة املكروهة)42(.
9- رسالة يف احليض وأحكامه)43(.

10- رسالة يف بيان حكم العصري العنبّي والتمرّي والزبيبّي)44(.
11- رسالة يف الطهارة والصالة )عربية()45(.

12- رسالة يف الطهارة والصالة ) فارسية ()46(.
13- رسالة يف الكّر ومقداره)47(.

14- رسالة يف استحباب صالة اجلمعة ونفي الوجوب العينّي عنها)48(.
15- رسالة أخرص يف صالة اجلمعة)49(.

16- رسالة يف بطالن عبادة اجلاهل من غري تقليد)50(.
17- تقليد امليت)51(.

18- احلاشية عىل التهذيب)52(.
19- احلاشية عىل الذخرية ملحّمد باقر السبزواري)53(.

20- حاشية عىل كتاب دالئل األحكام للسيد إبراهيم القزويني صاحب 
الضوابط)54(.
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21- احلاشية عىل املسالك)55(.
22- رسالة يف حكم الدماء املعفو عنها يف الصالة)56(.

23- حاشية عىل كفاية املقتصد يف الفقه ملحّمد باقر السبزواري)57(.
24- رسالة يف حتريم الغناء)58(.

25- رسالة يف حرمة املعامالت املحاباتية)59(.
26- رسالة يف صالة اجلمعة)60(.

رشح  يف  الظالم  »مصابيح  باسم  الكاشاين  للفيض  املفاتيح  رشح   -27
مفاتيح الرشائع«)61(.

اجلامعني بني  لظهور  القاصمة  الصوارم  الرّد عىل كتاب  28- رسالة يف 
بنتني من ولد فاطمة للشيخ يوسف البحراين)62(.

بعنوان  املطبوع  األحكام  مدارك  عىل  البهبهاين  الوحيد  تعليقات   -29
»حاشية عىل مدارك األحكام«)63(.

30- حاشية عىل الوايف)64(.

ب/ في أصول الفقه:
الفوائد احلائرية)65(.- 1
حّجية ظواهر الكتاب)66(.- 2

3- خطاب املشافهة )رسالة()67(.
4- رسالة يف الصحيح واألعّم)68(.

5- رسالة يف احلكم الرشعي وبيان حقيقته)69(.
6- رسالة يف تفصيل املذاهب يف أصالة الرباءة املطبوعة ضمن الرسائل 
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األصولّية)70(.
7- الرد عىل شبهات اإلخباريني)71(.

د)72(. 8- رسالة يف أّن الناس صنفان جمتهد ومقلِّ
9- الفوائد األصولّية املطبوع بعنوان الرسائل األصولية)73(.

10- رسالة أخبار اآلحاد املطبوعة ضمن الرسائل األصولّية)74(.
11- رسالة يف حّجية الشهرة)75(.

12- حوايش عىل املعامل)76(.
13- رسالة يف حّجية اإلمجاع املطبوعة ضمن الرسائل األصولّية)77(.

14- رسالة يف أّن األحكام الرشعّية توقيفّية)78(.
15- رسالة يف عدم توقيفّية املوضوعات)79(.

ضمن  املطبوعة  أقسامه  وبيان  االستصحاب  حّجية  يف  رسالة   -16
الرسائل األصولّية)80(.

17- حّجية املفهوم باألولوّية املوسوم بالقياس بالطريقة األوىل)81(.
18- اجلمع بني األخبار املتعارضة املطبوع ضمن الرسائل األصولّية)82(.

19- رسالة يف االجتهاد واألخبار)83(.
20- إبطال القياس، جعله تتّمًة حلاشيته عىل ذخرية السبزواري)84(.

21- حاشية عىل حاشية املال مريزا جان عىل خمترص األصول للعضدي)85(.
22- حاشية عىل حاشية املريزا جان عىل املخترص للحاجبي)86(.

23- احلقيقة الرشعية)87(.
24- احلكم الرشعّي وبيان حقيقته)88(.
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25- الوجوب النفيّس والغريّي يف الطهارة)89(.
26- رسالة يف إثبات التحسني والتقبيح العقليَّني)90(.

27- رسالة يف أصالة الطهارة واألشياء)91(.

ج-  مؤّلفاته في الكالم:
 كتاب اإلمامة )فاريس مبسوط()92(.. 1
 رسالة يف اجلرب واالختيار)93(.. 2
رسالة الرّد عىل األشاعرة ونفي الرؤية يف اآلخرة)94(.. 3
 رسالة يف رشح حديث: )بَِم ُيعرف الناجي؟()95(.. 4
 تسمية بعض األئّمة أوالدهم بأسامء اجلائرين)96(.. 5
 مناظرة مع أحد علامء العاّمة يف استحالة رؤية اهلل تعاىل)97(.. 6
 تعليقات عىل منهج املقال)98(.. 7

د- رسائل أخرى وإجازات
التعليقة البهبهانية عىل منهج املقال)99(.- 1
إجازة للسيد حمّمد مهدي بحر العلوم)100(.- 2
إجازة للسيد حمّمد مهدي بن أيب القاسم املوسوي الشهرستاين األصفهاين - 3

احلائري)101(.
من ذلك يظهر لنا أّن الشيخ حمّمد باقر الوحيد البهبهاين ذو عقلّية منتجة 
ومبدعة، فقد كتب يف خمتلف العلوم ومل يرتك شاردًة وواردًة يف العلوم الدينّية، 
ووضع منهجًا واضحًا ملن يريد أن يسلك طريق حتصيل العلم، وتفسريًا دقيقًا 
لكثرٍي من التفاصيل يف احلياة االجتامعية التي تتعّلق يف عالقة اإلنسان برّبه، 
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ولذا فإّنه ُيعّد خليفًة وامتدادًا لكبار العلامء الذين تعّلموا العلوم املختلفة من 
.مدرسة اإلمام جعفر بن حمّمد الصادق

ه- وفاُته:-
لقد كانت حياة الشيخ حمّمد باقر بن حمّمد أكمل الوحيد البهبهاين مليئة كّلها باجلهود 
العلمّية والفكرّية الكبرية والقيمة التي بذهلا طوال سنوات حياته البالغة أربعة وثامنني 
عامًا، والتي أسهمت يف الدراسة والتأليف، واالستنباط فضاًل عن تأسيس مدرسة 
أصولية متكاملة يف كربالء، وعىل إثر تقّدمه يف السن وإحساسه بالضعف يف أواخر 
السّيد حمّمد  تلميذه  إىل  فأوكل  كّلها،  الصعبة  بمهامه  القيام  حياته وعدم قدرته عىل 
مهدي بحر العلوم مهّمة التدريس يف النجف األرشف، وطلب من صهره السّيد عيل 
الطباطبائي أْن يدّرس يف كربالء، و اكتفى هو بتدريس مفهوم رشح الّلمعة من أجل 
أْن ال حُيرم من فضل التدريس والعلم وأن ال يتخىّل عن واجبه يف اإلفادة والتعليم، 
العلامء ويرّغبهم عىل االستمرار يف اجلد واملثابرة واملواصلة والبحث  ولكي يشّجع 
فكان تالميذه من الدورات األخرية حيرضون حلقته التدريسية من باب التيّمن والربكة 
الدورة  يف  البهبهاين  الوحيد  تالمذة  من  األساسية  الــدروس  ون  ويتلقَّ والتشجيع، 
الشعري ]حق غابا يكون )1205هـ/1790م([،  التاريخ  األوىل)102(. وباستخراج 
هكذا ذكروا ويبدو يل أّنه هو التاريخ الصحيح )103( وهو األقرب إىل الدقة ألنَّه التاريخ 
الذي ذكره حفيده األغا أمحد الذي هو أعلم بتاريخ أرسته والسياّم أّن هذا األمر. فقد 
رحل الوحيد عن الدنيا وظّلت آثاُره ينهل منها العلامء وطالبو العلم،وكان يوم وفاته 

قد أقرح جفون أحبائه وأجرى دموعهم وقد رثاه مْجٌع من الشعراء والعلامء.
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يمخلتمُة:
نستنتُج من خالل هذا البحث ما يأيت:-

املقّدسة  كربالء  مدينة  يف  البهبهاين  الوحيد  باقر  حمّمد  الشيخ  نظم  لقد 
عندما هاجر إليها بعد عام 1166 هـ / 1752 م مدرستها الدينية وحوزهتا 
العلمية فأرشف عىل التدريس و تنظيم احلياة العلمية وقاد مرجعّيًة عظيمًة يف 
هذه املدينة املقّدسة يف الثلث األخري من القرن الثاين عشـر اهلجري /السابع 
عشـر امليالدي حّتى وفاته عام 1205 هـ/ 1790 م تتلمذ عنده أفاضل علامء 
عصـره منهم السّيد حمّمد مهدي بحر العلوم ت عام ) 1212هـ/1797 م( 
حمّمد  والسيد   ) م   1811 هـ/   1226  ( عام  تويّف  الطباطبائي  عيل  والسيد 
مهدي الشهرستاين تويّف عام ) 1216 هـ / 1801 م( والشيخ حمّمد مهدي 
النراقي تويّف عام ) 1209هـ / 1794م( والشيخ جعفر كاشف الغطاء تويّف 
عام ) 1228هـ / 1813 م( وغريهم من األعالم الذين أرسوا دعائم املذهب 
معتمدين عىل منهج الشيخ الوحيد يف استنباط احلكم الشـرعي وكانوا جياًل 
من عظامء و فقهاء األصوليني وهم قمم العلم يف زماهنم حتى وقتنا احلارض.
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يمهويل�ص:
عام . 1 ولد  املفيد،  بالشيخ  املعروف  البغدادي  العكربي  احلارثي  النعامن  بن  حمّمد  بن  حمّمد  هو   

)333هـ/944م(، تويّف عام )413هـ/1022م(، وصىّل عليه السّيد املرتىض ودفن يف منزله وبقى 
عّدة سنني حتى نقلوه، ودفن عند قدمي اإلمام اجلواد . ينظر: حمّمد بن سليامن التنكابني، حمّمد 
والنرش  للطباعة  البيضاء  املحّجة  دار  وهبي،  مالك  ترمجة  العلامء،  قصص  التنكابني،  سليامن  بن 
مؤّسسة  حتقيق  األصولية،  الرسائل  البهبهاين،  الوحيد  باقر  حمّمد  1992م؛  بريوت،  والتوزيع، 

العاّلمة املجّدد الوحيد البهبهاين، مطبعة أمري، قم،1995م، ص36.
هو الشيخ حمّمد حمسن الرازي، بن عيل بن حمّمد رضا ابن احلاج حمسن بن عيل أكرب بن باقر الطهراين . 2

مدينة  تويّف يف  عام )1293هـــ/1876م(،  ولد يف طهران  فقيه، رجايل،  عامل  الطهراين،  املنزوي 
النجف األرشف عام )1389هـــ/1970م( ودفن يف مكتبته العاّمة التي أوقفها يف حياته ينظر: 
 للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت،  آغا بزرك الطهراين، كشكول الطهراين، دار جواد األئّمة 

2012م، ص5- ص10.
حسني عيل زاده، أعظم السادات طأليى زواره، توصيف وحتليل حمتوى كتاب الوحيد البهبهاين . 3

كربالء  مركز  إصدار  والبيلوجرافيا،  الرتاجم  يف  املقاالت  جمموعة  واملصادر،  الرتاجم  كتب  يف 
والتوزيع،  والنشـر  للطباعة  الكفيل  دار  مطبعة  املقّدسة،  احلسينية  العتبة  والبحوث،  للدراسات 

كربالء املقّدسة، 2015م، ج17، ص698.
 هي إحدى مدن إيران ومركزها يبعد )340 كم( جنوب طهران، ينظر: ياقوت بن عبد اهلل احلموي . 4

الرومي البغدادي،، معجم البلدان، دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 
2008م، ج1، ص167- ص171.

 تقع مدينة هببهان رشق مدينة عبادان، آمنة أبو حجر، موسوعة املدن اإلسالمية، منشورات دار . 5
أسامة للنرش والتوزيع، األردن،2003م، ص140- ص141.

 أغا بزرك الطهراين، طبقات أعالم الشيعة، دار احياء الرتاث العريب للطباعة والنشـر والتوزيع، . 6
بريوت، 2009م، ج10، ص171.

 حمّمد الوحيد، جهود العاّلمة البهبهاين يف إحياء املنهج األصويل يف هببهان، جمموعة املقاالت يف . 7
الرتاجم والبيلوجرافيا، إصدار مركز كربالء للدراسات والبحوث، العتبة احلسينية املقّدسة، مطبعة 

دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع، كربالء املقّدسة، 2015م، ج17، ص361.
 هي احلوادث التي حصلت يف بالد إيران من مهامجة الروس والرتك واألفغان عليها، كان هدف . 8

س الطلبة يف قبو  األفغان هو إبادة الشيعة وترشيد العلامء والفقهاء حتى اضطر بعض العلامء أن يدرِّ
بيته خوفًا من األفغان، املصدر السابق، ص39- ص40؛ حمّمد باقر الوحيد البهبهاين، حاشية جممع 

الفائدة والربهان،، مطبعة أمري، قم، 1996م، ص35.



140

يم�مدحايمو�ددايمبهبهللاواي�ر�ايم .مماوايم�.ر�اداكربي�ا�ت�ا لياي120اهـا/1790ي

 هي مدينة تارخيّية مقّدسة وحارضة علمّية ودينّية عريقة نشأت حول مرقد أمري املؤمنني عيل بن . 9
أيب طالب  يف ظهر الكوفة أواخر القرن األّول اهلجري/ السابع امليالدي، ينظر: عبد الكريم بن 
أمحد بن موسى بن جعفر ابن طاووس العلوي احلسيني، فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني عيل 
بن أيب طالب يف النجف، حتقيق حمّمد مهدي نجف، منشورات العتبة العلوّية املقّدسة، النجف 

األرشف، 2010م، ص24.
البيت إلحياء . 10 البهبهاين، احلاشية عىل مدارك األحكام، حتقيق مؤّسسة آل  باقر الوحيد   حمّمد 

الرتاث، مطبعة ستارة، قم، 1998م، ج1، ص20- ص21.
 كان من أعاظم حمّققي زمانه، ينظر: حمّمد عبد احلسن حمسن الغراوي، الوحيد البهبهاين وآراؤه . 11

األصولّية دراسة حتليلّية، مطبعة دار الضياء، النجف األرشف، 2010م، ص91.
 عيل الدواين، املصدر السابق، ج1، ص225- ص226.. 12
 حمّمد باقر الوحيد البهبهاين؛ حاشية جممع الفائدة والربهان، املصدر السابق، ص36.. 13
 الّلجنة العلمّية يف مؤّسسة اإلمام الصادق ، (، موسوعة طبقات الفقهاء، دار األضواء للطباعة . 14

والنرش والتوزيع، بريوت، 2001م، ج12، ص346- ص347؛
 حمّمد بن عبد الكريم الطباطبائي، األعالم الالمعة يف رشح اجلامعة، حتقيق كاظم البهاديل، مؤّسسة . 15

الرافد للمطبوعات، قم، 2011م، ص44- ص45.
 املصدر نفسه، ج2، ص 208.. 16
 حمّمد بن عبد الكريم الطباطبائي، املصدر السابق، ص19- ص27.. 17
 عيل الدواين، املصدر السابق، ج1، ص314.. 18
زامل . 19 باقر  حتقيق  بالكوفة،  األعظم  املسجد  فضل  يف  رسالة  الطباطبائي،  الكريم  عبد  بن  حمّمد   

الساعدي، الرافد للمطبوعات، قم، 2010م، ص49- ص50؛
 املصدر نفسه، ج14، ص257.. 20
 املصدر نفسه، ج10، ص201.. 21
 هو الشيخ أمحد بن إسامعيل بن عبد النبي بن سعد اجلزائري النجفّي، قال عنه النوري: »األستاذ . 22

الفاضل، خامتة املجتهدين، صاحب كتاب آيات األحكام«، روى عن أمحد بن حمّمد بن يوسف 
البحراين وعن املحّدث املجليس، ينظر: عبد النبي القزويني، تتميم أمل اآلمل، حتقيق أمحد احلسيني، 

مطبعة اخليام، قم، 1986م، ص58- ص59
عباس القّمي، الكنى واأللقاب، حتقيق مؤّسسة النشـر اإلسالمي، ط3، منشورات مؤّسسة النشـر . 23

اإلسالمي، قم، 2012م، ج2، ص405ــ406.
 هو العاّلمة السّيد عبد اهلل ابن العاّلمة السّيد نور الدين عيل ابن السّيد نعمة اهلل اجلزائري املوسوي، . 24
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ُولد عام )1702م( ودرس عند والده السّيد نور الدين عيل، واملوىل أيب احلسن العاميل، والسيد 
صدر الدين الرضوّي، وله مؤّلفات عّدة منها: رشح مفاتيح األحكام، والذخرية الباقية.. وغريها، 
ُتويّف عام )1759م(. ينظر: حمّمد حرز الدين، معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء والسادات، 
الدرر  الدجييل،  الوالية، قم، 1984م، ج1، ج2، ج3، ج2، ص8- ص9،عباس حمّمد  مطبعة 
البهية يف أنساب عشائر النجف العربية، ط5، د.ط، النجف األرشف، 2002م، ج3، ص119- 

ص120.
عيل الدواين، املصدر السابق، ج1، ص317- ص318.. 25
عباس القّمي، الكنى واأللقاب، املصدر السابق، ج2، ص406.. 26
البيت . 27 آل  مؤّسسة  حتقيق  الرجال،  أحــوال  حتقيق  يف  املقال  منهج  االسرتابادي،  عيل  بن  حمّمد    

 إلحياء الرتاث، مطبعة ستارة، قم، 2001م، ج1، ص32.
العاّلمة . 28 الشـرائع حتقيق مؤّسسة  الظالم يف رشح مفاتيح  البهبهاين، مصابيح  الوحيد  باقر   حمّمد 

املجّدد الوحيد البهبهاين، مطبعة ستارة، قم، 2003م، ج1، ص58- ص59؛ حمّمد باقر الوحيد 
قم،  أمري،  مطبعة  البهبهاين،  الوحيد  املجّدد  العاّلمة  مؤّسسة  حتقيق  الفقهية،  الرسائل  البهبهاين، 

1998م، ص10- ص11.
 حمّمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي، رجال السّيد بحر العلوم،، حتقيق حمّمد صادق بحر العلوم . 29

وحسني بحر العلوم، مطبعة آفتاب، قم، 1943م، ج1، ص12- ص21.
 ُولِد يف النجف األرشف، والده السّيد حمّمد الطباطبائي وأّمه بنت املقّدس العاّلمة األمري أيب طالب . 30

ابن العاّلمة األمري أيب املعايل الكبري، نشأ يف مدينة كربالء املقّدسة نشأة علمّية عىل أيدي علامئها 
العظام وهو عىل درجة كبرية من الورع والتقوى ثّم غادر العراق إىل بالد أبيه بروجرد يف إيران 
وأصبح هناك مرجعًا دينيااًّ كبريًا، ورجع إىل النجف األرشف ثانيًة وعقدت له النوادي واملهرجانات 
وختّرج عىل يديه يف النجف األرشف كثري من علامء عرصه ومن مفاخرهم ولده األعظم السّيد 
حمّمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي، له مؤّلفات عّدة منها: رشح كفاية السبزواري وغريها، تويّف 
يف كربالء عام )1204هـ/1789م( ودفن يف جوار اإلمام احلسني  يف الرواق احلسيني املطهر. 
ينظر: حمّمد مهدي بحر العلوم، رجال السّيد بحر العلوم، املصدر السابق، ج1، ص25- ص27.

 عيل الرشقي، موسوعة الشيخ عيل الرشقي النثرّية، حتقيق موسى الكربايس، مطبعة العامل املركزية، . 31
بغداد، 1988م، ج1، ص77؛ حمّمد بحر العلوم، حصاد األّيام، ط2، دار الزهراء للطباعة والنشـر 

والتوزيع، بريوت، 2006م، ص7.
 قاسم حسن عيل أبو غنيم، الشيخ جعفر الكبري وآراؤه الفقهّية يف كشف الغطاء، رسالة ماجستري، . 32

كلّية الفقه، جامعة الكوفة، 2008م، ص3؛ حمّمد حسني كاشف الغطاء النجفي، الدين واإلسالم 
 ، أو الدعوة اإلسالمية، حتقيق حمّمد جاسم الساعدي، منشورات املجمع العاملي ألهل البيت



142

يم�مدحايمو�ددايمبهبهللاواي�ر�ايم .مماوايم�.ر�اداكربي�ا�ت�ا لياي120اهـا/1790ي
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 آغا بزرك الطهراين، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، املصدر السابق، ج24، ص298.. 34
 املصدر نفسه، ج19، ص59.. 35
 حمّمد باقر الوحيد البهبهاين، الرسائل األصولّية، املصدر السابق، ص63.. 36
 حمّمد عبد احلسن حمسن الغراوي، املصدر السابق، ص103.. 37
 حمّمد باقر الوحيد البهبهاين، الرسائل األصولّية، املصدر السابق، ص63.. 38
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 حمّمد باقر الوحيد البهبهاين، الفوائد احلائرية، املصدر السابق، ص24.. 40
 عبد احلسني جواهر الكالم، أعالم أرسة الوحيد البهبهاين، املصدر السابق، ص24.. 41
 آغا بزرك الطهراين، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، املصدر السابق، ج15، ص189.. 42
 املصدر نفسه، ص189.. 43
 حمّمد باقر الوحيد البهبهاين، الفوائد احلائرّية، املصدر السابق، ص24.. 44
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 سعيد رزجمو، املصدر السابق، ص45.. 49
 حمّمد باقر الوحيد البهبهاين، الفوائد احلائرّية، املصدر السابق، ص25.. 50
 حمّمد عبد احلسن حمسن الغراوي، املصدر السابق، ص104.. 51
 حمّمد باقر الوحيد البهبهاين، الفوائد احلائرّية، املصدر السابق، ص24.. 52
للدراسات والبحوث، . 53 البهبهاين وآراؤه األصولّية، إصدار مركز كربالء  الوحيد   سعيد رزجمو، 

العتبة احلسينّية املقّدسة، مطبعة دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع، كربالء املقّدسة، 2015م، 
ص46.

السابق،ج1، . 54 املصدر  الرشائع،  مفاتيح  رشح  يف  الظالم  مصابيح  البهبهاين،  الوحيد  باقر  حمّمد   
ص82.

 حمّمد باقر الوحيد البهبهاين، الرسائل األصولّية، املصدر السابق، ص60.. 55
 آغا بزرك الطهراين، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، املصدر السابق، ج10، ص66.. 56
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يمم�مليراويممريجع:
آغا بزرك الطهراين، كشكول الطهراين، دار جواد األئّمة  للطباعة . 1

والنشـر والتوزيع، بريوت، 2012م.
ـــ، طبقات أعالم الشيعة، دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنرش . 2

والتوزيع، بريوت، 2009م.
ــ، مصفي املقال يف مصّنفي علم الرجال، ط2، دار العلوم للتحقيق . 3

والطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1988م.
أسامة . 4 دار  منشورات  اإلسالمية،  املدن  موسوعة  حجر،  أبو  آمنة 

للنرش والتوزيع، األردن، 2003م.
مطبعة . 5 ط2،  وأدواره،  اإلسالمي  الفقه  تاريخ  السبحاين،  جعفر 

مؤّسسة اإلمام الصادق ، قم، 2008م.
دار . 6 وحارضها، ط2،  النجف  مايض  حمبوبة،  آل  باقر  الشيخ  جعفر 

األضواء للطباعة والنشـر والتوزيع، بريوت، 2009م.
املتاجر(، . 7 القواعد )كتاب  الشيخ خضـر اجلناجّي، رشح  ابن  جعفر 

قم، 2003م،  الكشمريي، مطبعة رسور،  الرضوي  حتقيق حمّمد حسني 
ج1.

حسني أبو سعيدة، املشاهد املرّشفة، مؤّسسة البالغ للطباعة والنرش . 8
والتوزيع، بريوت،2012م.

مؤّسسة . 9 حتقيق  الوسائل،  مستدرك  خامتة  الطربيس،  النوري  حسني 
آل البيت إلحياء الرتاث، مطبعة ستارة، قم، 1994م.
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وحتليل . 10 توصيف  زواره،  طأليى  السادات  أعظم  زاده،  عيل  حسني 
جمموعة  واملصادر،  الرتاجم  كتب  يف  البهبهاين  الوحيد  كتاب  حمتوى 
للدراسات  كربالء  مركز  إصدار  والبيلوجرافيا،  الرتاجم  يف  املقاالت 
والبحوث، العتبة احلسينية املقّدسة، مطبعة دار الكفيل للطباعة والنشـر 

والتوزيع، كربالء املقّدسة، 2015م.
تاريخ . 11 يف  ودورهــم  العلوم  بحر  أرسة  السلامن،  مريي  فاهم  حنان 

جامعة  الرتبية،  كلية  ماجستري،  رسالة  )1920-1958م(،  العراق 
الشيعة،  عند  األعلم  والربج،  اس.  لندا.  ص14؛  2008م،  القادسّية، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  عدنان  ومكتبة  دار  غني،  خليف  هناء  ترمجة 

بغداد،2013م.
رحيم قاسمي، احلائريون ترمجة من تلمذ من علامء أصفهان باحلائر، . 12

منشورات جممع الذخائر اإلسالمية، قم، 2015م.
زاكري َأم. هرين، تالميذ الوحيد البهبهاين يف العراق وإيران، جمموعة . 13

للدراسات  كربالء  مركز  إصدار  والبيلوجرافيا،  الرتاجم  يف  املقاالت 
والنرش  للطباعة  الكفيل  دار  املقّدسة، مطبعة  احلسينّية  العتبة  والبحوث، 

والتوزيع، كربالء املقّدسة، 2015م.
النشـر اإلسالمي، . 14 الكنى واأللقاب، حتقيق مؤّسسة  القّمي،  عباس 

ط3، منشورات مؤّسسة النشـر اإلسالمي، قم، 2012م.
مطبعة . 15 تقي،  نادر  ترمجة  اخللفاء،  تاريخ  يف  املنتهى  تتّمة  ـــــــــــــ، 

رسور، قم، 2006م.
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عباس حمّمد الدجييل، الدرر البهّية يف أنساب عشائر النجف العربية، . 16
ط5، د.ط، النجف األرشف، 2002م.

عبد احلسني أمحد األميني النجفي، شهداء الفضيلة، مؤّسسة التاريخ . 17
العريب للطباعة والنشـر والتوزيع، بريوت، د.ت.

ــــ، مؤّسسة التاريخ العريب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، د.ت.. 18
عباس القّمي، فصول من تاريخ النجف، الرافدين للطباعة والنرش . 19

والتوزيع، بريوت، 2011م.
مكتبة . 20 منشورات  ط2،  التاريخ،  يف  الشيعة  املوسوّي،  الرسول  عبد 

مدبويل، القاهرة، 2004م.
العلوي . 21 طــاووس  بن  جعفر  بن  موسى  بن  أمحد  بن  الكريم  عبد 

 بن أيب طالب املؤمنني عيل  أمري  تعيني قرب  الغري يف  احلسيني، فرحة 
يف النجف، حتقيق حمّمد مهدي نجف، منشورات العتبة العلوّية املقّدسة، 

النجف األرشف، 2010م.
عبد اهلل اجلزائري، تذييل سالفة العرص، حتقيق هادي باليل املوسوي، . 22

مطبعة ستارة، قم، 1999م.
عبد اهلل رشف الدين، مع موسوعات رجال الشيعة، اإلرشاد للطباعة . 23

والنرش، بريوت، 1991م.
عبد النبي القزويني، تتميم أمل اآلمل، حتقيق أمحد احلسيني، مطبعة . 24

اخليام، قم، 1986م.
عيل الدواين، أستاذ الكل الوحيد البهبهاين، تعريب عقيل خورشا، . 25
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املقّدسة،  احلسينية  العتبة  والبحوث،  للدراسات  كربالء  مركز  إصدار 
مطبعة دار الكفيل للطباعة والنشـر والتوزيع، كربالء املقّدسة، 2015م.

موسى . 26 حتقيق  النثرّية،  الشـرقي  عيل  الشيخ  موسوعة  الرشقي،  عيل 
الكربايس، مطبعة العامل املركزية، بغداد، 1988م.

عيل الطباطبائي، رياض املسائل، حتقيق مؤّسسة آل البيت  إلحياء . 27
الرتاث، مطبعة ستارة، قم، 1997م.

الرسالة، . 28 مؤّسسة  منشورات  املؤّلفني،  معجم  كحالة،  رضا  عمر 
دمشق، 2015م.

الّلجنة العلمّية يف مؤّسسة اإلمام الصادق ، (، موسوعة طبقات . 29
الفقهاء، دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 2001م.

حمسن األمني، حتقيق حسن األمني، ط5، دار التعارف للمطبوعات، . 30
بريوت، 2014م.

للطباعة . 31 الثقلني  دار  األرشف،  النجف  علامء  مع  الغروّي،  حمّمد 
والنرش والتوزيع، بريوت، 1999م.

حمّمد الوحيد، جهود العاّلمة البهبهاين يف إحياء املنهج األصويل يف . 32
هببهان، جمموعة املقاالت يف الرتاجم والبيلوجرافيا، إصدار مركز كربالء 
الكفيل  دار  مطبعة  املقّدسة،  احلسينية  العتبة  والبحوث،  للدراسات 

للطباعة والنرش والتوزيع، كربالء املقّدسة، 2015م.
الصدراين . 33 عيل  حتقيق  الــرشق،  مرآة  اخلوئي،  اإلمامّي  أمني  حمّمد 

اخلوئي، مطبعة ستارة، قم، 2006م.
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حتقيق . 34 األحكام،  مدارك  عىل  احلاشية  البهبهاين،  الوحيد  باقر  حمّمد 
مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، مطبعة ستارة، قم، 1998م.

مؤّسسة . 35 حتقيق  األصولية،  الرسائل  البهبهاين،  الوحيد  باقر  حمّمد 
العاّلمة املجدد الوحيد البهبهاين، مطبعة أمري، قم،1995م.

حتقيق . 36 األحكام،  مدارك  عىل  احلاشية  البهبهاين،  الوحيد  باقر  حمّمد 
مؤّسسة آل البيت  إلحياء الرتاث، مطبعة ستارة، قم، 1998م.

ـــ، الرسائل الفقهية، حتقيق مؤّسسة العاّلمة املجدد الوحيد البهبهاين، . 37
مطبعة أمري، قم، 1998م.

ـــ، حاشية جممع الفائدة والربهان،، مطبعة أمري، قم، 1996م.. 38
ـــ، مصابيح الظالم يف رشح مفاتيح الشـرائع حتقيق مؤّسسة العاّلمة . 39

املجدد الوحيد البهبهاين، مطبعة ستارة، قم، 2003م.
حمّمد بن سليامن التنكابني، قصص العلامء، ترمجة مالك وهبي، دار . 40

املحّجة البيضاء للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1992م.
حمّمد بن طاهر الساموّي، جمايل اللطف بأرض الطف، حتقيق وحدة . 41

مؤّسسة  املقّدسة،  العباسية  العتبة  خمطوطات  ودار  مكتبة  يف  التحقيق 
األعلمي للمطبوعات، بريوت، 2011م.

حمّمد بن عبد الكريم الطباطبائي، األعالم الاّلمعة يف رشح اجلامعة، . 42
حتقيق كاظم البهاديل، مؤّسسة الرافد للمطبوعات، قم، 2011م.

زامل . 43 باقر  حتقيق  بالكوفة،  األعظم  املسجد  فضل  يف  رسالة  ــــ، 
الساعدي، الرافد للمطبوعات، قم، 2010م.
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ــت  ــي ــب ال آل  ـــة  ـــس ـــؤّس م ــق  ــقــي حت ـــــرجـــــال،  ال ـــــــوال  أح ــق  ــقــي  حت

 إلحياء الرتاث، مطبعة ستارة، قم، 2001م.
ــاء . 45 واألدب العلامء  تراجم  يف  الرجال  معارف  الدين،  حــرز  حمّمد 

والسادات، مطبعة الوالية، قم، 1984م.
حمّمد حسن القبييس العاميل، أشّعة اإلرشاق، مطبعة النعامن، النجف . 46

األرشف، 1964م.
حمّمد حسني األعلمي احلائري، منار اهلدى يف األنساب، حتقيق أمحد . 47

احلائري، مطبعة ستارة، قم،2003م.
الدعوة . 48 أو  واإلسالم  الدين  النجفي،  الغطاء  كاشف  حسني  حمّمد 

العاملي  املجمع  منشورات  الساعدي،  جاسم  حمّمد  حتقيق  اإلسالمية، 
ألهل البيت ، قم، 2010م.

حمّمد حسني كاشف الغطاء، العبقات العنربّية يف الطبقات اجلعفرّية، . 49
بريوت،  والتوزيع،  للنرش  بيسان  منشورات  القزويني،  جودت  حتقيق 

1998م.
الزيني، . 50 عيل  الشيخ  األديــب  شعر  من  مجع  الساموي،  طاهر  حمّمد 

العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  منشورات  »جمّلة«،  خمطوطاتنا 
العلوية املقّدسة، النجف األرشف، )ع3، ع4(، 2015م

حمّمد عبد احلسن حمسن الغراوي، الوحيد البهبهاين وآراؤه األصولّية . 51
دراسة حتليلّية، مطبعة دار الضياء، النجف األرشف، 2010م.
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)1908م(، . 52 عام  منذ  قرن  ربع  يف  النجف  الدين،  كامل  عيل  حمّمد 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  القارئ  دار  اجلبوري،  سلامن  كامل  حتقيق 

بريوت، 2005م.
حمّمد مهدي املوسوّي الشفتي، غرقاب تراجم أعالم القرن احلادي . 53

مطبعة  النعمتي،  وحممود  السياين  باقري  مهدي  حتقيق  بعده،  وما  عرش 
أصفهان، أصفهان، 2008م.

حمّمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي، إجازات احلديث، حتقيق جعفر . 54
احلسني األشكوري، مؤّسسة الرافد للمطبوعات، قم، 2010م.

العلوم . 55 بحر  صادق  حمّمد  حتقيق  العلوم،،  بحر  السّيد  رجال  ـــ، 
وحسني بحر العلوم، مطبعة آفتاب، قم، 1943م.

حمّمد مهدي بحر العلوم، مصابيح األحكام، حتقيق مهدي الطباطبائي . 56
وفخر الدين الصانعي، مطبعة البقيع، قم، 2006م.

جواد . 57 حمّمد  حتقيق  احلرام،  اهلل  وبيت  مّكة  تاريخ  يف  الكرام  حتفة  ــ، 
اجلاليل وخالد الغفوري، مطبعة دار احلديث، قم، 2014م.

ياسني املوسوي،، حياة العاّلمة السّيد حمّمد مهدي بحر العلوم، دار . 58
البهجة، بريوت، 1997م.

ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي البغدادي،، معجم البلدان، دار . 59
إحياء الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 2008م.
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يم�هر مةابح�مباي ممل�ايمبل�ثد�
الرابعة / 65-25. الثاين / السنة  احسان عيل سعيد الغريفي ، العدد  	•

.  قبسات مضيئة من صفات العباس
الرابع/السنة  الــعــدد  كــاظــم،  ــواد  ج هــدى  عــايــد،  ــاب  رشش ارساء  	•

الرابعة/215-191.
عبد الوهاب آل وهاب – دراسة يف سريته- .

الرابعة/ 91-61. الثالث/ السنة  ارشاق قيس فيصل الطائي، العدد  	•
رواة كربالء يف مصنفات الرجاليني الشيخ ابو حممد الياس بن هشام احلائري انموذجًا .
 / الرابعة  السنة   / الثالث  العدد   ، السعدي  حمسن  عون  عبد  انتصار  	•

.334-283
التعليم واملدارس الدينية واحلكومية يف كربالء حتى اواخر العهد العثامين 1914.
العدد  املسعودي،  الرضا  عبد  فيصل  ثامر  السعدي،  حممد  جاسم  ثائر  	•

االول/ السنة الرابعة/ 383-333.
احلركة الفكرية يف مدينة كربالء املقدسة يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش للهجرة.

الرابعة / 195-167. مجعة ثجيل احلمداين ، العدد االول / السنة  	•
فضل ارض كربالء يف روايات االمام الصادق  –دراسة وصفية -.

الرابعة / 118-83. محيد رساج جابر ، العدد االول / السنة  	•
رمزية كربالء يف رؤية ارباب املعاجم اللغوية .

حنان رضا الكعبي ، حسني عيل قيس ، العدد االول / السنة الرابعة /  	•
.166-119
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دراسة   – م   680 61هـ/  الطف  واقعة  يف  املبارزة  شهداء  عند  االرجــوزة 
تارخيية- .

حيدر حسني محزة، سليم عباس، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 89-53. 	•
محيد بن زياد النينوي واثره الفكري دراسة تارخيية .

الرابعة/117-91. الرابع/ السنة  حيدر عبد احلسن مري زوين، العدد  	•
منهج ابن فهد احليل يف كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي .

الرابعة/ 286-247. الرابع/ السنة  إبراهيم الدراجي، العدد  سعدي  	•
سور مدينة كربالء يف العهد العثامين .

الرابعة / 179-137. الثاين / السنة  شهيد كريم حممد ، العدد  	•
. قراءة يف اقوال االئمة  البعد املثايل لشخصية ايب الفضل العباس

الرابعة/ 281-235. الثالث/ السنة  شهيد كريم حممد ، العدد  	•
احلائر احلسيني النشأة والتطور.

الرابعة/ 60-25. الثالث/ السنة  شيامء ياس خضري العامري، العدد  	•
-1180( واجلــهــادي  العلمي  ــره  وأث الطباطبائي  املجاهد  حممد  السيد 

1242هـ(.
رزاق فزع جنجر اخلفاجي ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 136-105. 	•

العباس  جممع اجلامل والكامل .
زينب خالد عبد الغني اليارسي، العدد الرابع / السنة الرابعة /151-119. 	•
عام  حتى  كربالء  يف  والفكري  العلمي  ــره  واث البهبهاين  الوحيد  الشيخ 

1205هـ/1790م.



329

1كافهر صايملج.ةابح�مبايملوسم��ا�ا2كايأبحلثايملج.ةابلم.�ةايل�ن..د��ة�ا3كافهر صايملج.ةاوفبا نلو��ايلأبحلث

�مهراربدعايلأولا1439هـا/كلنونايلأولا2017ييم�منة يمريب ة/يملج.َّدايمريبع/ايم ديايمريبع

 / الرابعة  السنة   / الثاين  العدد   ، العرداوي  الوهاب  عبد  االله  عبد  	•
.353-319

احاديث العباس بن االمام عيل بن ايب طالب  مقاربة اسلوبية .
الرابعة/ 324-287. الرابع/ السنة  عبد اهلل محيد العتايب، العدد  	•

احلركة الوطنية يف كربالء وأثرها يف ثورة العرشين.
عبري عبد الرسول حممد التميمي، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 245-217. 	•

احلياة العلمية يف مدينة كربالء حتى القرن العارش اهلجري.
االول  العدد   ، اليارسي  الغني  عبد  خالد  زينب   ، املفرجي  حاتم  عدي  	•

.331-263/
حوزة مدينة كربالء املقدسة .. قراءة يف يف ادوارها التارخيية من سنة )305-

1205هـ(.
الرابعة / 103-67. الثاين / السنة  عالء عباس مردان ، العدد  	•

العباس بن عيل بن ايب طالب  يف الرواية التارخيية املبكرة.
عالء عباس نعمة الصايف ، العدد االول / السنة الرابعة / 261-197. 	•
الدور القيادي للشيخ حممد تقي احلائري الشريازي يف ثورة عام 1920 العراقية .
عيل طاهر احليل ، عقيل احلمداين ، العدد الثاين / السنة الرابع / 247-211. 	•

.  الدور الفكري املغيب أليب الفضل العباس
 / الرابعة  السنة   / االول  العدد   ، الوائيل  حييى  حممد   ، احليل  طاهر  عيل  	•

.479-430
ملحات اىل االنتفاضة الشعبانية يف كربالء 1991م -1411هـ .
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عيل كاظم حممد عيل املصالوي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 190-165. 	•
هادي  الشيخ  شعر  الكربالئي  الشعر  يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني 

اخلفاجي الكربالئي انموذجًا .
عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد االول / السنة الرابعة / 429-385. 	•

الرحالة  كتابات  يف  1802م  عام    احلسني  االمــام  ملرقد  الوهايب  الغزو 
واملسؤولني االجانب .

الرابعة / 82-25. عامد الكاظمي ، العدد االول / السنة  	•
علوم القران الكريم يف خمطوطات اعالم كربالء املقدسة –السيد هبة الدين 
احلسيني الشهرستاين أنموذجا- نصوص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع 

وحتقيق وتعليق" .
الرابعة/ 164-121. الثالث/ السنة  فاطمة عبد اجلليل ، العدد  	•

الشاعر ابو املحاسن ودوره السيايس يف العراق حتى عام 1926م.
الرابعة/ 120-93. الثالث/ السنة  حممد حليم حسن، العدد  	•

السيد فخار بن معد احلائري وكتابه احلجة عىل الذاهب اىل تكفري ايب طالب .
العدد  نييس،  اياد  فرد،  كريمي  غالمرضا  زادة،  مهدي  آبدانان  حممود  	•

الثالث/ السنة الرابعة/ 234-191.
دراسة وصفية لرثاء االمام احلسني يف شعر الشيخ ابن العرندس احليل .

الرابعة/ 52-25. الرابع / السنة  ميادة سامل عيل العكييل، العدد  	•
أضواء عىل السيد إبراهيم املجاب و أوالده .

الرابعة/ 382-335. الثالث/ السنة  ميثم عبيد جواد، العدد  	•
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السياسة االقتصادية للدولة العباسية واثرها يف الواقع االقتصادي يف كربالء .
الرابعة / 210-181. الثاين / السنة  ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد  	•

مواقف العباس بن عيل  يف معركة الطف محلة املاء االوىل انموذجًا .
مالك لفتة مريدي املعايل، انتصار عبد عون حمسن، العدد االربع/ السنة  	•

الرابعة/189-153 .
السيد حممد مهدي الشهرستاين وأثره العلمي يف كربالء.

الرابعة / 249- 318. الثاين / السنة  البيومي ، العدد  يوسف شفيق  	•
.  السامت اجلهادية عند البدريني وأيب الفضل العباس
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يلبحلثابلم.�ةايلن..د��ة
• The Historical Factors of the Emer-gence and 

Developmeny of Kerbala' Town in The Middle Islamic Ages.

حسني الرشهاين ، ميادة سامل عيل ، العدد االول / السنة الرابعة / 60-21.
• The Seven Areas of Al-Abbas Reality World.

رائد داخل اخلزاعي ، العدد الثاين / السنة الرابعة /39-19.
• The Role of Kerbala Scholars in Confronting the British 

Occupation.

عهد حممد العامري، العدد الثالث/ السنة الرابعة/50-19.
• The Bazaars, Crafts and Industries in Kerbala’ Until 

1000 .H./ 1600 A.D.

امحد مهلهل االسدي، نعيم عبد جودة، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 45-19.
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يم�هر مةابح�مبا نوينلتايمبحوث
احاديث العباس بن االمام عيل بن ايب طالب  مقاربة اسلوبية. 	•

عبد االله عبد الوهاب العرداوي ، العدد الثاين / السنة الثالثة / 353-319.
أضواء عىل السيد إبراهيم املجاب و أوالده . 	•

ميادة سامل عيل العكييل، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 52-25.
– م   680 61هـ/  الطف  واقعة  يف  املبارزة  شهداء  عند  االرجــوزة  	•

دراسة تارخيية-.
 / الرابعة  السنة   / االول  العدد   ، قيس  عيل  حسني   ، الكعبي  رضا  حنان 

.166-119
.قراءة يف اقوال االئمة  البعد املثايل لشخصية ايب الفضل العباس 	•

شهيد كريم حممد ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 179-137.
العهد  اواخر  حتى  كربالء  يف  واحلكومية  الدينية  واملدارس  التعليم  	•

العثامين 1914.
انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث / السنة الرابعة / 334-283.

احلائر احلسيني النشأة والتطور. 	•
شهيد كريم حممد ، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 281-235.

عرش  احلادي  القرنني  يف  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  الفكرية  احلركة  	•
والثاين عرش للهجرة.

ثائر جاسم حممد السعدي، ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي، العدد االول/ 
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السنة الرابعة/ 383-333.
احلركة الوطنية يف كربالء وأثرها يف ثورة العرشين. 	•

عبد اهلل محيد العتايب، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 324-287.
حوزة مدينة كربالء املقدسة .. قراءة يف يف ادوارها التارخيية من سنة  	•

)305-1205هـ(.
عدي حاتم املفرجي ، زينب خالد عبد الغني اليارسي ، العدد االول/ السنة 

الرابعة /331-263.
محيد بن زياد النينوي واثره الفكري دراسة تارخيية . 	•

حيدر حسني محزة، سليم عباس، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 89-53.
احلياة العلمية يف مدينة كربالء حتى القرن العارش اهلجري. 	•

عبري عبد الرسول حممد التميمي، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 245-217.
دراسة وصفية لرثاء االمام احلسني يف شعر الشيخ ابن العرندس احليل . 	•

حممود آبدانان مهدي زادة، غالمرضا كريمي فرد، اياد نييس، العدد الثالث/ 
السنة الرابعة/ 234-191.

.  الدور الفكري املغيب أليب الفضل العباس 	•
عيل طاهر احليل ، عقيل احلمداين ، العدد الثاين / السنة الرابع / 247-211.

عام  ثورة  يف  الشريازي  احلائري  تقي  حممد  للشيخ  القيادي  الدور  	•
1920 العراقية .

عالء عباس نعمة الصايف ، العدد االول / السنة الرابعة / 261-197.
رمزية كربالء يف رؤية ارباب املعاجم اللغوية . 	•
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محيد رساج جابر ، العدد االول / السنة الرابعة / 118-83.
رواة كربالء يف مصنفات الرجاليني الشيخ ابو حممد الياس بن هشام  	•

احلائري انموذجًا .
ارشاق قيس فيصل الطائي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 91-61.

.  السامت اجلهادية عند البدريني وأيب الفضل العباس 	•
يوسف شفيق البيومي ، العدد الثاين / السنة الرابعة /249- 318.

سور مدينة كربالء يف العهد العثامين . 	•
سعدي إبراهيم الدراجي، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 286-247.

السياسة االقتصادية للدولة العباسية واثرها يف الواقع االقتصادي يف كربالء. 	•
ميثم عبيد جواد، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 382-335.

-1180( واجلهادي  العلمي  وأثره  الطباطبائي  املجاهد  حممد  السيد  	•
1242هـ(.

شيامء ياس خضري العامري، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 60-25.
السيد فخار بن معد احلائري وكتابه احلجة عىل الذاهب اىل تكفري ايب  	•

. طالب
حممد حليم حسن، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 120-93.

السيد حممد مهدي الشهرستاين وأثره العلمي يف كربالء. 	•
السنة  الرابع/  العدد  حمسن،  عون  عبد  انتصار  املعايل،  مريدي  لفتة  مالك 

الرابعة/189-153 .
الشاعر ابو املحاسن ودوره السيايس يف العراق حتى عام 1926م. 	•
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فاطمة عبد اجلليل ، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 164-121.
البهبهاين واثره العلمي والفكري يف كربالء حتى عام  الشيخ الوحيد  	•

1205هـ/1790م.
زينب خالد عبد الغني اليارسي، العدد الرابع / السنة الرابعة /151-119.

العباس بن عيل بن ايب طالب  يف الرواية التارخيية املبكرة. 	•
عالء عباس مردان ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 103-67.

العباس  جممع اجلامل والكامل . 	•
رزاق فزع جنجر اخلفاجي ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 136-105.

عبد الوهاب آل وهاب – دراسة يف سريته- . 	•
الــرابــع/الــســنــة  ــدد  ــع ال ــم،  ــاظ ـــواد ك ــد، هـــدى ج ــاي ـــاب ع ارساء رشش

الرابعة/215-191.
علوم القران الكريم يف خمطوطات اعالم كربالء املقدسة –السيد هبة  	•
واملتشابه  املحكم  أنموذجا- نصوص خمتارة يف  الشهرستاين  احلسيني  الدين 

"مجع وحتقيق وتعليق" .
عامد الكاظمي ، العدد االول / السنة الرابعة / 82-25.

الغزو الوهايب ملرقد االمام احلسني  عام 1802م يف كتابات الرحالة  	•
واملسؤولني االجانب .

عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد االول / السنة الرابعة / 429-385.
فضل ارض كربالء يف روايات االمام الصادق  –دراسة وصفية-. 	•

مجعة ثجيل احلمداين ، العدد االول / السنة الرابعة / 195-167.
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.  قبسات مضيئة من صفات العباس 	•
احسان عيل سعيد الغريفي ، العدد عيل الثاين / السنة الرابعة / 65-25.

ملحات اىل االنتفاضة الشعبانية يف كربالء 1991م -1411هـ . 	•
عيل طاهر احليل ، حممد حييى الوائيل ، العدد االول / السنة الرابعة / 479-430.
الشيخ  شعر  الكربالئي  الشعر  يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني  	•

هادي اخلفاجي الكربالئي انموذجًا .
عيل كاظم حممد عيل املصالوي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 190-165.

منهج ابن فهد احليل يف كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي . 	•
حيدر عبد احلسن مري زوين، العدد الرابع/ السنة الرابعة/117-91.

مواقف العباس بن عيل  يف معركة الطف محلة املاء االوىل انموذجًا. 	•
ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 210-181.
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Issue No 3/335-382.

• The Hawza of the Holy Kerbala City:A Reading in its historical Roles 
(305.H - 1205.H), Uday Hatim Abdul- Zahrah Al- Mifirjy , Ma. Zaynab Khalid 
Abdul-Ghany Al- Yasiry/ Issue No 1/263-331.

• The Idealistic Dimension of Abi Al-Fadhl Al- Abbas's (p.b.u.h.) 
Personality :A Reading in the Imams' (pbuth) Sayings, Dr . Shaheed Kareem 
Muhammad/ Issue No 2/137-179.

• The Intellectual Movement in Holy Kerbala City in the Eleventh and 
Twelfth Centuries (993 .H./1585 A.D– 1199 .H./1785 A.D), Ma. Thaa›ir  
Jasim Muhammad Al- Saa›dy, Ma. Thamir Faisal Abdul-Ridha Al- Masoody/ 
Issue No 1/333-383.

• The 'Jihadic ' Implications of Al- Hussainy Revolution ( Uprising ) in the 
Kerbala Poetry : The Poetry of Al-Sheikh Hadi Al- Khafajy as an Example, 
Dr. Ali Khadhim Muhamma Ali Al- Maslawy/ Issue No 3/165-190.

• The Leading Role of sheikh Mohammad Taqi Al- shirazi Al- Hari in the 
Iraqi Revolu- tion. 1920 , Dr  Alaa Abbas Nima Al-Safi, / Issue No 1/197-261. 

• The National Movement In Kerbala and Its affection over The 1920 
Revolution, Dr. Abdullah Hameed Al- Itaby/ Issue No 4/287-324.

• The Scholastic Life In The Holy City of Kerbala Until The Tenth century 
of the Hegira, Dr. Abeer Abdul – Rasool Muhammad Al-Tammeemi/ Issue 
No 4/217-245.

• The Superiority of Kerbala Land in the accounts of Imam Al- 
Sadiq(p.b.u.h.): A descriptive Study, Dr. Jumm›a  Thijeel Al- Hamdany/ 
Issue No 1/167-195.

• The Symbolism of Kerbala in the vision of the Lexicoghraphers, Dr. 
Hameed Siraj Jabir / Issue No 1/83-118.

• The Unrevealed Intellectual Role of Abi Al-Fadhl Al –Abbas ( Peace 
be upon him), Dr . Ali Tahir Turkey Al- Hilly, Al- Sheikh Aqeel Al- Hamdany/ 
Issue No 2/211-247.

• The Wahabi Invasion of Imam Hussein's Holy Shrine in 1802 in the 
Writings of the Foreign Travelers and Officials, Dr. Imad Jasim Hassan Al- 
Musawi/ Issue No 1/385-429.
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• Bright Torches of the Characteristics of Al- Abbas (Peace be upon 
him), Dr. Ehsan Ali Saeed Al- Guraifi/ Issue No 2/25-65.

• Education and Religious and Governmental Schools in the Holy 
Kerbala City in the Ottoman Reign, Ma. Intisar A. Mohsin Al- Saadi/ Issue 
No 3/283-334.

• Hameed Bin Ziyad Al-Naynawy And His IntellectualImpact A Historical 
Study  Dr. Haider Husain Hamza , Lecturer Saleem Abbas Hasan/ Issue No 
4/53-89.

• Ibn Fahad Al- Hillys' Approach in His Book " Iddatul Daiy Wa' Najahul- 
Saiy ", Dr. Haider Abdul –Husain Meer Zuwain/ Issue No 4/91-117.

•  Jihadist Characteristics With Al- Badriyeen And With Abi Al- Abbas 
(p.b.u.h.), Lecturer Yusif Shaffeq Al- Bayyomy/ Issue No 2/249-318.

• Kerbala City Fence In the Ottoman Era , Dr. Saady Ibraheem Al- 
Darrajy/ Issue No 4/247-286.

• Kerbala Narrators and Recitors as Mentioned in Men's and Personnels' 
Compilations ; Al- Sheikh Abu Muhammad Ilyas Bin Hisham Al- Ha'iry ( 
died 540 A.H ) as an Example, Ma. Ishraq Qais Faisal Al- Taee/ Issue No 
2/61-91.

• Lights on Sayed Ibraheem Al-Mujaab and his Sons, Mayada Salim Ali 
AL-Uqaily/ Issue No 4/25-52.

• Muhammad Hasan Abu Al- Mahasin And His Political Role In Iraq Until 
1926 A.D., Ma. Fatima Abdul- Jaleel Yasir/ Issue No 3/121-164.

• Quranic Sciences in Manuscripts of Prominent Scholars of Kerbala 
Sayyed Hibatuddin Al-Shihristani As a Model Selected Texts of Muhkam & 
Mutashabih(decisive and allegorical verses) Compilation  Critical Editing & 
Commentary, Dr.Sheikh. Imad Al-Kadhimi / Issue No 1/25-82.

• Shaaban Uprising in Kerbala (1411.H – 1991 A.D), Dr. Ali Taher Al- 
Hilly, Muhammad Yahya Al- Wa›ily/ Issue No 1/430- 479.

• The Economic Policy of the Abbasid State and its Impact in the 
Economic Situation in the Holy Kerbala City, Ma. Maitham Ubaid Jawad/ 
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• A Descriptive Study of Elegizing Imam Husain ( pbuh) in Al- Sheikh 
Ibn Al- Urindis Al- Hillys' Poetry, Dr. Muhmoud Abdanan Mahdi Zadah, Dr. 
Ghulam Riza Kareemy Fard/ Issue No 3/191-234.

• Al – Sayyd Fakhar Bin Maad Al- Ha'iry and His Book Al- Hujja ala' 
Al- Thahib ila Takfer Abi Talib ( The Evidence to those who call Abi Talib 
unbeliever ), Dr : Muhammad Haleem Hasan/ Issue No 3/93-120.

• Al – Sayyd Muhammad Al- Mujahid Al- Tabaa'tabaeey His Scholastic 
( Scientific) And Jihadic Impact ( 1180 A.H – 1242A.H ), Ma. Shayma' Yas 
Khudhair Al- Amiry/ Issue No 3/25-60.

• Al –Abbas bin Ali bin Abi Talib ( pbuth) in the Early Historical Accounts, 
Dr . Ala' Hasan Mardan Al- Lamy, / Issue No 2/67-103.

• Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib (pbuth ) Stand In Al- Taff Battle : First 
Water Expedition As An Example , Dr . Maitham Murtadha Nasrul- lah/ Issue 
No 2/181-210.

• Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib's (pbuth ) Speeches A Stylistic 
Rapprochement, Dr . Abdul – Ilah Abdul- Wahab Hadi Al- Ardawy/ Issue No 
2/319-353.

• Al- Hair Al- Hussainy - Establishment and Development, Dr. Shaheed 
Kareem Muhammad/ Issue No 3/235-281.

• Al- mam Al- Abbas (p.b.u.h.)، A Holder of Handsomeness and 
Perfection, Razzaq Fiza' Jinjer Al- Khafajy/ Issue No 2/105-136.

• Al- Sayyd Abdul – Wahab Aal Wahab ( 1291 A.D. / 1874 .D. – 1322 
A.H. / 1904 A.D. ) A Historical study, Asst.lecturer Israa' Shirshab Ayid Asst. 
lecturer Huda Jawad Kadhim/ Issue No 4/191-215.

• Al- Sayyd Muhammad Mahdi Shahrastany And His Scholastic Impact 
In Kerbala , Asst . Lecturer Malic Muraidy Al- Maa'ly, Asst . Lecturer Intisar 
A. Mohsin Al- Saadi/ Issue No 4/153-189.

• Al- Sheikh Al- Waheed Al-Bahbahany And His Scholastic And 
Intellectual Impact in Kerbala Until 1205 A.H. / 1790 A.D., Zainab Khalid 
Abdul- Ghany Al-Yasiry/ Issue No 4/119-151.

• Al- Urjooza as performed by the Fight Martyrs of Al- Taff Battle (61.H / 
680 A. D), Dr. Hanan Ridha Al- Kaa'by, Dr. Husain Ali Qays/ Issue No 1/119-
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Lecturer Mayada Salim Ali 
Al Ugaily
Thi – Qar University
College of Education for Human 
Sciences 
 Dept. of History

Lecturer Dr. Haider Husain 
Hamza
Lecturer Saleem Abbas 
Hasan
University of Babylon / College of 
Education for Human /scieaces / 
Department of History

Lights on Sayed Ibraheem
Al Mujaab and his Sons

Hameed Bin Ziyad Al- 
Naynawy  And His Intellectual 
Impact A Historical Study

25

53

Lecturer Dr. Haider Abdul –
Husain Meer Zuwain
Kufa University / College of Arts – 
Department of Arabic

 Ibn Fahad Al- Hillys' Approach 
in His Book " Iddatul Daiy Wa' 
Najahul- Saiy "

91

119Zainab Khalid Abdul- Ghany 
Al- Yasiry
University of Kerbala / College of 
Education for Human Sciences / 
Dept. of History

Al- Sheikh Al- Waheed Al- 
Bahbahany And His Scholastic 
And Intellectual Impact in 
Kerbala Until 1205 H. / 1790 
A.D.

Asst . Lecturer Malic Muraidy Al- 
Maa'ly
M.A. in Modern History
Education Directorate of Al- Muthanna  
Asst . Lecturer Intisar A. Mohsin 
Al- Saadi
University of Baghdad / College of 
Education for Women / M.A. in Modern 
History

Al- Sayyd Muhammad 
Mahdi Shahrastany And His 
Scholastic Impact In Kerbala
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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, Kerbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Kerbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to:

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Kerbala' 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 Kerbala' geographic area 
all through history and the extent of the relation with its neighbors 
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 Kerbala' 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, Kerbala' 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 Kerbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behavior, 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- Kerbala': 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 neighbors, 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 Kerbala' increase: once, because it is Kerbala' 
with all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Kerbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



truths and to invent exact scholarly conclusions.
 As we habituated the respected readers in the fourth issue of the 

last year by providing them with an index of the four issues, the journal 
decided producing an index at the end of every year for all previous 
papers. Thus, the current issue was provided by an index containing 
all published papers in the four issues on this year. To facilitate the 
researcher's task in knowing the papers that the journal published, 
we decided issuing an index including all the journal papers since 
its establishment till the end of the year 2017 which is going to be 
published soon by Allah willing. 

Whereas the articles of this issue include biographies of the 
prominent characters of Kerbala' and their theoretical and practical 
efforts as well as studies of the political, economic and urban sides 
of this city in some historical stages.

At last, the journal invites the academics and researchers to 
provide it with their scientific products and discreet researches to 
build a heritage library aiming to qualify the academic community. 

 Finally we offer a prayer in praise of our Lord.

Editor in Chief



The Issue Word
Praise be to God, the creator of the heavens and earth, the 

sublime by his power, for his grace. Whose order of the universe 
demonstrates his monotheism. He is the omnipotent above all. 
Furthermore, may blessings and peace be upon Mohammed, His 
Messenger, the preacher of God's messages, and the guide to the 
righteous path and our intercessor in the Judgment Day. Peace also 
upon the members of his Mohammed's household, the lamps of 
Guidance and the savors of the humanity. 

 Now then, we would like to offer the gentle readers the fourth 
issue of the fourth volume of our refereed quarterly journal, Turath 
Kerbala' Kerbala' Heritage. This journal has issued sixteen issues up 
to now. Most of these issues contain different and various topics on 
the legacy of the Holy City of Kerbala'. These issues documented 
bright and important sides of the history and heritage of Kerbala' 
through concise study and scientific analysis. Thus, this journal has 
ever become an indispensable source of information for history, 
legacy, literature, language, politics, philosophy, economy and even 
the applied sciences. Then, after this progress, our journal has 
been planned to be precisely specialized in the cultural and thinking 
aspects of Kerbala' and its tradition as well. So, both of the advisory 
and the editorial boards of the journal have done great efforts to 
highlight it. They adopted many projects to facilitate the study and 
research in the themes of the heritage of Kerbala'. For example, 
suggesting innovative subjects on the history and the legacy of this 
town, giving the researchers brilliant scholarly counsels, holding 
extensive and periodical seminars at the Iraqi universities in regard 
with the Kerbala'i affairs and reviewing, revising and assessing the 
articles before they would have bees sent to the previewers.

  However, most of the previewers assessing the journal' articles 
are well known in academic efficiency, and they are professors 
working for the Iraqi universities. The purpose behind these steps is to 
improve the researches, scholarship, the researcher or the academic 
level of the articles of the journal. In addition, it is determined to make 
integration in originality and in the scientific material and to get away 
from imitation and shallowness in order to realize the roots of the 



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 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 published 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.Kerbala@gmail.com), Web:http://Kerbalaheritage.alkafeel.
net/ , or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address:Kerbalaheritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 
Hussein park the large, Kerbala, Iraq.



Publication Conditions
Kerbala Heritage Quarterly Journal receives all the original 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 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 a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes 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 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 
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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

(Al-Qasas-5)
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