ال َوا ْل َب ْح ِ
از ٌة ِم ْن َ
جُ َم َ
ث ا ْل ِع ْل ِم ِّي
وز َار ِة ال َّت ْع ِل ْي ِم ا ْل َع يِ
اض رَّ ْ
ُم ْعت ََم َد ٌة أِ َل ْغ َر ِ
الت ِق َي ِة ا ْل ِع ْل ِم َّي ِة
َت ْصدُ ُر َع ْن ا ْل َع َت َب ِة ا ْل َع َّب ِ
اس َّي ِة ا ْل ُـم َقدَّ َس ِة

ال ْن َسانِ َّي ِةَ /م ْر َك ِز ُت َر ِ
ِق ْس ِم ُشؤُ ْو ِن ا ْل َـم َعا ِر ِ
ال ْس اَل ِم َّي ِة َو إْ ِ
ف إْ ِ
اث َك ْر َب اَلء
السنة اخلامسة/املج َّلد اخلامس /العدد األول
شهر مجادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018م
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سامحة السيد أمحد الصايف
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املرشف العلمي

الشيخ عامر اهلاليل
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رئيس التحرير

د .احسان عيل سعيد الغريفي ( مدير مركز تراث كربالء )
مدير التحرير
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يارس سمري هاشم مهدي البناء
اهليأة التحريرية

أ .د .زين العابدين موسى جعفر (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)
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أ.د .حسني عيل الرشهاين (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة ذي قار)
أ .د .عيل خضري حجي (كلية الرتبية  /جامعة الكوفة)
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حممد فاضل حسن
املوقع األلكرتوين

يارس السيد سمري احلسيني

قواعد النرش يف املجلة

تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة عىل وفق القواعد اآلتية:

 -1يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي
وخطواته املتعارف عليها عامل ًيا.

مطبوعا عىل ورق  ،A4وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ()CD
 -2يقدم البحث
ً

بحدود ( )10000 -5000كلمة وبخط  simplified Arabicعىل أن ترقم
الصفحات ترقيماً متسلسلاً .

ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
-3تقديم ّ
كل يف حدود

صفحة مستقلة عىل أن حيتوي الثاين عنوان البحث ،ويكون امللخص بحدود

( )350كلمة.

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

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.

 -5يشار 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
تكرر
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

استعامله.

يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة وجود مصادر
َّ -6
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر
العربية ،ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

 -7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستق ّلة ،ويشار يف أسفل الشكل
إىل مصدرها ،أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

 -8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل،
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقدّ م 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.

منشورا وليس مقدّ ًما إىل أ َّية وسيلة نرش أخرى.
-9أن ال يكون البحث
ً

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

 -11ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تعاد البحوث إىل

أصحاهبا سواء أقبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ

أ -يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ
التس ّلم.

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

نرشها املتو ّقع.

جـ -البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل

نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائ ًيا

للنرش.

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

-#يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

و يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه ،ومكافأة مالية جمزية.

 -12يراعى يف أسبقية النرش :ـ

أ-البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب -تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير.

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

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

أو موقع رئيس التحرير drehsanalguraifi@gmail.com
أو ُت َس َّلم مبارش ًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:

الكبري/جممع
(العراق/كربالء املقدسة/حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني
َّ

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء).

كلمة العدد
بسم اهلل الرمحن الرحيم
الشمعة اخلامسة

احلمد هلل خالق اخللق وبارئ الرزق محدً ا يليق بجالله ،وكام

حممد،
حيب أن يحُ َمدَّ ،
ّ
والسالم عىل خري خلقه س ِّيدنا ونب ِّينا َّ
والصالة َّ
الرجس
وعىل آله نرباس اهلدَ ى و آية الت َقى الذين أذهب اهلل عنهم ِّ

ريا.
َّ
وطهرهم تطه ً
َّأما بعد  :فبني يديك عزيزي القارئ الكريم العدد األول -
املج َّلد اخلامس للسنة اخلامسة من جم َّلة تراث كربالء ،وهي هبذا
ؤهلها للوقوف يف مصاف
ُتوقد شمعتها اخلامسة ،بعد أن قدَّ مت ما ُي ِّ
َّ
املحكمة الرصينة التي ُيشار هلا بالبنان ؛
العلمية
العاملية
املجلاَّ ت
َّ
َّ

وذلك بفضل اهلل تبارك وتعاىل ،وبربكة أيب الفضل س ِّيدنا العباس
 ،وبأقالم الباحثني املرموقة ا َّلتي هي رشيان احلياة يف املج َّلة،
وبجهود هيأيت املج َّلة االستشارية والتحريرية ،فقد قامت اهليأتان
املستوى ا َّلذي يليق
للرقي باملج َّلة إىل
بوضع اخلطط و الدِّ راسات
َ
ّ
فزو َدت الباحثني بالعناوين ا َّلتي ترغب املج َّلة الكتابة فيها،
هباَّ ،
املوسعة التي عقدهتا مع بعض
تراثية لل َّندوات
ووضعت حماور
َ
َّ
َّ
العراقية ،فضلاً عن مراجعة وتصحيح األبحاث الواردة
اجلامعات
َّ
العلمي
للرقي بالبحوث إىل املستوى
إليها ،وإرش��اد الباحثني،
ّ
ّ
املقومني العلم ِّيني املشهود بكفاءاهتم يف
املرموق قبل إرساهلا إىل ِّ
العراقية .
اجلامعات
َّ

قسم كب ٍ
غيـ ًبا بني ثنايا
ري من الرتاث
ونظرا لوجود ٍ
ً
الكربالئي ُم َّ
ّ
وألمهية الرتاث
املخطوطات ا َّلتي هي عرضة للتلف واالندثار،
َّ

علمية تساهم
معرفية ،ونكات
املخطوط وما حيويه من كنوز
َّ
َّ
بشكل فاعل يف توثيق ال�تراث ،و تفتح اآلف��اق أم��ام الباحثني
ٍ
أبحاث ودراس��ات مبتكرة وأصيلة تثري
والدارسني للرشوع يف
العلمي ،وتساهم يف تطويره ،قررت املج َّلة أن ُتلحق يف
البحث
ّ

خيتص بالرتاث املخطوط
هذا العدد ،ويف األعداد القادمة شيئًا ممَّا
ُّ
للقراء الكرام خمطوطة حم َّققة ،أو صورة ملخطوطة ،أو فهرسة
ل ُيقدِّ م َّ

للمخطوطات ،أو أختا ًما ،أو بالغات ،ونحو ذلك مما ُيعنى به الرتاث

الذاتية للشيخ
نص الرتمجة
املخطوط ،ففي هذا العدد ننرش حتقيق ّ
َّ

احلائري املذكورة يف خامتة كتابه (هناية اآلمال يف
اهلروي
حممد تقي
ّ
ّ
ّ

كيفية الرجوع إىل علم الرجال) إذ ترجم نفسه يف هذه اخلامتة ،وهو
ّ

مدرسا
أحد أعالم تراث كربالء إذ سكن فيها أكثر من ربع قرن
ً
واستا ًذا ،إىل أن توفيّ فيها ،ودفن يف الصحن احلسيني الرشيف.
تنوعت بني إحياء الرتاث املغمور
َّ
بقية أبحاث هذا العدد فقد َّ
وأما َّ

لبعض علامء كربالء ،و البحث يف سريهتم ومنهجهم و دورهم

العلمي ،وبني دراسة شخصياهتم ونتاجاهتم الفكرية واملعرفية،
ّ
والتارخيية ،وغريها من األبحاث ال ِّتي
فضلاً عن األبحاث األدبية
َّ
علميا يتناغم مع دور املج َّلة و أهدافها ا َّلتي تسعى
تنو ًعا
شك َّلت ّ
ًّ

لتحقيقها.

األول من العام املايض
و كام نرشنا للقارئ الكريم يف العدد َّ

الذاتية ألعضاء هيأيت جملة تراث كربالء ،فقد قررنا نرش
السرية
َّ
معتمدً ا يف العدد
سريهتم
الذاتية املحدَّ ثة يف هذا العدد .ويكون هذا َ
َّ
األول ِمن ِّ
كل عام .
َّ
القراء الكرام رفدنا ِّ
بكل ما ِمن شأنه
ويف اخلتام نرجو من ّ

رب العاملني
النهوض باملج َّلة أكثر فأكثر  ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ
والسالم عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
َّ
والصالة َّ

(رئيس التحرير)

كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

 -1تكتنز السالالت البرشية مجل ًة من الرتاكامت املادية واملعنوية
التي تشخص يف سلوكياهتا ،بوصفها ثقاف ًة مجعي ًة ،خيضع هلا حراك
رياّ .
تشكل بمجموعها النظام الذي يقود
الفرد :قولاً  ،وفعلاً  ،وتفك ً

حياهتا ،وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت ،وإمكاناهتا التأثريية،
تتحدّ د رقعتها املكانية ،وامتداداهتا الزمانية ،ومن ذلك تأيت ثنائية:
السعة والضيق ،والطول والقرص ،يف دورة حياهتا.

لذا يمكننا توصيف الرتاث ،بحسب ما مر ذكره :بأنه الرتكة

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) عار ًفا بتفاصيل

محولتها ،كان وعيه بمعطياهتا ،بمعنىّ :
أن التعالق بني املعرفة بالرتاث

والوعي به تعالق طردي ،يقوى الثاين بقوة األول ،ويضعف بضعفه،

ومن هنا يمكننا التعرف عىل االنحرافات التي تولدت يف كتابات
بعض املسترشقني وسواهم ممّن َت َق ّصدَ دراسة تراث الرشق وال
سيام املسلمني منهم ،فمرة تو ّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل

كنوز ساللة الرشقيني ،ومرة تو ّلد بإضعاف املعرفة ،بإخفاء دليل،

أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

حتيز بحدود مكانية مادية
 -2كربالء :ال متثل رقعة جغرافية ّ
فحسب ،بل هي كنوز مادية ومعنوية ّ
تشكل بذاهتا ترا ًثا لساللة

ّ
وتتشكل مع جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي
بعينها،

إليها ،أي :العراق ،والرشق ،وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات
احليف التي وقعت عليها :فمرة ألنهّ ا كربالء بام حتويه من مكتنزات
متناسلة عىل مدى التاريخ  ،ومرةألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي

إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة،ألهنا اجلزء الذي ينتمي

إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات ،فكل مستوى من هذه
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها ،حتى ُغ ِّيبت ُ
وغ ِّيب

تراثهاُ ،
وأخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو

املنحرف أو املنزوع عن سياقه.

 -3وبنا ًء عىل ما سبق بيانه ،تصدى مركز تراث كربالء التابع

للعتبة العباسية املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث

كربالء ،لتحمل مهو ًما متنوعة ،تسعى إىل:

 -ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء

بأبعادها الثالثة :املدنية ،واجلزء من العراق ،واجلزء من الرشق.

 -مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت

عن ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ،

ومديات تعالقها مع جماوراهتا ،وانعكاس ذلك التعالق سل ًبا أو
إجيا ًبا عىل حركيتها ،ثقاف ًيا ومعرف ًيا.
 -إجراء النظر إىل مكتنزاهتا :املادية واملعنوية ،وسلكها يف

مواقعها التي تستحقها ،بالدليل.

 -تعريف املجتمع الثقايف :املحيل ،واإلقليمي ،والعاملي:

واقعا.
بمدخرات تراث كربالء ،وتقديمه باهليأة التي هو عليها ً

 -تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك ال�تراث بأنفسهم ،يف

ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي ،واعتقادهم باملركزية الغربية ،مما

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية.

 -التوعية الرتاثية وتعميق اإللتحام برتكة السابقني ،مما يؤرش

ديمومة النامء يف مسرية اخللف ،بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
 -التنمية بأبعادها املتنوعة :الفكرية ،واإلقتصادية ،وما إىل

ذل��ك ،فالكشف عن ال�تراث يعزز السياحة ،ويقوي العائدات

اخلرضاء.

فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.
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الملخ�ص:
وجدنا من الضـروري تسلـيط الضوء علـى هذا الكتاب لالستفادة

من أفكاره وصوره التارخيـية بحق السبطـني مع التأمل فـي رواياته
وقـيمتها الفكـرية والتارخيـية لالستفادة أكثـر فـي كشف أسـرارها أو معناها
الظاهـري علـى أقل تقديـر ،ويبقـى أسلوب املؤلف وطـريقته كفـيلـني فـي

كشف ذلك مع اجتهاد الباحث فـي تفكـيك ذلك وتقديمه بصورة واضحة
متطابقة مع ثقافة العصـر احلالـي.

واحلق أن صاحب كتاب جممع البحـرين فـي فضائل السبطـني

عمل علـى التأصـيل لفضائل أهل البـيت بأسلوبه اخلاص راجـ ًيا من

ذلك إشاعة ثقافة واسعة تنمـي فكـر املسلمـني جتاه قـيمة األئمة وما يتحلون
به من مكارم وبعد غـيبـي وإعجازي ال يتحقق اّإل مع نبـي أو وصـي ،وهذا
األمـر جعل املؤلف هيتم بكل الـروايات التارخيـية والفكـرية علـى أهنا واقع
ّ
مسلم بوقوعه ال ّ
األشكال فـيمن يقـرأ ذلك وال يأخذه علـى
إشكال فـيه ،إنام

حممل اجلد ،وعلـيه جاءت مواضـيع الكتاب لتعالج هذه النقاط املهمة فـي
نظـر املؤلف.
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Abstract:
We found that it is necessary to shed the light on this
book to get benefit from its thoughts and historical image
in the right of the two prophet’s grandsons(p.b.u.t.). This in
addition to consider its narratives with their intellectual and
historical values to gain more in what concerns uncovering its
secrets or the external sense at least. The author’s style and
method remain as reasons of uncovering that، as well as the
researcher›s diligence in decomposing that and presenting it
with a clear image applicable to the current era culture.
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المقدمة
تعبـر عن توجه
إن الـرؤية التارخيـية والفكـرية إنام هـي عصارة أفكار ّ

املؤلف أوال وتكشف عن حماولة فـي معاجلة صورة ثقافـية ثانـ ًيا ،فضال عن
ذلك فهـي توثق للعصـر الذي تنتمـي له ،فالقضـية لـيست حمصورة بالكلامت

التـي يسطـرها املؤلف فـي كتابه ،بل أكثـر من ذلك ،فإذا وقفت علـى جوهـر

موضوع ما ،فهـي فـي حقـيقة األمـر تؤصل لعصـر الكتابة من حـيث الثقافة
السائدة واالنتامءات الفكـرية التـي تنتمـي إلـيه-عهد املؤلف-وهذا بحد
ذاته يستفيد منه فـي تقـيـيم احلالة الفكـرية التـي راجت آنذاك هذا من جهة،

ومن أخـرى جتد املؤلف حياول أن يقدم كتابه أو أفكاره بصورة مقبولة عند

أغلب طبقات املجتمع ولكـي حيقق ذلك يستعـني بمصادر تتفق مع تلك
الطبقات ال أن تكون حمصورة فـي زاوية طبقة حمدده أو مذهب معـني ،وهذا
بدوره يكشف عن جانب مهم وهو التعـريف باملصادر التارخيـية والفكـرية
األخـرى ،إذ يالحظ أن فـي زمن املؤلف(القـرن العاشـر اهلجـري/السادس

عشـر مـيالدي) كت ًبا رائجة وأفكارها واضحة استعان هبا ،لكنها الـيوم
لـيست موجودة ،وقد تكون من املؤلفات الضائعة أو املفقودة ،وهذا أمـر

حيسب للمؤلف أنه ساهم بحفظ كتب التـراث اإلسالمـي ووثق هلا فـي

ً
وأيضا كشف عن حمتوى تلك الكتب ومادهتا ،ومن ثم يسهل
كتابته هذه،
علـى الباحثـني أو املهتمـني عملـية التعـرف إلـى طبـيعة تلك الكتب وقـيمتها

العلمـية.
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والشـيء اآلخـر الذي يمكن إلفات النظـر إلـيه هو صـراع األفكار أو

الثقافات املذهبـية ،إذ إهنا منبع الكتابة والتألـيف فـي سبـيل إثبات حجة أو

رد علـى موضوع وإبطال حجج أخـرى ال تنتمـي إلـى فكـر مذهب ما ،أو

أن املؤلف حاول جاهدً ا إثبات فكـرة يـراها من األمور التـي ينبغـي علـى
املسلمـني مجـيعهم التأمل من خالهلا أو معـرفة قـيمتها علـى أقل تقديـر،

وهذا ما فعله صاحب كتاب جممع البحـرين فـي فضائل السبطـني
إذ عمل علـى التأصـيل لفضائل اهل البـيت بأسلوبه اخلاص ،وقد

ُق ِّسم البحث علـى أربعة مباحث وهـي تبدأ من املبحث األول دراسة سـيـرة

املؤلف بصورة عامة ،واملبحث الثانـي كتاب جممع البحـرين فـي مناقب
السبطـني ،إذ يكون التـركـيز علـى الذين ذكـروا الكتاب من املؤلفـني مع

ذكـر سبب تألـيفه وأيضا التذكـيـر ببعض املصادر التـي رجع إلـيها مؤلف
كتاب جممع البحـرين ،أ ّما املبحث الثالث الـرؤية التارخيـية للكتاب بام خيص

التسلسل التارخيـي لتوثـيق األخبار الواردة فـيه ،وفـيام خيص املبحث الـرابع

فـركز علـى الـرؤية الفكـرية للكتاب وأرجو أن أكون قد وفقت فـي تقديم
هذه الدراسة املتواضعة واهلل ولـي التوفـيق.
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المبحث الأول� :إطاللة علـى �سـيـرته ال�شخ�صـية-:
يعد السـيد ولـي بن نعمة احلسـينـي من الشخصـيات العلمـية الكـربالئية،
رائعا ،وال سـيام فـي جمال التاريخ ،إذ اهتم
والتـي قدمت ً
نتاجا علمـ ًيا ً
بدراسة النبـي حممد و اإلمام علـي بن أبـي طالب والسبطـني احلسن
واحلسـني ،وأيضا بعض املؤلفات جاءت لتبحث فـي مسائل فكـرية
أو عقائدية ،أو قـراءة فـي كتب احلديث الشـيعـية ،وحاول أن يعطـي واقعا
فكـريا يتالءم مع فكـر مدرسة أهل البـيت ،ومع ذلك النتاج الفكـري
والتارخيـي اّإل أن البحث فـي سـيـرة هذه الشخصـية الكـربالئية يتعذر فـي
إثبات جوانب كثـيـرة من حـياته ،إذ مل يـركز علـيها أصحاب كتب التـراجم،
والذين اهتموا بكتب التـراث اإلسالمـي ،ومن ثم يكون هناك حاجة للبحث
والتحقق من السـيـرة الشخصـية للسـيد ولـي حتـى يتسنـى للمهتمـني
الوقوف علـى واقع احلـياة العامة هلذه الشخصـية ،وسنقف علـى أقوال
الذين تـرمجوا له أو أعطوا فكـرة عن أثـره العلمـي  ،حتـى تكون الصورة
واضحة أو مقبولة وما يتناسب مع حجم مؤلفات هذه الشخصـية الـرائعة.
جاء فـي أقوال بعض كتب الـرجال والتـراث ،أقوال توضح مكانة هذه

الشخصـية العلمـية ،إذ جاء كاآلتـي«:السـيد ولـي بن نعمة اهلل احلسـينـي

الـرضوي احلائري .كان عاملا فاضال صاحلا حمدثا ،له كتاب جممع البحـرين
فـي فضائل السبطـني ،وكتاب كنز املطالب فـي فضائل علـي بن أبـي
طالب وكتاب منهاج احلق والـيقـني فـي فضائل علـي أمـيـر املؤمنـني،
وغـيـر ذلك»( .)1وهذا ما جاء ذكـره لدى حمسن األمـني( ،)2وعند أبـي القاسم

اخلوئي(.)3
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وقال خـيـر الدين الزركلـي«:ولـي بن نعمة اهلل احلسـينـي الـرضوي

احلائري :فاضل ،إمامـي .من أهل كـربالء .له كتب ،منها(:كنز املطالب

فـي فضائل علـي بن أبـي طالب) فـرغ منه سنة 981ﻫ و(حتفة امللوك فـي
الزهد وأحوال امللوك املاضـني وحسن العدل واحللم) ،و(قبح الظلم)،
و«جممع البحـرين فـي فضائل السبطـني»( .)4وقـيل بحقه :اّ
العلمة املحدث
السـيد ولـي اهلل بن نعمة اهلل احلسـينـي الـرضوي ،من أعالم القـرن التاسع

اهلجـري(.)5

أ ّما بشأن لقب الـرضوي( ،)6فهو نسبة إلـى اإلمام الثامن علـي بن موسـى

الـرضا ،واحلائري ،نسبة إلـى احلائر( )7احلسـينـي املقدس كام صـرح عن

السدة السنـية وتـراب العتبة احلسـينـية»( .)8وهو بذلك
نفسه قائال«:ساكن ّ
من أهل كـربالء األفاضل ،كان من علامء اإلمامـية املشهورين فـي القـرن

العاشـر اهلجـري ،وعىل الرغم من شهـرته فـي التألـيف وما أنتجه من نتاج
علمـي اّإل أن ذلك مل يشفع له لدى أصحاب الكتب الـرجالـية أو التـراجم،

فلـيس هناك معلومات مفصّلة عن حـياته منذ والدته حتـى وفاته ،مل ِ
تعط
حقها من قبل أصحاب التـراجم ومل تذكـر ّ
مفصل ،حتـى إهنا مل تذكـر
بشكل ّ

سنة الوالدة والوفاة ،سوى أنه كان حـ ًيا بعد عام(981هـ1573/م»(،)9
كونه فـرغ من تألـيف كتابه جممع البحـرين فـي فضائل السبطـني فـي هذا
التأريخ ،أ ّلف احلائري كتبا عديدة غنـية بعلمها أغلبها تتحدث عن مناقب

اإلمام علـي واألئمة املعصومـني ،وتناولت مؤلفاته أيضا اجلوانب
العقائدية واألخالقـية ،والزيارات وهـي كام يلـي:
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1.1كتاب كنز املطالب فـي فضائل علـي بن أبـي طالب.)10(

2.2كتاب منهاج احلق والـيقـني فـي فضائل علـي أمـيـر املؤمنـني.)11(

3.3كتاب منهاج احلق والـيقـني فـي تفضـيل علـي أمـيـر املؤمنـني علـى سائر
األنبـياء واملـرسلـني( ،)12ذكـر فـيه األخبار من طـرق العامة واخلاصة(.)13

4.4كتاب حتفة امللوك الذي هو خـيـر من الذهب املسكوك( ،)14آداب إسالمـية
مجعها املؤلف مستندا إلـى اآليات الكـريمة واألحاديث الشـريفة وأقوال
بعض الفالسفة ،وهـي فـي مقدمة وثامنـية أبواب وخامتة(.)15

5.5كتاب العسل املصفـى فـي فضل الصالة علـى النبـي املصطفـى،)16(
مجع فـيه فضائل الصالة علـيه وخواصه ورتبه علـى ثامنـية أبواب(.)17

6.6كتاب مصباح الزائرين فـي فضائل زيارة خامس آل العبا مطلقا وفـي
أوقات معـينة وبعض آداهبا فـي األحاديث املـروية املستخـرجة البعض

منها عن كتاب(كامل الزيارة) البن قولويه(.)18

7.7كتاب أنوار السـرائر ومصباح الزائر ،وهو خمتصـر فـي فضائل األئمة
وزياراهتم ،)19(وقـيل هو رسالة بالفارسـية فـي أحوال األئمة

وزيارهتم(.)20

8.8كتاب درر املطالب وغـرر املناقب فـي فضائل علـي بن أبـي طالب.)21(
فضال عن كتاب جممع البحـرين الذي نحن فـي صدده.
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المبحث الثانـي :كتاب مجمع البحـرين فـي ف�ضائل ال�سبطـين-:
علـى وفق ما تـيسـر من االطالع والبحث عن كتاب جممع البحـرين

وتتبع األقوال الصادرة بحقه ،جاء لدى بعض الذين كتبوا بشأن املصنفات
واملدونات ،والذين اهتموا بكتب التـراث اإلسالمـي بعض األقوال املادحة
أو الواصفة لكتاب جممع البحـرين ،ويستفيد من تلك األقوال أمهـية الكتاب

القـراء واملهتمـني به ،وبذلك تكون له أمهـية فكـرية
فضال عن توافـره واطالع ّ
وتارخيـية تعبـر اّ
عم جاء فـيه ،وأيضا إن تلك األقوال هلا قـيمتها من الناحـية
التوثـيقـية ،إذ إهنا حفظت معلومات عن الكتاب ،والشـيء اآلخـر أهنا
قدمت له صورة مصغـرة تفـي بتعـريفه ولو ّ
بشكل موجز أو أقل من ذلك،

لكنها تعنـي الكثـيـر للباحثـني واملهتمـني لكتب التـراث اإلسالمـي ،ومن
هذه األقوال التـي ورد ذكـرها ،ما قاله آقا بزرك الطهـرانـي ،يقول«:جممع

البحـرين فـي فضائل السبطـني للسـيد ولـي بن نعمة اهلل احلسـينـي الـرضوي
احلائري ،املقارب لعصـر الشـيخ البهائي ،كام يظهـر من تألـيف كتابه " كنز

املطالب " فإنه فـرغ منه 981ﻫ1573/م»(.)22

وجاء ذكـره عند بعضهم من دون أي تعلـيق أو توضـيح بل اكتفوا

بالعنوان ونسبته للمؤلف( ،)23فهم بذلك مل يزودونا بأي معلومات تارخيـية

أو فكـرية تعطـي معنـى للكتاب واملؤلف بالوقت نفسه .واعتمده بعضهم
فـي النقل والتوثـيق التارخيـي ،وهناك من وثق رواية تتحدث عن استحباب
الصدقة ولو علـى غـيـر املؤمن ،حتـى دواب البـر والبحـر ،وعلـى الذمـي
عند ضـرورته ،كشدة العطش( .)24وأيضا تكـرر النقل عنه فـيام يستحب
318

م.د .عالء حسن مـردان الالمـي

من القـراءة والدعاء( ،)25وفـي موضوع كـراهـية قبول هدية الكافـر واملنافق
وعدم حتـريمها( .)26وهناك من اعتمد علـيه فـي نقل املعلومات التـي هتتم
باجلانب الفقهـي والتشـريعـي  ،وال سـيام فـيام خيص الصلوات( ،)27وفـي

استحباب إطعام احلـيوانات وسقـيهم( ،)28وفـي الدعاء( ،)29وبشأن اهلدية

ً
أيضا( .)30واعتمد علـيه فـي نقل كـرامات اإلمام احلسـني.)31(

فالذين اعتمدوا علـى كتاب جممع البحـرين جاء ذلك علـى وفق حاجتهم

للمعلومة التـي احتواها الكتاب ،وهذا يعنـي أن له قـيمة تارخيـية وفكـرية
تفـي بحاجة اآلخـرين ،وهذا يعطـي قـيمة علمـية للكتاب ،وفـي الوقت

نفسه يشـيـر إلـى أن املؤلف اختار مواضـيعه بعناية ورتبها علـى أساس ما هلا
من أثـر فـي الفكـر اإلسالمـي ،وهذا واضح من خالل ما جاء فـي الكتاب
أو من الذين اعتمدوا علـيه فـي عملـية التوثـيق ونقل املعلومة التارخيـية

والفكـرية.

أ ّما بشأن سبب تألـيفه هلذا الكتاب فـيقول املؤلف(:قد كان فـي قصدي
دائماً أن أمجع شـيئًا فـي غـرر مناقب اإلمامـني اهلاممـني السـيدين السندين...

اخلوان
وكان يعوقنـي عن مـرامـي حوادث الزمان ،وبام طلبنـي به دهـري ّ
ومل يساعدنـي ،فقلت فـي نفسـي وأنـى التناوش إلـى بلوغ ذلك املطلب

اجللـيلّ ،
ألن بضاعتـي قلـيل ولسانـي كلـيل ،وال أظفـر بذلك املطلوب
ٍ
وتوفـيق من اهلل  واالستمداد من فـيوض أرواحهام وأرواح
اّإل بعناية

جدمها وأبـيهام ،وهلذا قعدت عزيمتـي عن تلك املـرام ،وصـرفت مهـي
عنه حتـى يبلغ الكتاب أجله .اّ
فلم رأيت أهل الزمان من اجلهال واألعـيال
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اّ
حملهام...إل
بعلو شـرفهام وجاللة
كثـيـري اجلهل بمعـرفتهام ،قلـيلـي العلم ّ

القلـيل من أولـي البصائر وال ُّنهـي العارفـني بحقهام ...فعند ذلك هنضت

لـي عزيمتـي القاعدة ،وحتـركت مهتـي الساكنة ،فوجهت قـرحية خاطـري،
وشـرعت فـي مجع مناقبهام املتفـرقات من مسنده ومـرفوعه ومن أصوله ومن
فـروعه ،وأهلمت بإخـراجه من القوة إلـى العمل ،ونظمته فـي سلك البـيان
من أحاديث الصحاح واحلسان ،وخضت فـي بحـر فضائلهام ،وأخـرجت
منهام اللؤلؤ واملـرجان ،ما مل يطمثهن من قبلـي انس وال جان ،وأرجو من اهلل

بجمعه احلور والولدان .وأنا اعتذر فـيه إلـيهام لعجزي عن إحاطة مفاخـرمها،

وقصوري عن إتـيان مآرهبام ،ألنـي مجعت ما ذكـرت من فضائلهام فـي هذا

الكتاب ،فهو غـرفة من البحار ،وقطـرة من األمطار ،وقـراضة من الدنـيا،
ومن ذا حيـيط بفضلهام؟ وأين الثـريا من يد التناول؟!...فسمـيته« :جممع
البحـرين فـي مناقب السبطـني احلسن واحلسـني" وما قصدت بذلك اّ
؟إل
تقـر ًبا إلـى اهلل سبحانه ،وإلـى رسوله ،وإلـى أبـيهام وإلـيهام.)32(»...

يتضح مما جاء لديه أنه حاول أن يكتب الكتاب قبل مدة ،لكنه مل ينجزه
بسبب املشاغل ،ولكنه أصـر علـى تألـيفه وحسب قوله إن فـي زمانه كان
الكثـيـر من الناس من جيهل حق السبطـني ومن ثم كان مهه أن يكون
الكتاب فـي بث ثقافة تارخيـية وفكـرية بحق أئمة أهل البـيت ويأتـي
فـي مقدمتهم السبطان ،وأيضا كان فـي رغبته أن جينـي ثواب ذلك
العمل فـي يوم اجلزاء.
أ ّما بشأن مصادره فـي تألـيف كتاب جممع البحـرين فقد اعتمد ولـي بن

نعمة احلسـينـي علـى مجلة من املصادر التارخيـية والفكـرية التـي جاء فـيها
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ذكـر ملناقب أهل البـيت ،وهذا بدوره يعطـي صورة إجيابـية لتلك
املصادر املستخدمة ومن خالل جانبـني ،األول يعكس القـيمة التارخيـية

والفكـرية للمصادر التـي اعتمدها مع توضـيح حمتواها بصورة غـيـر

مباشـرة ،واجلانب اآلخـر حفظ بذلك اسم الكتب التـي استخدمها ،إذ قام

بالتوثـيق هلا والتأصـيل عنها ،فإذا ما فقد بعضها أو ضاع جتد أثـره أو ذكـره
فـي كتاب جممع البحـرين ،وهذه مـيزة وفـرها هذا الكتاب الذي ذكـرناه.

فـيام خيص املصادر فهـي كثـيـرة ولو استعـرضناها يطول بنا البحث وقد

خيـرج عن طبـيعته أو موضوعه ،لذا سنذكـر بعض من تلك املصادر التـي
تنوعت بتنوع أفكار الكتاب ،إذ اعتمد علـى كتب كامل الزيارات البن

قولويه القمـي(ت 368ﻫ978/م)( ،)33واإلرشاد فـي معـرفة حجج اهلل

علـى العباد للشـيخ املفـيد(ت 413ﻫ1022/م)( ،)34واملناقب للموفق
اخلوارزمـي(ت 568ﻫ1172/م)( ،)35ومناقب آل أبـي طالب البن شهـر

آشوب املازندرانـي(ت588ﻫ1192/م) استخدمه بكثـرة( ،)36وكشف
الغمة فـي معـرفة االئمة ل�لأرب��ل��ـ��ي(ت692ﻫ1292/م)( ،)37وكشف

الـيقـني فـي فضائل أمـيـر املؤمنـني للحسن بن يوسف بن املطهـر
احللـي(ت726ﻫ1325/م) ،وغـيـرها من املصادر املستخدمة.

أمّ��ا كتب احلديث فجاء فـي مقدمتها كتاب املسند ألمحد بن حنبل

الشـيبانـي(ت241ﻫ855/م)( ،)38واجلامع الصحـيح للتـرمذي(ت
279ﻫ892/م)( ،)39وفضائل الصحابة ألبـي املظفـر منصور بن حممد

التمـيمـي السمعانـي(ت489ﻫ1095/م)( ،)40ومصابـيح السنة للحسـني

السنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس /العدد األول

321

شهر جمادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018م
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الفـراء البغوي(ت 510أو 516ﻫ 1116/أو1122م)(.)41
بن مسعود
ّ
وهناك الكثـيـر من املصادر التـي استخدمها والتـي تزيد علـى أربعـني مصدرا

متنوعا بـني كتب التفسـيـر وكتب السـيـر واحلديث والفقه ،وهذا يشري إلـى
أىل أن املؤلف ربام كان يملك مكتبة كبـيـرة اعتمدها فـي تألـيف كتابه ،أو أنه

اعتمد علـى املكتبات العامة التـي توافـرت فـي مدينة كـربالء آنذاك ،ولـيس
من املستبعد أنه اعتمد علـى مكتبة العتبة احلسـينـية املقدسة آنذاك.

المبحث الثالث :الـر�ؤية التاريخـية للكتاب-:
الذي يطلع علـى الكتاب جيده حيتوي علـى قـيمة تارخيـية مهمة عن

اإلمامـني احلسن واحلسـني ،اذ يبدأ بالتوثـيق هلام منذ الوالدة ،فـيعـرج
علـى األفضلـية التـي يتمتع هبا كل واحد منها ،وسوف نبـينّ تلك األمهـية

علـى وفق املعلومات التارخيـية التـي اختصت بكل إم��ام منهام
وكاآلتـي:

-1اإلمام احلسن:

بدأ باحلديث عن اإلمام احلسن مستخد ًما الكلامت البلـيغة فـي بـيان

فضله ،ونسبه إلـى أمه وأبـيه وجده النبـي املصطفـى ،رابع أهل

الكساء( ،)42وجاء فـي كلامته تأكـيد علـى دور اإلمام احلسن فـي العلم

علـى أنه أصل من أصوله وهو اإلمام الثانـي من أئمة أهل البـيت
وصاحب املحن ،يـريد بذلك ما مـر علـيه من أمور عصـيبة بعد تولـيه حكم
الدولة اإلسالمـية ،إذ حـينها تعـرض للقتل ،فكان علـيه أن يتخذ تدابـيـر
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متوافقة مع مستقبل اإلسالم واملسلمـني ،وأيضا ذكـره باملسموم نسبة إلـى

حادثة شهادته.)43(

بدأ باستعـراض األقوال والـروايات التـي حتدثت عن زمن والدة اإلمام

احلسن ويـرى أن أصح األقوال كانت والدته فـي املدينة منتصف شهـر

رمضان من السنة الثالثة من اهلجـرة ،وإنه ولد لستة أشهـر من احلمل(.)44

ثم حتدّ ث عن تسمـية اإلم��ام احلسن وذكـر أن من سامه باسمه جده

رسول اهلل وعق عنه بكبش ،ومن ثم يستعـرض الـروايات التارخيـية
التـي ذكـرت هذا املوضوع وما جاء فـيها من صور واصفة لوالدة اإلمام
احلسن ،مع عناية واهتامم رسول اهلل .)45(ثم يستعـرض املؤلف كنـى

اإلمام وألقابه( .)46ولقد أفـرد بابا من أبواب الكتاب للحديث عن حب

رسول اهلل للسبطـني ،معتمدا فـي توثـيق ذلك علـى كتب احلديث

النبوي وغـيـرها من كتب التاريخ األخـرى أو الكتب التـي اهتمت لذكـر

أهل البـيت .)47(ثم يتحدث عن حمبة النبـي لإلمام احلسن كام
ورد فـي األحاديث النبوية والـروايات التارخيـية( .)48وأيضا يذكـر فـي باب
منفـرد فضائل السبطـني.)49(

ومما جاء فـي مناقب اإلم��ام احلسن هناك بعض الـروايات التـي
اعتمدها املؤلف فـي كتاب جممع البحـرين علـى أهنا جاءت لتبـينّ مقام
اإلم��ام احلسن فـي ظل جده رس��ول اهلل لكن فـي احلقـيقة هذه
الفضـيلة أو املنقبة ربام تكون من األمور املوضوعة وهـي حتمل أكثـر من
معنـى ،وسوف نستعـرض احلديث الذي نقله ونناقشه ،وهو كاآلتـي«:ذكـر
مـرفوعا إلـى أبـي بكـرة نفـيع بن احلارث الثقفـي ،قال:
فـي "كشف الغمة"
ً
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رأيت رسول اهلل واحلسن بن علـي علـى جنبه وهو يقبل علـى الناس

مـرة وعلـيه مـرة ويقول :ان ابنـي هذا سـيد ،ولعل اهلل أن يصلح به بـني فئتـني

من املسلمـني عظـيمتـني»(.)50

ف��م��ص��دره هل��ذا احل��دي��ث ك��ت��اب كشف الغمة فـي معـرفة األئمة

تألـيف أبـي احلسن علـي بن عـيسـى بن أبـي الفتح األربلـي املتوفـى
س��ن��ة(693ه��1293/م) ،واألخـيـر اعتبـره من األحاديث التـي اتفقت

علـيها كتب الصحاح ومن حـيث السند فهو صحـيح وروي مـرفوعا عن
أبـي بكـرة ،وهو بال ّ
شك عنده من األحاديث الصحـيحة بحق اإلمام
احلسن ،)51(ومن ثم اعتمده ولـي بن نعمة احلسـينـي فـي كتابه الذي

نحن بصدده ،فطـريقتهم فـي نقل املعلومة آن��ذاك تعتمد علـى شـروط
احلديث من حـيث السند ،فـيقبلونه إذا ما حتققت قواعدهم املتبعة فـي سالمة

األحاديث والـروايات التارخيـية ،ويبقـى التساؤل هنا هل يكفـي ذلك فـي
التوثـيق والنقل التارخيـي أم ينبغـي الوقوف علـى احلديث ودراسته من

الناحـية التارخيـية والفكـرية والقصد منه؟ فاملنهج احلديث فـي كتابة التاريخ
أو منهجـية البحث تفـرض بعض القواعد والشـروط فـي دراسة التاريخ

من حـيث مناسبته وعلة قوله ،فهل جاءت لتبـينّ حالة معـينة أم هلا قصد
مغـرض ،فكل هذه املالحظات ينبغـي أخذها بعـني االعتبار مع مناقشتها
وحتلـيلها بطـريقة منصفة حتـى يتضح احلديث فـيؤخذ به أو ال.

املالحظ فـي احلديث أنه جاء لـيشفع ملعاوية بن أبـي سفـيان علـى أنه

قائد فئة من املسلمـني عظـيمة ،ومن ثم يكون هو علـى حق فـي نزاعه ضد
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العلويـني ،وبشهادة رسول اهلل تكتمل الصورة التارخيـية التـي بنـيت
علـى أثـر هذا احلديث املقصود فـي جعل فئات املسلمـني املتحاربة أ ّيام

معاوية كانت علـى حق وهـي تتمتع بمنزلة عظـيمة عند اهلل تعالـى ،فوفق
اإلمام احلسن جلمعها وإهناء الفتنة بـينها؟!

وأيضا نقل رواية تارخيـية أخـرى تستعـرض حالة اإلمام احلسن مع

القبائل العـربـية وكبارها وقت حدوث اهلدنة بـينه وبـني معاوية بن أبـي
سفـيان ،فقد جاء فـي ذلك ما رواه جبـيـر بن نفـيـر( ،)52أنه قال(:قدمت املدينة

فقال احلسن بن علـي :كانت مجاجم العـرب بـيدي ،يساملون من ساملت

وحياربون من حاربت ،فتـركتهام ابتغاء لوجه اهلل وحقن دماء املسلمـني)(.)53

فهذه الـرواية ال تتوافق مع األحداث التـي وقعت زمن حادثة اهلدنة،
إذ أغلب القبائل العـربـية دانت اإلمام احلسن وكادوا أن يقتلوه حتـى
وضوحا من أقوال
أصابه أحدهم بخنجـره فـي فخذه( ،)54وهذا األمـر أكثـر
ً

كبار أهل الكوفة آنذاك ،إذ يـروى أهنم قالوا لإلمام احلسن«:يا مذل

املؤمنـني»( .)55وعلـيه فإن أغلب الـروايات التارخيـية التـي جاءت فـي كتاب
جممع البحـرين حتمل لو ًنا من األدب التارخيـي الذي ساد فـي تلك املدة

التـي عاش فـيها املؤلف واملدد التـي سبقت عصـره ،فاعتمدوا علـيها علـى
أهنا حتمل صورة حقـيقـية معبـرة عن أفضلـية اإلمام احلسن وأخـيه اإلمام
احلسـني ،حتـى نجد بعض الـروايات حتمل طابعا اسطوريا يغلب
علـيه املبالغة فـي الوصف( ،)56علـى أنه دل علـى زهد اإلمام احلسن
وعبادته وخشـيته اهلل  ،وهذا أمـر بدهيـي ال حيتاج إلـى إثبات إنام الطـريقة
كثـيـرا.
التـي جاءت لتوضح ذلك مبالغ هبا
ً
السنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس /العدد األول

325

شهر جمادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018م

منهج ولـي بن نعمة احلسـينـي فـي كتابه مجمع البحـرين فـي فضائل السبطـني

أ ّما بشأن معجزات اإلمام احلسن فقد أفـرد هلا با ًبا منفـردا يتحدث

عن ذلك ،والظاهـر علـى املعجزات أمور غـيبـية ال يمكن للمـرء استـيعاهبا،
فهـي تبـينّ حالة إعجازية ال يملكها اّإل نبـي أو وصـي ،ومن ثم فهـي حتققت
مع أئمة أهل البـيت ،ولكن الغالب علـى الـروايات املبالغة واخلـروج

عن سـياق املألوف ،إذ إن بعض الـروايات التارخيـية صـرحت بأن اإلمام

وحول امـرأة إلـى رجل
احلسن متكن من حتويل رجلٍ إلـى امـرأة،
ّ

()57

وذكـر بعض الـروايات التارخيـية التـي حتدثت عن أخالق اإلمام احلسن
وعن كـرمه ،وعن مدة إمامته ،وعدد أوالده بصورة استعـراضـية ألقوال
رجال الشـيعة هبذا الشأن( .)58ووثق حلالة وفاة اإلمام احلسن إذ ذكـر

مجلة من الـروايات التارخيـية التـي تناولت هذه احلادثة بصورة استعـراضـية،

معتمدا علـى جمموعة من املصادر اإلسالمـية فـي ذلك مكتفـيا بام نقلوه من
معلومات تارخيـية(.)59

-2اإلمام احلسـني:

جاءت العديد من الـروايات التارخيـية التـي حتدثت عن مناقب اإلمام

احلسـني وهـي حتاول أن تثبت فكـرة أفضلـيته بـني اخلالئق وهنا الـرواية

تصـر علـى أفضلـيته علـى أهل الساموات واألرض( ،)60وجاء فـي الـروايات
علـى اختالف سندها أن النبـي كان يصـر علـى أن يأخذ بـيد اإلمام
احلسني وهو صغـيـر فـيقف به أمام الناس وخيبـرهم بأن حيفظوه لشـرفه

ومكانته( .)61وأيضا ذكـر رواية تتحدث عن شهادة اإلمام احلسني من

خالل ما أخبـر به رسول اهلل زوجته عائشة بذلك األمـر( .)62وهكذا
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يستمـر فـي نقل الـروايات التـي تتحدث عن فضائل اإلمام احلسني.)63(

وأيضا ذكـر بعض الـروايات التـي حتدثت عن إكـرام اهلل تعالـى للحسن

واحلسـني ،كالـرواية التـي ذكـرت خبـر صالهتام وتضـرعهام هلل تعالـى

من أجل أن يـرضـى عن ملك مسخه ثعبانا وانزله إلـى األرض ،فتقبل اهلل

تعالـى منهم ذلك الدعاء وارجع امللك إلـى سـيـرته األولـى( .)64وجاء فـي

معجزات اإلمام احلسـني أنه حيـيـي املوتـى بإذن اهلل تعالـى ،وعلـى أثـر

ً
وأيضا ذكـر
ذلك ذكـر بعض الـروايات التـي تكشف عن ذلك األمـر(.)65

ً
عـرضا تارخيـ ًيا يلـيق
با ًبا منفـر ًدا بجود السبطـني  .)66(ومن ثم قدّ م

بكـرم وجود أهل البـيت علـى أهنم كانوا يعطون كل من سأهلم ،وهذا
لـيس بالغـريب عن السبطـني ومن ثم استطاع املؤلف ولـي بن نعمة

احلسـينـي أن يسطـر روايات تارخيـية تتوافق مع فكـر أهل البـيت وهذا
هو غـرض الكتاب وحسب ما جاء ذكـره فـي مقدمته والذي ذكـرناه ساب ًقا.
كام جاءت صورة تارخيـية عن أخالق اإلمامني احلسن واحلسـني

ومدة عمـر اإلم��ام احلسني وإمامته( ،)67وعدد أوالده معتمدا علـى

قول اآلخـرين فـي ذلك ،إذ مل يزد علـيها شـيئًا آخـر ،أو حيقق بشأن تلك
الـروايات التارخيـية( .)68إضافة الـى شهادة اإلمام احلسني فاعتمد علـى

ما جاء من أقوال وروايات تارخيـية هبذا الشأن( .)69وذكـر فضل زيارة قبـر

اإلمام احلسني ،معتمدا فـي ذلك علـى أقوال رسول اهلل ،وأقوال

األئمة .)70(وختم كتابه باحلديث عن فضل كـربالء وتـربتها(.)71
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المبحث الـرابع- :الـر�ؤية الفكـرية للكتاب- :
أ ّما فـيام خيص الـرؤية الفكـرية التـي خصت اإلمامـني فهـي جاءت

لتؤكد علـى منصب اإلمامة التـي يتمتع هبا كل واحد منهام ،وهو منصب
إهلـي ،له مـيزة مطلقة ال تتحقق اّإل مع األئمة ،ولكـي يتضح ذلك

حاول جاهدا علـى مجع أكبـر قدر من الـروايات التارخيـية علـى أهنا شواهد
تكشف تلك الـرؤية الفكـرية التـي يتمتع هبا السبطان ،وغلب علـى
تلك الـروايات الطابع اإلعجازي والغـيبـي ،وهو أمـر استخدمه املؤلف

بكثـرة ،فـي حماولة للتأثـيـر بفكـر اآلخـرين أو الذين يقـرؤون كتابه ،وعلـى
هذا مل حيقق بالـروايات أو يضعفها بقدر ما اثبت كل رواية حصل علـيها من

أهنا حقـيقة قطعـية ال غبار علـيها ،ومن ثم يكون فكـره إلتزام اخلبـر التارخيـي
دونام ّّ
أثـرا فكـر ًيا وعقائد ًيا ،مستندً ا فـي ذلك علـى قطعـية
شك ،بل تبنـي علـيه ً

صدور كل ما ورد فـي كتب املحدثـني الشـيعة األربعة من الـروايات الهتامم

أصحاهبا بتدوين الـروايات التـي يمكن العمل واالحتجاج هبا وعلـيه فال

حيتاج الفقـيه إلـى البحث عن إسناد الـروايات الواردة فـي الكتب األربعة
ويصح له التمسك بام ورد فـيها من األحاديث(.)72

والشـيء اآلخـر أن املؤلف وعلـى وفق ما جاء فـي مقدمته للكتاب ،ذكـر

أن فـي زمانه الكثـيـر من الناس وهم من عامة الشـيعة وغـيـرهم قد جهلوا حق

األئمة ومن ثم وجد من الضـروري أن يقدّ م شـيئًا حيفظ مكانتهم فـي

كثـيـرا للـروايات
ذاكـرة الناس أوال ،وللتاريخ ثانـ ًيا ،وهذا األمـر جعله هيتم
ً
التـي تـرفع من قدر أهل البـيت ونخص بالذكـر هنا السبطـني
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طابعا
وبناء علـى ذلك فلـيس بالغـريب أن تكون فـي الكتاب روايات حتمل ً

ً
مبالغا فـيها زيادة علـى اللزوم ،لكن املؤلف ولـي بن
اسطوريا ،أو صورة
نعمة احلسـينـي ربام كان قاصدً ا لوجود مثل تلك الـروايات من أجل التمعن
والتأمل بسـيـرة اإلمامـني احلسن واحلسـني.
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الخاتمة
وفـي ختام البحث اتضح للباحث ما يأتـي- :

1.1إن تألـيف كتاب جممع البحـرين ج��اء م��ن أج��ل تثبـيت فضائل
السبطـني بصورة مقصودة من قبل املؤلف ولـي بن نعمة احلسـينـي،

إذ كان جا ًدا فـي تثبـيت كل فكـرة من شأهنا توضح القـيمة التـي يتحلـى

هبا األئمة ومن ثم فهـي طـريقة يـرغب منها إشاعة تلك الثقافة فـي
بـيئة اإلسالم واملسلمـني ،فتأخذ صداها فـي الزمان واملكان.

2.2إن املوضوع من املواضـيع الشائقة التـي عاجلها املؤلف بطـريقة تقلـيدية
لعـرض الـروايات التارخيـية واألحاديث النبوية من دون مناقشتها أو
التعلـيق علـيها من حـيث قوة الفكـرة من عدمها ،إذ كان مهه التأثـيـر فـي
فكـر املسلمـني وجعلها تلتف حول معـرفة أهل البـيت والقـيمة التـي

يتمتعون هبا والتـي هـي من عناية اهلل تعالـى وتسديده.

3.3حاول أن يقدم أكبـر قدر من الـروايات واألفكار التـي حتاكـي واقع
األئمة الغـيبـي واإلع��ج��ازي ،وهو حماولة من أجل اظهارهم

بصورة تفوق صور باقـي بنـي البشـر ما عدا األنبـياء واألوصـياء ،فعمد

علـى تأصـيل تلك األفكار فـي كتابه هذا.

4.4ثبت كل املصادر التـي ذكـر عنها معلوماته التارخيـية والفكـرية ،مما
يعنـي أنه اتبع املنهجـية السائدة فـي عصـره ،مع التأكـيد علـى أن تلك
املعلومات تنحدر من مصادر شتـى فجمعها فـي عنوان كتابه جممع

البحـرين فـي فضائل السبطـني.
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 - 6الرضوي :هذه النسبة إىل الرضا عيل بن موسى العلوي مجاعة من أوالده ينسبون
إليه يقال لكل واحد منهم رضوي .السمعاين ،االنساب ج ،3ص75؛ ابن
األثري ،اللباب يف هتذيب االنساب ج ،2ص.30

- 7احلائر هو قرب اإلمام احلسني .ياقوت احلموي ،معجم البلدان ج ،2ص.208

- 8ويل بن نعمة احلائري ،جممع البحرين يف مناقب السبطني ،ص.46

- 9للتفصيل ُينظر :احلر العاميل ،أمل اآلمل ج ،2ص339؛ آقا بزرك الطهراين،
الذريعة ج ،2ص429؛ خري الدين الزركيل ،األعالم ج ،8ص.118

- 10احلر العاميل ،أمل اآلمل ج ،2ص339؛ آقا بزرك الطهراين ،الذريعة ج،2
ص429؛ عمر كحالة ،معجم املؤلفني ج ،13ص169؛ حمسن األمني ،أعيان
الشيعة ج ،10ص.280

 - 11احلر العاميل ،أمل اآلمل ج ،2ص.339

 - 12آقا بزرك الطهراين ،الذريعة ج ،23ص197؛ و ُينظر :أمحد احلسيني ،دليل
املخطوطات(جملة تراثنا ،العدد الثاين ،لسنة 1985م) ،ج ،2ص.82

 - 13مريزا عبد اهلل أفندي األصبهاين ،تعليقة أمل اآلمل ،ص.330
 - 14آقا بزرك الطهراين ،الذريعة ج ،3ص.472

 - 15أمحد احلسيني ،دليل املخطوطات(جملة تراثنا ،العدد الثاين ،لسنة 1985م)،
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ج ،2ص.82

- 16إعجاز حسني النيسابوري الكنتوري ،كشف احلجب واالستار عن أسامء
الكتب واألسفار ،ص.381

 - 17آقا بزرك الطهراين ،الذريعة ج ،15ص.263

 - 18آقا بزرك الطهراين ،الذريعة ج ،21ص .108وابن قولويه :جعفر بن حممد

القمي ،كان أحد رجاالت الشيعة
بن جعفر بن موسى بن قولويه ،أبو القاسم ّ
اَّ
وأجلئهم يف الفقه واحلديث ،كثري التصنيف ،مجيل الذكر .قرأ عليه الشيخ
املفيد الفقه ،ومنه أخذ ،وكان كثري الرواية ،تويف سنة 368ﻫ .الطويس ،الرجال،

ص418؛ اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق ،موسوعة طبقات

الفقهاء ج ،4ص.123-122

 - 19آقا بزرك الطهراين ،الذريعة ج ،2ص.429

 - 20مريزا عبد اهلل أفندي األصبهاين ،تعليقة أمل اآلمل ،ص330؛ حمسن األمني،
أعيان الشيعة ج ،10ص.281

 - 21مريزا عبد اهلل أفندي األصبهاين ،تعليقة أمل اآلمل ،ص.330
- 22الذريعة ج ،20ص.23

- 23للتفصيل ُينظر :إعجاز حسني النيسابوري الكنتوري ،كشف احلجب واالستار
عن أسامء الكتب واألسفار ،ص.488

- 24مريزا حسني النوري الطربيس ،مستدرك الوسائل ج ،7ص.192
 - 25املصدر نفسه ،مستدرك الوسائل ج ،10ص.339
 - 26املصدر نفسه ،مستدرك الوسائل ج ،13ص.208

 - 27الربوجردي ،جامع أحاديث الشيعة ج ،7ص.460

 - 28املصدر نفسه ،جامع أحاديث الشيعة ج ،8ص.516

 - 29املصدر نفسه ،جامع أحاديث الشيعة ج ،12ص.537
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 - 30املصدر نفسه ،جامع أحاديث الشيعة ج ،17ص.427

- 31عبد اهلل ابن احلاج حسن آل درويش ،املجالس العاشورية يف املآتم احلسينية،
ص.549

- 32ويل بن نعمة احلسيني ،جممع البحرين ،ص.48-46
 - 33املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.108
 - 34املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.61

 - 35املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.209

 - 36للتفصيل ُينظر :املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص ،57ص ،62ص.63
 - 37املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.109
 - 38املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.107
 - 39املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.112
 - 40املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.114
 - 41املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص109

 - 42أهل الكساء :إهنا تسمية مشهورة أطلقت عىل أهل بيت النبي ،إذ ّ
أن
رس��ول اهللجاء ومعه ع ّ
يل وفاطمة واحلسن واحلسني من أجل مباهلة
نصارى نجران ،فخصهم بكساء يامين ودعا هلم عند اهلل “ ،”وقيل :حيتمل
إهلي ّ
ّ
يدل له حديث ّأم سلمة،
أن ال ّتخصيص بالكساء هلؤالء األربع ألمر ّ
قالت(:فرفعت الكساء ألدخل معهم ،فجذبه من يدي وقال إنك عىل خري).
أمحد بن حنبل ،املسند ج ،6ص323؛ الطرباين ،املعجم الكبري ج ،3ص53؛
الثعلبي ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ج ،8ص.39

 - 43ويل بن نعمة احلسيني ،جممع البحرين ،ص.52
 - 44املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.57

- 45للتفصيل ُينظر :املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.74-73
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 - 46املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.79

 - 47للتفصيل ُينظر :املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.124-107
 - 48املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.130-127
 - 49املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.156-141

 - 50املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص .160-159واحلديث منقول عن ابن أيب
بكرة يف العديد من املصادر نذكر بعضها :أمحد بن حنبل ،املسند ج ،5ص-37
38؛ البخاري ،الصحيح ج ،3ص170؛ النسائي ،السنن ج ،3ص107؛

احلاكم النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني ج ،3ص175-174؛ ابن

عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ج ،13ص.232-231

 - 51األربيل ،كشف الغمة يف معرفة االئمة ج ،2ص.142

احلميص ،قيل إنه
- 52جبري بن نفري :ابن مالك بن عامر ،أبو عبد الرمحن احلرضمي
ّ
مرة من كبار
أدرك عرص النبي كان من علامء أهل الشام ،وكان هو وكثري بن ّ

التابعني بحمص ،وبدمشق ،عدّ من فقهاء التابعني ،تويف سنة 80ﻫ .ابن سعد،
الطبقات الكربى ج ،7ص440؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب ج ،1ص.234

 - 53ويل بن نعمة احلسيني ،جممع البحرين ،ص  .160و ُينظر تفاصيل الرواية يف

املصادر املتقدمة :البالذري ،انساب األرشاف ج ،3ص49؛ الدواليب ،الذرية
الطاهرة النبوية ،ص.104

 - 54الدينوري ،األخبار الطوال ،ص217؛ اليعقويب ،تاريخ ج ،2ص.215

- 55الدينوري ،األخبار الطوال ،ص221؛ البالذري ،انساب األرشاف ج،3
ص45؛ نعيم بن محاد ،الفتن ،ص.91

 - 56ويل بن نعمة احلسيني ،جممع البحرين ،ص.163-162
 - 57املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.223-222
 - 58املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.272-271
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 - 59املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.281-277
 - 60املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.174-173
 - 61املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.175

 - 62املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.177-176

 - 63للتفصيل ُينظر :املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.184-178
 - 64املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.194-193

 - 65للتفصيل ُينظر :املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.235-233
 - 66ويل املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.242-239

 - 67للتفصيل ُينظر :املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.267-265
 - 68املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.274-273
 - 69املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.296-285

 - 70للتفصيل ُينظر :املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.318-299
 - 71املصدر نفسه ،جممع البحرين ،ص.324-321

 - 72حممد باقر الوحيد البهبهاين ،الفوائد احلائرية ،ص.35
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اً
أول :الكتب

الم�صادر و المراجع

-اب�����ن األث���ي��ر ،ع���ز ال���دي���ن أب����و احل���س���ن ع�ل�ي ب���ن أيب ال��ك��رم

الشيباين(ت630ﻫ1232/م).

-1اللباب يف هتذيب االنساب(مطبعة دار صادر ،بريوت د.ت).

-ابن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ،احلافظ أبو عبد اهلل

الشيباين(ت241ﻫ855/م).

-2كشف الغمة يف معرفة األئمة(الطبعة الثانية  1985-م).
-

البخاري ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي(ت256ﻫ869/م).

-األصبهاين ،مريزا عبد اهلل أفندي

-3تعليقة أمل اآلمل ،حتقيق :أمحد احلسيني(مطبعة اخليام ،الطبعة األوىل –

قم1991 ،م).

-4أعيان الشيعة ،حتقيق وإخراج :حسن األمني(دار التعارف للمطبوعات،

بريوت).

 -اخلوئي ،أبو القاسم املوسوي

-5الصحيح(مطبعة ،دار الفكر.)1981،

-البالذري ،امحد بن حييى(ت279ﻫ892/م).

-6انساب األرشاف ،حتقيق :حممد محيد اهلل(مطبعة مطابع دار املعارف
بمرص ،القاهرة 1956م).

الربوجردي ،حسني الطباطبائي
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-7جامع أحاديث الشيعة(املطبعة العلمية – قم).

-احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نعيم بن حاكم

الضبي(ت405ﻫ1014/م).

-8املستدرك عىل الصحيحني ،إرشاف :يوسف عبد الرمحن املرعشيل(مطبعة
دار الفكر،

-احلر العاميل ،حممد بن احلسن(ت  1104ه1692/م).

-9أمل اآلمل ،حتقيق :أمحد احلسيني(مطبعة اآلداب -النجف األرشف،
دون تاريخ).

-احلسيني ،ويل بن نعمة الرضوي احلائري(كان حيا بعد 981ﻫ).

-10جم��م��ع البحرين يف فضائل السبطني ،حتقيق :حسني امل��وس��وي
الربوجردي(مطبعة عمران ،الطبعة األوىل2013 ،م).

 ابن مح��اد ،أبو عبد اهلل نعيم بن محاد بن معاوية بن احل��ارث اخلزاعياملروزي(228ه 843م).

-11الفتن ،حتقيق وتقديم :سهيل زكار(مطبعة دار الفكر ،بريوت 1993م).
-ال���������دواليب ،أب����و ب�ش�ر حم��م��د ب���ن امح����د ب���ن مح����اد االن���ص���اري

الرازي(ت310ﻫ922/م).

-12املسند(دار صادر ،بريوت د.ت).
األمني ،حمسن

-13معجم رج��ال احلديث وتفصيل طبقات الرواة(الطبعة اخلامسة،

1992م).
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آل درويش ،عبد اهلل ابن احلاج حسن

-14املجالس العاشورية يف املآتم احلسينية(مطبعة ستارة ،الطبعة األوىل،
2009م).

-األربيل ،عيل بن عيسى بن أيب الفتح(ت  693ه/م).

-15الذرية الطاهرة النبوية ،حتقيق :سعد املبارك احلسن(الطبعة األوىل،

الكويت 1986م).

-الدينوري ،أمحد بن داود(ت  282هـ 895/م).

16ـ األخبار الطوال ،حتقيق :عبد املنعم عامر ،مراجعة :مجال الدين
الشيال(الطبعة األوىل ،القاهرة  1960م).

-الزركيل ،خري الدين

-17األعالم(الطبعة ،اخلامسة 1980م).
-السبحاين ،جعفر

-18موسوعة طبقات الفقهاء(مطبعة اعتامد ،الطبعة األوىل ،قم 1999م).
-ابن سعد ،حممد بن سعد(230ﻫ844/م).

-19الطبقات الكربى(مطبعة دار صادر ،بريوت ،دون تاريخ).

-ال��س��م��ع��اين ،أب����و س��ع��ي��د ع��ب��د ال��ك��ري��م ب���ن حم��م��د ب���ن م��ن��ص��ور

التميمي(ت562ﻫ1166/م).

-20االنساب ،تقديم وتعليق؛ عبد اهلل عمر البارودي(الطبعة األوىل،
بريوت 1988م).

الطربيس ،مريزا حسني النوري
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-21م��س��ت��درك ال��وس��ائ��ل ،حتقيق :مؤسسة آل البيت إلحياء

الرتاث(الطبعة األوىل  1987م).

-الطهراين ،آقا بزرك

-22الذريعة(دار األضواء ،بريوت).

-الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن(ت460ﻫ 1067/م).

-23الرجال ،حتقيق :جواد القيومي األصفهاين(الطبعة األوىل 1994م).

-ابن عبد الرب ،أبو يوسف بن عبد اهلل بن حممد(ت463ﻫ1070/م).

-24االستيعاب يف معرفة االصحاب ،حتقيق :عيل حممد البجاوي(مطبعة
دار اجلبل ،الطبعة األوىل ،بريوت 1992م).

-اب�����ن ع���س���اك���ر ،ع�ل�ي ب���ن احل���س���ن ب���ن ه��ب��ة اهلل ب���ن ع��ب��د اهلل

الشافعي(ت571ﻫ1175/م).

-25تاريخ مدينة دمشق ،حتقيق :عيل شريي(مطبعة دار الفكر ،بريوت
1994م).

-كحالة ،عمر

-26معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية(دار إحياء الرتاث العريب
للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت).

-كنتوري ،اعجاز حسني النيسابوري

-27كشف احلجب واالستار عن أسامء الكتب واألسفار(مطبعة هبمن،
الطبعة الثانية -قم 1990م).

-اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق
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-28موسوعة طبقات الفقهاء ،إرشاف :جعفر السبحاين(مطبعة :اعتامد،
الطبعة األوىل 2001م).
النجايش ،أبو العباس امحد بن عيل بن امحد بن العباس النجايش األسديالكويف(ت450ﻫ1058/م).
-29فهرست أسامء مصنفي الشيعة املشتهر برجال النجايش(الطبعة اخلامسة
1995م).
النسائي ،اإلمام أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب(ت  303هـ 915/م).-30السنن الكربى ،حتقيق :عبد الغفار سليامن البنداري ،سيد كرسوي
حسن(الطبعة األوىل ،بريوت 1991م).
ياقوت احلموي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الروميالبغدادي(ت626ﻫ1228/م).
-31معجم البلدان(دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1979م).
اليعقويب ،أمحد بن إسحاق أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح(ت292هـ904/م).
32ـ تاريخ اليعقويب(مطبعة رشيعت ،الطبعة الثانية ،قم د .ت).
ثان ًيا :املجالت

ترثنا  ،العدد األول  -السنة السابعة حمرم 1412ه��ـ1991/م ،والعددالثاين لسنة 1985م .
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area against which aggression is always directed. Each level has its
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or
a deviation or something out of context.
3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters
and aiming to:
-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and
as part of the east.
- Watching the changes, the alternations and additions which
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all
through history and the extent of the relation with its neighbours
and then the effect that such a relation has, whether negatively or
positively on its movement culturally or cognitively .
- having a look at its treasures: materialistic and moral and then
putting them in their right way and positions which it deserves
through evidence.
- the cultural society: local, national and international should
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then
introducing it as it is.
- to help those belonging to that heritage race consolidate their
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their
belief in western centralization. This records a religious and legal
responsibility .
- acquaint people with their heritage and consolidating the relation
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted
with the past to help them know the future .
- the development with all its dimensions: intellectual, economic,
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the
green revenues.
And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings
and contributions without which it can never proceed further.
Editorial & Advisory Boards

Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?
1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic
and moral, which diagnoses, in its behaviour, as associative culture
and by which an individual's activity is motivated by word and deed
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater
their effect be as unified their location be and as extensive their time
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and
poverty, length and shortness, when coming to a climax.
According to what has been just said, heritage may be looked at
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at
a certain time, at a particular place. By the following description,the
heritage of any race is described:
-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture
is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in
the writings of some orientalists and others who intentionally studied
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes,
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by
distorting its reading or its interpretation.
2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with
its neighbours, it forms the greatest heritage of a wider race to which
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with
all that it has of the treasures generating all through history and
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and
still once more because it is that part that belongs to the east , the

heritage with this issue and the next ones to be presented as
an incontestable handwritten to the respected readers or an
image for a handwritten or an index of handwritten, or stamps, or
notifications, etc. that relate to the handwritten heritage. In this
issue, we deploy investigation of the shakh Mohammed's Teqi
Al herewi Al Ha'iri biography that mentioned at the end of his
book ( Nehayet Al Amal Fe keifeyat Al Rejou' Ila Elm Al Rejal). He
interpreted himself in that end. He was one of the well-known
figure in Kerbala heritage, for he settled in Kerbala for more than
quarter a century as a teacher, till he died and was buried in the
holy Husseini courtyard.
The other researches of this issue varied into reviving the
underlined heritage of some Kerbala'i scholars, and the search
in their biographies, methodology, and their scientific role to
studying their characteristics and their intellectual and cultural
products as well as the literary and historical researches, that
besides other researches that formed a scientific variety
harmonizes with the role and aims that the journal intends to
carry out.
As we deployed the biographies of the two commission staff
in the last year/ first issue, we decided to deploy their updated
biographies in the current issue. This will be adopted in the first
issue every year.ز
At the end, we kindly ask the respected readers to provide
us with anything that promote the journal forwardly. And the
close of our call will be, all praise is due to God, the Lord of
the Universe! Prayer and peace be upon Mohammed and his
progeny, the good men, the chaste men.
Editor-in-Chief

Issue Word
In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
All praise is due to God, creator of the creation, granting
good, praise suits His dignity as he must be praised, Prayer
and peace be upon our master and prophet Mohammed and
his progeny, the light of right guidance whom God removed all
impurity from them and to make them completely pure.
However, my dear respected readers, what is in your hands
is the first issue/ fifth volume of the fifth year of Turath Kerbala
Journal. This indicates that it ignited the fifth candle ( year) of its
age, after what it presented that qualifies it to stand side by side
with the famous international enhanced adjudicated scientific
journals, all that was done by Allah grace and Abi Alfadhel Abbas'
(p.b.u.h.) blessing, by the brilliant authors' pens which is the life
artery of the journal, and by efforts of the two commissions: the
advisory and editorial. The two commissions put the plans and
studies to promote the journal to a higher position. It provided
the researchers with titles that th journal intended to write about.
It limited heritage axis for expanded symposiums that were
held with some Iraqi universities, in addition to reviewing and
correcting the coming researches and advising researchers to
highlight papers into brilliant scientific level before sending them
to the scientific evaluators who were very qualified in the Iraqi
universities.
Due to the availability of huge amount of hidden Kerbala'i
heritage in the handwritten plies that are exposed to damage
and extinction and due to the importance of handwritten heritage
and what it contains of knowledge treasures and scientific
topics that participate actively in documenting the heritage
, opening horizons in front of the researchers and learners
to start searching and created and original studies enrich the
scientific research and participate in its development, the
journal decided to attach materials that concern the handwritten

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 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 consent by experts
to in the field.
f. A researcher bestowed a version in which the meant research published,
and a financial reward.
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.karbala@gmail.com), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.
net/, or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following
address: Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah,
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.

Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives 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 the
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