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

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

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

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

ترقياًم متسلساًل.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

كلمة العدد



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

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

وآل بيته الطيبني الطاهرين.  
رئيس التحرير



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

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

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

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

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

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

املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص
علومجُ القرآن الكريم

يف خمطوطات أعالم كربالء املقّدسة
-السّيد هبة الدين احلسينّي الشهرستايّن 

أنموذًجا-
نصوٌص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع وحتقيق 

وتعليق"

الدكتور الشيخ عامد الكاظمي
اجلامعة العاملّية للعلوم اإلسالمّية 

)لندن( فرع العراق 25
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امللّخص
التي اكتسبها بفضل  الدينّية  هجُ صبغته  ْعدًا تأرخيّيًا كبريًا ميزتجُ بجُ اكتسبت مدينة كربالء 

املدينة  من  جعل  ما  وهو   bالنبّي بيت  آل  من  األطهار  لألئّمة  املقّدسة  املراقد  وجود 

الزائرين بل تعّدت ذلك بكثري  قبلًة للزائرين من كّل حدٍب وصوب، ومل تقترص عىل 

ليست  بذلك  فأصبحت  األقطار،  خمتلف  من  والعلامء  العلم  لطلبة  حمالًّ  أصبحت  بل 

مكانًا للزيارة والترّبك فقط بل أصبحت مركزًا فكرّيًا وعلمّيًا كبريًا، وبزغ نجم املدينة 

بعد جيل حتى  العلم جياًل  والشعراء وطلبة  العلامء  من  كبرية  بوجود كوكبة  الفكرّي 

جاء القرنان احلادي عرش والثاين عرش اهلجري لتتصّدر كربالء قائمة املدن الفكرّية يف 

العامل اإلسالمّي عاّمة والشيعّي خاّصة وصار تأثريها الفكرّي يشار اليه بالبنان بوجود 

علامء وشعراء كبار كّرسوا حياهتم يف خدمة الناس، وهذا ما جتىلّ واضحًا بوجود الشيخ 

البحراين والسيد البهبهاين والرصاع الفكرّي الذي حدث بني مدرستيهام ممّا كان لذلك 

شغلهم  الطّف  قضّية  من  جعلوا  شعراء  وجاء  هذا،  يومنا  حتى  كبرية  فائدة  الرصاع 

الشاغل ليوصلوها للعامل بطريقتهم اخلاّصة عرب قصائد مجيلة تتكّلم بلسان حال قضّية 

القرنان  هذان  فكان  عام،  بشكل  الوقت  ذلك  يف  البالد  ووضع  خاّص  بشكل  الطّف 

أساسًا للكثري من الفكر واألدب الكربالئي يف أوقات الحقة.
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Abstract

Karbala City has gained a great historical reputa-
 tion characterized by a religious characteristic due to
 the presence of the holy shrines of the virtuous Imams
 of the Prophet›s progeny)bputh( . This resulted in the
 city being the centre of attraction for a great number
 of pilgrims)vistors( from all over the world . Besides،
 it also became a centre of attraction for many students
 and scholars from different countries . Consequently،
 it became not only a place of visiting and blessing but
 rather a great an intellectual and scientific centre .
 The city became intellectually prominent due to the
 presence of a great number of scholars، poets and
 students and seekers of knowledge، generation after
generation . Getting to the eleventh and twelfth cen-
 turies، Karbala was on top of the list of the intellectual
 cities of the Islamic world in general and of the Shiite
 world in particular . Its intellectual impact was clearly
 shown because of the presence of great scholars and
 poets who devoted all their life time to serve people .
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 That was clearly noticed through the two sheiks، Al-
Bahrany and Al- sayyad Al- Bahbahany and the in-
 tellectual debate and argument taking place between
 their two schools which resulted in a great advantage
 till the present time . On the other hand a number of
 poets devoted most of their time to Al- Taff Battle to
 acquaint all the world with it in their particular way
 through their beautiful and lovely poems reflecting
Al- Taff Battle and the happenings of it in particu-
 lar and also the situation of the country in general at
that time . As a consequence، the two centuries men-
tioned above were considered an impetus and a start-
 ing point for most of the intellect and literature of
       Karbala in the time to come.
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املقّدمة
ملحمة  أرضها  عىل  حدثت  أن  منذ  الناس  بني  يتّدد  كربالء  اسم  بدأ 
مع   احلجُسني اإلمام   aالنبّي سبط  فيها  استشهد  التي  الشهرية  الطّف 
مموعة من أهل بيته وأصحابه يف العارش من شهر املحرم احلرام سنة 61هـ، 
وتعّد تلك امللحمة هي البداية الفعلّية لتاريخ مدينة كربالء املشـرق، إذ بدأ 
السكن  بدأوا يف  احلجُسني ويف وقت الحق  لزيارة  عليها  يتّددون  الناس 
بجوار القرب الرشيف، وفعاًل بدأت مالمح املدينة تّتضح حينًا بعد حني اىل 
أن أصبحت مركزا مهاًم من مراكز الفكر والعلم يقصدها العلامء وطلبة العلم 
من كّل مكان، لذا فإّن احلركة الفكرّية يف كربالء كبرية وواسعة ومل تقترص عىل 
جانب دون آخر، فكان اجلانب العلمّي هو السمة البارزة يف احلياة الفكرّية 
وذلك لوجود كوكبة من العلامء الذين استطاعوا أن جيعلوا من مدينة كربالء 
تلك  امتازت  كام  والداين،  القايص  علومها  من  ينهل  كبرية  علمّية  مدرسًة 
احلركة بوجود عدد من الشعراء الذين رسموا بقصائدهم لوحات مجيلة تعربّ 
عن تاريخ املدينة املرشق كام رسموا معركتها وملحمتها اخلالدة بأحرف من 
املجالس األدبّية  العلمّية وبعض  املّدة بعض األرس  ذهب، وبرزت يف تلك 

التي أعطت للمدينة أمهّية خاّصة اىل جانب أمهّيتها الدينّية والروحّية.

املبحث  كان  وخامتة،  مباحث  وثالثة  مقّدمة  من  البحث  هذا  يتكّون 
إذ  واالجتامعّية(  السياسّية  األحداث  أبرز  يف  تارخيّية  )قراءة  بعنوان  األّول 
عىل  السياسّية  األحداث  انعكاس  ومدى  للمنطقة  السيايّس  الوضع  تناول 
الواقع االجتامعّي وعىل باقي األحداث التي متّر هبا كّل املنطقة ومن ضمنها 
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مدينة كربالء املقّدسة، أّما املبحث الثاين فكان بعنوان )تطّور احلركة العلمّية 
الفكر  تّم تقسيمه عىل موضوعني جاء األّول يف بوادر نشوء  إذ  يف كربالء( 
الثاين  املوضوع  وتناول  اهلجري،  عرش  الثاين  القرن  حتى  الشيعّي  األصوّل 
سرية بعض العلامء الذين برزوا يف تلك املّدة من الزمن، وأّما املبحث الثالث 
ثالثة  عىل  تقسيمه  وتّم  كربالء(  يف  األدبّية  احلركة  )تطّور  بعنوان  فكان 
مواضيع، اختّص األّول بالشعراء وسريهم وأبرز مؤّلفاهتم وقصائدهم، يف 
حني كان املوضوع الثاين عن األرس العلمّية وتّم من خالله اخلوض يف تاريخ 
تلك األرس وأبرز الشخصّيات التي برزت من كّل أرسة، أّما املوضوع الثالث 
واألخري فكان عن املجالس األدبّية التي كانت موجودة يومذاك يف كربالء، 

ومعرفة ما كانت عليه تلك املجالس وما كان يدور بني أروقتها.

يأمل الباحثان أهناّم قد قّدما بحثًا تأرخييًا تناول موضوعًا مهامًّ من تاريخ 
التي  املصادر  قّلة  يف  الباحثني  واجهت  التي  الصعوبة  رغم  الزاخر  كربالء 
مسحًا  كانت  التي  التاريخ  من  املّدة  تلك  ويف  كهذا  موضوعًا  تناولت 

ألحداث سياسّية وعسكرّية مضطربة. 

واالجتامعّية  السياسّية  األحداث  أبرز  يف  تأرخيّية  قراءة  األّول/  -املبحث 
ملدينة كربالء

شهدت بداية القرن احلادي عشـر حتى الربع األّول من القرن الثاين عشـر 
اهلجري فتورًا يف احلركة الفكرّية اىل حدٍّ بعيد، ويعود سبب ذلك الفتور اىل 
عام  بشكٍل  اإلسالمّية  البالد  اليه  آلت  الذي  واالجتامعّي  السيايّس  الوضع 
ومدينة كربالء بشكٍل خاّص لكثرة النزاعات السياسّية والعسكرّية واحلروب 
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الطاحنة بني أمراء تلك البلدان، وال سّيام الرصاع العثاميّن الصفوّي الذي أخذ 
وضع  عىل  بظالهلا  ترمي  الرصاعات  تلك  وكانت  ومذهبّية،  طائفّية  صبغًة 
يكّونوا  أن  استطاعوا  العشائر  أمراء  بعض  أّن  حتى  كامل،  بشكٍل  املنطقة 
إماراهتم،  اىل  املناطق  بعض  وضّم  الدولتني  حساب  عىل  صغرية  إمارات 
وهذا ما حدث عندما شهدت كربالء سيطرة أمري عشائر جشعم املعروف 
زعامته  وبسط  1013هـ)1(  عام  كربالء  سيطر عىل  الذي  مهنا(  بن  بـ)نارص 
عىل املدينة حتى عام 1032هـ عندما قضـى عليه الشاه عّباس الصفوي)2(، 
ويذكر الرّحالة الربتغال )بيدرور تكسريا( ما جرى بكربالء أثناء زعامة ابن 

مهنا عليها بأهّنا كانت تعيش حالًة من الفوىض)3(.

نارص  للمري  التابعني  األعراب  بنفسه  شاهد  تكسريا  أّن  هذا  اىل  يضاف 
يبيعون يف وضح النهار خيوالً ومالبس وأثاثًا وأسلحَة أربعٍة وثالثني تركّيًا 
من رجال احلكومة التكّية يف كربالء بعد أن قتلوهم وسلبوهم ما يملكون، 
وهذا يدّل بال ريب عىل مقدار الفوىض التي كانت ترضب أطناهبا يف تلك 

اجلهات، وهو يعزو هذا إىل انشغال احلكومة يومذاك باحلرب مع إيران)4(.

كانت كربالء إحدى حماور الرصاع العثاميّن الصفوّي إذ احتّلتها القّوات 
الصفوّية بقيادة الشاه عّباس الصفوّي عام 1032هـ بعد أن قىض عىل وجود 
لإلمام  رضيح  ببناء  قام  وقد  كربالء  يف  املقّدسة  املراقد  وزار  فيها  مهنّا  ابن 

احلجُسني من الفّضة وكساه باحلرير الفاخر)5(.

والبّد هنا من اإلشارة اىل أّن مدينة كربالء كانت زاخرة باألفكار الدينّية 

مكان  كّل  من  العلم  طلبة  لتحال  حمّطًا  املدينة  من  جعلت  التي  الشيعّية 
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باإلضافة اىل أهّنا كانت مقصدًا للعديد من رجال احلكم يف تلك املّدة)6(، 
ولكنّها شهدت ثورة فكرّية وعلمّية كبرية بعد أن انتقلت اليها زعامة احلوزة 
املدينة  شهدت  إذ  اهلجرّي،  عرش  الثاين  القرن  من  الثاين  النصف  يف  الدينّية 
ظهور عاملٍ جليل هو الشيخ الوحيد البهبهاين يف منتصف القرن الثاين عرش 

اهلجرّي زعيم املدرسة األصولّية)7(.

-املبحث الثاين/ تطّور احلركة العلمّية يف كربالء 

أّوالً/ بوادر نشوء الفكر األصوّل الشيعّي حتى القرن الثاين عشـر اهلجري	•

يجُمكن اعتبار علم أجُصول الفقه أحد العلوم الرشعّية الذي اكتسب أمّهية 
خاّصة، وقامت احلوزة العلمّية اإلمامّية باحتضانه، وبذلت الغال والنفيس يف 
تطويره والذود عنه، ألّن هذا العلم يربز مبادئ القواعد العقلّية والشـرعّية يف 
مباين االجتهاد الفقهّي، إّن التابط املحكم بني األفكار األصولّية التي تطّورت 
تدرجيّيًا عىل مدى مئات السنني يدفعنا يف هذه املرحلة الفكرّية اىل عرض )علم 
مواقع  التكيز عىل  التارخيّي عرضًا شاماًل من دون  الصعيد  األصول( عىل 
املدارس األصولّية اجلغرافّية، ذلك أّن تطّور علم األصول يف مدرسة جغرافّية 
بتطّوره يف مدرسة جغرافّية أخرى وهي مدرسة  كالنّجف األرشف مرتبط 
احلّلة، وتطّوره يف مدرسة كربالء ال يقطع ارتباطه بمدرستي النّجف واحلّلة)8(.

إّن املدارس األصولّية رّتبت عىل أساس التاريخ الزمنّي املحّدد بقرن كامل 
لكّل مدرسة أصولّية، ابتدأت تلك املدارس بمدرسة القرن اخلامس اهلجري 
إذ مل تكن هناك نظرّية إمامّية يف أصول الفقه قبل ذلك التاريخ إاّل أهّنا مل تنهض 
اىل مستوى النظرّية إاّل يف عصـر الشيخ املفيد )ت 413هـ( والشيخ الطويس 
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)ت460هـ(، ومتّيزت تلك املدرسة بعرٍض ضبايّب غري واضح ملطالب علم 
األصول ووجود خلط معريّف بني علم أصول الدين وعلم أصول الفقه فمع 
باستمرار  املتطّور  الفقه  أصول  علم  عليها  حصل  التي  النسبّية  االستقاللّية 
مع احلاجات االستداللّية يف عملّية استنباط األحكام الشـرعّية، إاّل ّأن ذلك 
اخللط ال يزال قائاًم بني علمي الكالم واألصول خصوصًا يف أخبار اآلحاد، 
الظنّية  بالروايات  يرغبون يف االستدالل  املدرسة ال  تلك  فقد كان أصولّيو 
التي ال يعرف صدقها باعتبار أهّنا ال تؤّدي اىل القطع وهي ليست دلياًل من 
األدّلة القطعّية، وال شّك أّن هذه الفكرة قد استمّدت من علم أصول الدين، 
حيث اّتفق الكالمّيون عىل أهّنم ال يستطيعون إثبات صفات اخلالق عّز وجّل 
عن طريق أخبار اآلحاد، تناول الشيخ املفيد يف رسالته األصولّية الطرق أو 
األدّلة اىل أصول األحكام الرشعّية فأوصلها اىل ثالثة وهي: )العقل والّلسان 
أي الّلغة واألخبار(، وقد واصلت مدرسة )القرن اخلامس اهلجرّي( تطّورها 
األجُصوّل ووصلت إىل درجة من الرقّي يف أبحاثها عندما انتقل شيخ الطائفة 
وبدأ  )448هـ(  عام  النّجف  إىل  )ت460هـ(  الطويس  جعفر  أبو  اجلليل 
ّدة األجُصول( الذي يجُعترب  بمامرسة الكتابة والتدريس هناك، فكتب كتاب )عجُ
من أوائل الكتب التي ختّلصت من عقدة اخللط بني علمي الكالم واألجُصول، 
ومّيزت البحوث األجُصولّية عن الفقهّية عىل أساس الفرق بني األدّلة اإلمجالّية 
األجُصول(  ّدة  )عجُ كتابه  يف  ذلك  إىل  الطائفة  شيخ  يشري  التفصيلّية،  واألدّلة 
نتكّلم  الفقه فإذا تكّلمنا يف هذه األدّلة فقد  أدّلة  الفقه هي  بالقول: »أجُصول 
األقسام عىل طريق  وإباحة وغري ذلك من  يقتضيه من إجياب وندب  ما  يف 
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اجلملة، وال يلزمنا عليها أن تكون األدّلة املوصلة إىل فروع الفقه، ألّن هذه 
األدّلة أدّلة عىل تعيني املسائل، والكالم يف اجلملة غري الكالم يف التفصيـل« 
ولعّل يف تعبري الشيخ أّول إشارة إىل مصطلح القواعد املشتكة عىل الصعيد 

األجُصوّل، ومصطلح املفردات اخلاّصة عىل الصعيد الفقهّي)9(.

بالعامل اجلليل وهو:  السادس اهلجري متمّثلًة  القرن  بينام جاءت مدرسة 
ابن إدريس احليّل )ت 598 هـ( وكتابه الفقهّي اجلليل )السـرائر( فقد ابتدأه 
»فإّن  قائاًل:  الشـرعّية،  النصوص  إىل  باإلضافة  العقل  بحّجّية  إيامنه  بإعالن 
املتواترة   aرسوله سنّة  أو  سبحانه  اهلل  كتاب  طرائق:  أربع  يعدو  ال  احلّق 
املّتفق عليها أو اإلمجاع أو دليل العقل، فإذا فقدت الثالثة فاملعتمد يف املسألة 
العقل  بدليل  التمّسك  الرشيعة  مآخذ  عن  الباحثني  املحّققني  عند  الرشعّية 
العلم  إىل  توّصل  الطريق  هذه  فمن  إليه،  وموكولة  عليه  مبقاة  فإهّنا  فيها، 
بجميع األحكام الرشعّية يف مجيع مسائل أهل الفقه، فيجب االعتامد عليها 
ابن  يكتِف  ومل  عشواء"  خبط  وخبط  عسف  عنها  تنّكر  فمن  هبا  والتمّسك 
فـرٍع األساَس  كّل  يناقش يف  بل كان  الفقـهّية،  آرائه  ببيان  كتابه  إدريـس يف 
مسألة  من  أكثر  األحيان  بعض  يف  ناقش  وقد  الفقهّية،  للمسألة  األجُصوّل 
الشيخ  آراء  مناقشة  إىل  إدريس  ابن  وعمد  واحد،  فقهّي  فرٍع  يف  أصولّية 
وبكلمة  واالستنباط،  االستدالل  نطاَقْي  عىل  علمّيًا  نقدًا  ونقدها  الطويس 
موجزة فإّن كتاب السـرائر كان حماكاة علمّية أخرى آلراء الشيخ الطويس يف 
كتايَبْ )النهاية واملبسوط(، وطريقًا جديدًا للنقد العلمّي واالستنباط الرشعّي 

املستقّل عن املحاكاة والتقليد)10(.
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احلّلة  يف  ازدهرت  التي  املدرسة  وهي  اهلجري  الثامن  القرن  مدرسةجُ  أّما 
الثامن والتاسع والعارش اهلجرية وأهّم أقطاب  القرن  فامتّدت مع مدارس 
الذي كتب يف  احلجُسني )ت 676هـ(،  بن  احليّل جعفر  املحّقق  املدرسة  هذه 
علم األجُصول كتابني مها: )هنج الوصول إىل معرفة علم األجُصول، ومعارج 
عىل  والفقهي،  األجُصول  بشّقيها  املدرسة  هذه  سيطرت  وقد  األجُصول(، 
اإلسالم  )رشائع  كتاب  أصبح  فقد  الزمن،  من  طويلة  حقبًة  الشيعي  الفكر 
علمّيًا  تبويبًا  املبّوبة  االستداللّية  الفقهّية  الكتب  من  وهو  احليّل(  للمحّقق 
جديدًا، مدار بحث وتدريس ورشح وتعليق يف احلوزات العلمّية بدالً من 
كتاب النهاية للشيخ الطويس، وبذلك فقد انتهى العرص التدرييس ملؤّلفات 
الشيخ الطويس املتمّثل يف الكتب الرئيسّية الثالثة )املبسوط، والنهاية، وعّدة 
األجُصول( ليدخل عصـر املحّقق احليّل بكتابيه )رشائع اإلسالم، واملعارج()11(.

بلغ علم األصول يف القرن الثامن اهلجري درجًة أعىل من الدّقة والعمق 
واألجُصول  الفقه  والفوائد يف  القواعد  كتاب  ففي  أّي وقت مىض،  من  أكثر 
ّمد بن مّكي )ت 786هـ( ما يقارب ثالثامئة وثالثني  والعربية للشهيد األّول حمجُ
قاعدة أصولّية وفقهّية ونحوّية، إضافًة إىل فوائد تقرب من مائة فائدة، والكثري 
من التنبيهات التي يغلب عليها الطابع الفقهّي االستدالّل، ومنهجه يف ذلك 
املذهب  ضوء  عىل  استداللّية  مناقشًة  مناقشتها  ثم  األجُصولية  القاعدة  إيراد 
نقلت  االستداللّية  الروح  وهذه  األخرى،  باملذاهب  مقارنتها  ثّم  اإلمامّي، 
وأوجدت  وثبوته،  استقراره  مراحل  من  جديدة  مرحلة  إىل  األجُصول  علم 
الشـرعّية  األحكام  استنباط  عملّية  يف  احلاسم  دوره  لفهم  خاّصًا  إدراكًا 
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اخلاّصة باألحداث والوقائع املتغرّية بتغرّي الزمان واملكان)12(.

وهو:  احلّلة  مدرسة  فقهاء  من  بفقيٍه  إاّل  اهلجري  التاسع  القرن  يظفر  مل 
مبادئ  رشح  كتب  الذي  826هـ(  )ت  احليّل  السيوري  اهلل  عبد  بن  املقداد 
الوصول لعلم األجُصول وساّمه بـ)هناية املأمول، ونضد القواعد الفقهّية عىل 
مذهب اإلمامّية، والتنقيح الرائع يف رشح املخترص النافع، وكنـز العرفان يف 
فقه القرآن(، وهذه الكتب وغريها ممّا كتب من قبل سامهت كّلها يف تنظيم 
املناهج األجُصولّية يف عملّية االستنباط يف تلك املرحلة، خصوصًا وإّن ابتعاد 
السند  حيث  من  الروايات  سالمة  يف  واختالفهم  النّص  عرص  عن  الفقهاء 
األجُصولّية  القواعد  بلورة  سبيل  يف  مكّثفًا  جهدًا  يصّبون  جعلهم  والداللة، 

املشتكة يف عملّية استخراج احلكم الرشعي)13(.

ويعّد القرن العارش اهلجرّي فتة تطّور كّمّي ال نوعّي يف علم األجُصول عند 
الشيعة اإلمامّية، فلم تتعدَّ مواضيع األجُصول يف تلك الفتة ما كان متعارفًا 
بني الفقهاء من مباحث األلفاظ، وبعض األدّلة العقلّية والرشعّية، وبانتهاء 
احلوزة  وتنتقل  واألجُصول،  الفقه  احلّلة يف  دورجُ مدرسة  ينتهي  العارش  القرن 
العلمّية الشيعّية ثانيًة إىل النّجف األرشف، ومن أبرز علامء ذلك القرن هو 
بأفكار  ملاّمً  كان  الذي  965هـ(،  )ت  اجلبعي  الدين  زين  الثاين،  الشهيد 
املدارس الفقهّية واألجُصولّية السنّّية )عىل ضوء املذاهب األربعة( من خالل 
إضافًة  والعراق  والقسطنطينّية  واحلجاز  ومرص  الشام  إىل  وأسفاره  رحالته 
إىل موطنه يف )جبل عامل(، فاستفاد من ذلك كّله يف احلفاظ عىل استقاللّية 
أجُصول فقه أهل البيتb يف االستنباط بشكل واٍع ومتمّيز، فقد طبعت تلك 
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يف  والعمق  العرض  يف  املوضوعّية  بطابع  مؤّلفاته  املذهبّية  والثقافة  اخلربة 
الفكرة والوضوح يف التعبري)14(.

أّما القرن احلادي عرش اهلجري فقد متّيز بوجود علامء كبار أمثال الفاضل 
التوين )ت1071هـ( الذي أبدع يف كتابه )الوافية( يف تقسيم علم األجُصول 
عىل قسمني عىل خالف ما كان يؤمن به معارصوه، األّول: مباحث األلفاظ، 
والثاين: املباحث العقلّية، وهو التقسيم املعمول به حّتى عرصنا احلارض، ثّم 
آمن بأّن مبحث مقّدمة الواجب ومبحث الضّد ومبحث املفاهيم ينبغي أن 
العقلّية حتت عنوان )التالزم بني احلكمني( ال يف  املباحث  تجُدرج مجيعها يف 

مباحث األلفاظ كام هو املعمول يف عرصه.

الشموس  السّيد اخلونساري )ت 1098هـ( يف كتابه )مشارق  وقد نحا 
األجُصول  إىل علم  الدروس( منحًى عقلّيًا واضحًا، بحيث أضاف  يف رشح 
دّقًة عقلّية وطابعًا فلسفيًا كان له أثر كبري عىل التكيبة الثقافّية لعلامء األجُصول 

الذين جاءوا من بعده، وباخلصوص يف القرن الثالث عرش اهلجري)15(.

وقد شهد القرن الثاين عرش اهلجري ركودًا يف النشاط األجُصول وحركة 
التي تركتها احلركة  الفكرّية  التأثريات  التي شهدناها سابقًا، بسبب  اإلبداع 
هناك مصادر سوى  تكن  ومل  للطائفة  العلمّي  النشاط  األخبارّية عىل ممل 
مجال  أغا  تأليف  للعضدي  املخترص  رشح  حاشية  مها:  األجُصول  يف  مؤّلفني 
بن  الدين  صدر  السّيد  تأليف  الوافية  ورشح  1125هـ(،  )ت  اخلونساري 

ّمد باقر الرضوي القّمي )ت1170هـ()16(. حمجُ

وال شّك أّن اقتصار فقهاء هذا القرن عىل رشح الكتب األجُصولّية للسلف 
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الشـريف، والتعليق عليها دون التوّجه نحو املنحى اإلبداعي يف الكتابة املستقّلة 
كان يعدُّ نكسًة من نوع ما يف تاريخ علم األجُصول، ولكن مع حجم تأثري تلك 
الكتابات  بأّن تلك  أّننا نشعر  إاّل  الفكرّية عىل تطّور علم األجُصول،  النكسة 
العامل  مدرسة  لظهور  التمهيد  يف  األشكال  من  بشكٍل  سامهت  والرشوح 
الكبري الوحيد البهبهاين التي افتتحت عرصًا جديدًا يف تاريخ هذا العلم)17(.

نستنتج من دراسة املدارس األجُصولّية للشيعة اإلمامّية، أّن نظرّيات الدليل 
العقيّل واللفظّي والرشعّي مل تكن من إنتاج مفّكٍر واحد أو من إفراز عرٍص 
من  كبري  لعدٍد  متّثل جهدًا  اإلمامّية  األجُصولّية  النظريات  إّن  بل  بذاته،  معنّي 

العلامء عىل طول فتة زمنّية مديدة استمّرت عّدة قرون.

ثانيًا/ العلامء 	•

السّيد طعمة علم الدين احلائري: -1

هو السيد طعمة )الثالث( نقيب األرشاف بن السيد علم الدين بن 
طعمة  السيد  بن  األرشاف  نقيب  الدين  رشف  السيد  بن  طعمة  السيد 

كامل الدين من آل فائز املوسوّي احلائري)18(. 

بن  سليم  السلطان  بن  مراد  السلطان  أّيام  الدين  علم  طعمة  السيد  كان 
الشاه  احتالل  شهد  وقد  )1012هـ-1026هـ(  القانوين  سليامن  السلطان 
من  كان  أّنه  شّك  وال  1033هـ،  سنة  بغداد  ملدينة  األّول  الصفوّي  عباس 
العلامء املتضّلعني من املشهد احلجُسينّي، وقد سّجل الشيخ أمحد بن عيل النحوّي 
العامل املرّبز يف وقته شهادته يف وقفّية )فدان السادة( التي أوقفها السيد طعمة 
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من  عّد  ويجُ مطاعًا  رئيسًا  طعمة  السيد  كان  1025هـ،  عام  أوالده  عىل  الدين  علم 
أشهر أعيان وماّلكي كربالء يف عرصه، وكان مرجعًا حلّل الكثري من القضايا 
وجاللة  سطوة  له  فكانت  ومكان،  صقٍع  كّل  من  الناس  يقصده  العشائرّية 
باحلائر الرشيف، وكانت له هبا ضياع وبساتني وعقارات وإليه يجُنسب السادة 
آل طعمة يف كربالء، مل يتّم العثور عىل تاريخ مولده أّما تاريخ وفاته فالظاهر 
أهّنا بعد عام 1043هـ استنادًا لتوقيع نجله املرحوم السيد نعمة اهلل يف وقفّية 

مؤّرخة يف شهر ذي القعدة من العام اخلامس واألربعني بعد األلف)19(.

 الشيخ يوسف البحراين )1107هـ/1695م(-2

هو الفقيه املحّدث الشيخ يوسف بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن صالح 
الدرازي  شيبة  بن  عطّية  بن  احلجُسني  عبد  بن  أمحد  بن  عصفور  بن  أمحد  بن 
1107هـ/  عام  املاخور  قرية  يف  ولد  البحرين،  يف  قريٌة  والدراز  البحراين. 
1695م)20(، كان شاعرًا موهوبًا وخاّصة أّن له قصائد قاهلا يف مدح األئّمة 

األطهار، وقال قصيدة يف مدح أمري املؤمنني من أبياهتا:
وفودي املؤمنني  أمري  قصودي إليك  مجيع  من  منائي   فأنت 

حلودي أخوض بحار املوت يف حّب سّيٍد وبطن  دنيًا  سؤددي   به 

 لديه، وجودي فهوأصلحُ وجودي فياروححُ روحي يف هواه وسارعي

 وماست به يف بيِدها قحُلصحُ القود عليك صالة اهلل يا خري من مشى



349

ّمد السعدي . ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي         ماجستري تاريخ . ثائر جاسم محُ

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

وهي قصيدٌة تتجىّل فيها كّل معاين احلّب والوالء املحض هلذا الرجل 
العظيم الذي مل تترّشف الكعبة بغريه وليدًا)21(. 

كان الشيخ البحراين متعّففًا عاّم يف أيدي الناس من حقوق وغريها، فكان 
يعمل بالزراعة ليجُعيل نفسه وأهله بعيدًا عن غريه، ومن أخالقه العالية ما نقله 
ِئل عن الصالة خلفه فقال: )ال  صاحب )علامء البحرين( من أّن البهبهاين سجُ
فقال: )تصّح(.  البهبهاين  الصالة خلف  الشيخ يوسف عن  ِئل  تصّح(، وسجُ
ومّلا رأى استغراب السائل قال: )وأّية غرابٍة يف ذلك، إّن واجبي الرشعّي حيّتم 
عيّل أن أقول ما أعتقد، وواجبه الشـرعّي حيّتم عليه ذلك، وقد فعل كلٌّ منّا 
بتكليفه وواجبه، وهل يسقط عن العدالة ملجرد أاّل يصّح الصالة خلفي()22(.

هنالك العديد من العلامء الذين قالوا يف الشيخ يوسف البحراين وأثنوا عليه، 
ومنهم صاحب كتاب )تنقيح املقال( إذ قال: )عاملٌ فاضٌل متبّحر ماهر متتّبع 
حمّدث ورع عابد صدوق دّين من أجّلة مشاخينا املعارصين وأفاضل علامئنا 
املتبّحرين)23(، وقال عنه صاحب كتاب )األعالم(: )فقيٌه إمامّي غزير العلم()24(. 

ذكر الشيخ أغا بزرك الطهراين)25( يف كتابه )طبقات أعالم الشيعة( بأّن: 
الشيخ يوسف البحراين له ولدان مها الشيخ احلسن البحراين، حيث ذكر أّنه 
ترجم لوالده يف آخر نسخٍة من نسخ اللؤلؤة ترمجة مفّصلة وهو الذي ذكر 
ّمد وكان عاملًا مرجعًا يف إحدى ضواحي  أّنه تجُويّف عام 1186هـ، والشيخ حمجُ
كرمان وكانت أّمه كرمانّية تزّوج هبا والده عند نزوحه إىل كرمان وبقي ولده 

هذا هناك حتى وفاته)26(. 
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ومنهم  عنهم،  وروى  العلامء  من  الكثري  يد  عىل  البحراين  الشيخ  تتلمذ 
الشيخ أمحد بن  املاحوزي،  سني  الشيخ حجُ –والده-،  البحراين  )الشيخ أمحد 
ّمد  عبد البالدي، الشيخ عبد اهلل بن السيد علوي البالدي البحراين، املوىل حمجُ
رفيع الدين بن فرج اجليالين الرشتي الشهري باملوىل رفيعًا عن املجليس(، كام 
تتلمذ عىل يده العديد من العلامء ومنهم: )الشيخ أبو عيل احلائري صاحب 
منتهى املقال، املحّقق املريزا أبو القاسم القّمي صاحب القوانني، الشيخ أمحد 
احلائري، السيد أمحد الطالقاين، السيد أمحد العّطار البغدادي، العاّلمة السيد 
ّمد مهدي بحر العلوم، العاّلمة السيد املريزا مهدي الشهرستاين احلائري،  حمجُ
السيد املريزا مهدي بن هداية اهلل األصفهاين اخلراساين(. وغريهم كثريون)27(. 

منها:  نذكر  كتابًا  مخسني  البالغة  مؤّلفاته  ومن  ضخاًم،  علميااًّ  إرثًا  ترك 
إىل  القاصدين  إعالم  اخلشتية،  املسائل  أجوبة  البهبهانّية،  املسائل  )أجوبة 
البحرين، احلدائق  مناهج أصول الدين، اجلنّة العاصمة، حاشية عىل لؤلؤة 
النارضة، خرية الطيور، رشح بداية اهلداية للحّر العاميل، الفوائد الرجالّية، 
النبيه يف  العلم، معراج  الشريازّية، معادن  املسائل  خمترص رسالته الصالتّية، 

رشح من ال حيضـره الفقيه، مناسك احلّج، هدم الطلقة والطلقتني()28(.

تويّف يف كربالء املقّدسة يوم السبت الرابع من ربيع األّول عام 1186هـ 
عند  الرواق  يف  ودجُفن  البهبهاين  العاّلمة  عليه  وصىّل  1772م،  لعام  املوافق 
لقبور  املقابل  الشّباك  من  يقرب  ممّا   احلجُسني اإلمام  الشهداء  سّيد  رجيل 
عىل  الناس  من  غفري  مجٌع  تشييعه  وحضـر  عليهم(،  اهلل  الشهداء)رضوان 
الّرغم من هروب أكثرهم من املدينة بسبب الطاعون الذي أصاهبا، وأقيمت 
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له مالس العزاء يف سائر املدن الشيعّية)63(.
الوحيد البهبهاين )1117هـ-1205هـ( )1706م-1791م( - 3

عام  أصفهان  يف  البهبهاين(  بـ)الوحيد  املعروف  باقر  ّمد  حمجُ السيد  ولد 
رف بالبهبهاين وليس باألصفهاين ألّنه قد أطال اإلقامة  1117هـ)30( وقد عجُ
ّمد  يف بلدة هببهان)31(، وهو من أرسة عريقة ذات نسب رشيف، فأبوه حمجُ
ّمد صالح األصفهاين من أحفاد الشيخ املفيد وكان من كبار علامء  أكمل بن حمجُ
أّما أّمه فهي سّيدة حمتمة ذات نسب رفيع وهي حفيدة املاّل الفقيه  عرصه، 

صالح املازندراين صهر العاّلمة املجليس األّول)32(. 

الذي  والده  وفاة  حّتى  فيها  وأقام  أصفهان  يف  ولد  البهبهاين  الوحيد  إّن 
ّمد الطباطبائي،  كان يدّرسه املقّدمات، أّما زوجته فهي بنت أستاذه السيد حمجُ
ّمد عيل وأغا عبد احلجُسني)33(، هاجر من أصفهان اىل  أّما أوالده فهم ولدان حمجُ
النّجف األرشف لتحصيل العلم فيها ثّم هاجر اىل بلدة هببهان يف إيران وأقام 

فيها ثالثني عامًا ثّم هاجر منها اىل كربالء املقّدسة حّتى وفاته)34(. 

ّمد األصفهاين الذي دّرسه املقّدمات،  تتلمذ الوحيد البهبهاين عىل يد والده أكمل حمجُ
ّمد الطباطبائي الربوجردي الذي دّرسه املعقول، وأّما أستاذه  وأستاذه السيد حمجُ

الثالث فهو السّيد صدر الدين الرضوي القّمي الذي دّرسه الفقه واألصول)35(. 

أّما أبرز تالمذته فالشيخان أمحد ومهدي النراقي، والسيد بحر العلوم والشيخ 
جعفر كاشف الغطاء واملريزا أبو القاسم القّمي صاحب قوانني األصول)36(. 

والفقه  الكالم  علم  يف  مؤّلف  املائة  عىل  تربو  كثرية  فهي  مؤّلفاته  أّما 
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احلائرّية،  )الفوائد  مؤّلفاته  أبرز  ومن  واحلديث،  والرجال  واألصول 
شبهات  عىل  الرّد  األحكام،  هتذيب  عىل  احلاشية  احلجُسينّية،  التحفة 
عىل  احلاشية  اآلخرة،  يف  الرؤية  ونفي  األشاعرة  عىل  الرّد  األخبارّيني، 
الكتاب،  ظواهر  حّجية  واألخبار،  االجتهاد  يف  رسالة  األحكام،  معارج 
الفارسّية()37(.  بالّلغة  وهو  اإلمامة  يف  السنّة  هداية  الطهارة،  أصالة 

التي  األخبارّية  للمدرسة  حماربته  خالل  من  البهبهاين  الوحيد  نجم  بزغ 
كانت تّدعي نكران االجتهاد وجواز التقليد داخل احلوزة العلمّية، إذ شّن 
هجومًا عنيفًا عىل تلك املدرسة بمؤّلفاته وحججه الشفوّية احلاّدة مع علامئها، 
وقد نقل يف كتابه الفوائد احلائرية ورسائله نامذج منها وبدروسه القّيمة التي 
كان يلقيها عىل تالمذته الكثريين الذين التّفوا حوله، وعىل يديه كانت بداية 
تطّور علم األصول احلديث وخروجه عن مجوده الذي الزمه لعّدة قرون، 
أثرها  عىل  انكمشت  مألوفة  غري  جديدة  نواٍح  اىل  العلمّي  التفكري  وتوّجه 
األصولّية  املدرسة  أمام  تثبت  أن  تستطع  ومل  نفسها  عىل  األخبارّية  املدرسة 
التي تبنّاها الوحيد البهبهاين)38(، تويّف الوحيد البهبهاين يف كربالء املقّدسة 

.)39( فن يف رواق حرم اإلمام احلجُسني عام 1205هـ ودجُ

ّمد بن إسامعيل املازندراين )1159هـ(- 4  الشيخ حمجُ

املازندراين  الدين  سعد  بن  عبداجلبار  بن  اسامعيل  بن  ّمد  حمجُ هو 
أحوال  يف  املقال  )منتهى  كتاب  صاحب  عيل(،  بـ)أيب  احلائري املعروف 
بن  ّمد  )حمجُ هكذا:  نسبه  هو  ذكر  1159هـ،  سنة  كربالء  يف  ولد  الرجال(، 
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إسامعيل املدعّو بأيب عيل البخاري، الغارضّي مولدًا(، وحكى هو نقاًل عن 
أبيه: أّن نسبه يّتصل بابن سينا)40(، وقال عن نفسه: مات والدي ول أقّل من 
عرش سنني، درس عىل يد الوحيد البهبهاين، والسيد عيل الطباطبائي صاحب 
الرياض، ومن أهّم مؤّلفاته كتاب )منتهى املقال يف أحوال الرجال( املعروف 
برجال أيب عيل)41(، أو املعروف بكتاب الرجال الكبري، واشتهر هذا الكتاب 
يف عصـره الشتامله عىل كّل تعليقة الوحيد البهبهاين، فصار معروفًا ومرجعًا 
للعلامء، وطبع مّرتني يف إيران، وله مؤّلفات ومصنّفات عديدة أخرى منها: 
)رسالة عقد الآللئ البهّية يف الرّد عىل الطائفة الغبّية، وترمجة مناسك احلّج 
زهر  العربّية، وكتاب رسالة  الّلغة  إىل  الفارسّية  الّلغة  من  البهبهاين  للوحيد 
الرياض يف الطهارة والصوم والصالة بالّلغة الفارسّية، وكتاب يف الرّد عىل 
الوحيد  رسالة  وترمجة  احلّج،  أحكام  ورسالة  الروافض،  نواقض  صاحب 

البهبهاين(، تجُويّف الشيخ املازندراين يف كربالء عام 1215هـ)42(.

السّيد مهدي الشهرستاين املوسوي )1130هـ-1216هـ(- 5

السيد مهدي هو ابن السيد جالل أيب القاسم، ينتهي نسبه إىل اإلمام موسى 
عريقة  علوّية  أرسٍة  يف  1130هـ،  عام  أصفهان  مدينة  يف  ولد   ،الكاظم
الصفوّية،  الدولة  عهد  يف  والرئاسة  الصدارةجُ  أفرادها  من  كثرٍي  إىل  أسندت 
طهامسب  للشاه  األعظم  الوزير  الشهرستاين  اهلل  فضل  السيد  املريزا  منهم 
للعلم  طلبًا  كربالء  مدينة  إىل  شبابه  عنفوان  يف  انتقل  الصفوّي)43(،  األّول 
فيها، وكان ذلك يف أواسط القرن الثاين عرش اهلجرّي، اشتهر أمره كثريًا يف 
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العلوم والتدريس والتحقيق، وتتلمذ بوجٍه خاص لدى املعّلم الكبري الوحيد 
البهبهاين فكان أحد املهدّيني األربعة، الذين كانوا من املتفّوقني بني تالمذة 
ّمد مهدي الشهرستاين،  أستاذهم الوحيد، وهؤالء املهدّيون هم: )السيد حمجُ
مهدي  ّمد  حمجُ املوىل  املريزا  الطباطبائي،  العلوم  بحر  مهدي  ّمد  حمجُ السيد 
ّمد مهدي الطويس اخلراساين املعروف بالشهيد الثالث بن  النراقي، املريزا حمجُ
هداية اهلل بن طاهر املقتول يف املشهد الرضوي سنة 1218هـ( )44(. كام تتلمذ 
لدى الشيخ يوسف البحراين صاحب احلدائق، وروى عن أساتذته، وكان 
من كبار شيوخ إجازة احلديث، ومشتهرًا يف درس التفسري واحلديث والفقه 
العتبة  يف  كثرية  بإصالحاٍت  قام  أّنه  كربالء  يف  اجلليلة  أعامله  ومن  والّلغة، 
جّده  موقوفات  من  اليه  يرد  كان  الذي  املال  من  مستفيدًا  املقّدسة  احلجُسينّية 
املقّدسة  العتبات  إعامر  عىل  واملوقوفة  الشهرستاين،  اهلل  فضل  السيد  األعىل 
الواقف حينذاك، ومن مجلة اإلصالحات  أوالد  أبّر  وإيران ألّنه  العراق  يف 
هذه إحلاقه اجلامع الكبري الذي كان يقع خلف الروضة احلجُسينّية من شامهلا 
بالروضة، وبنى جامعًا آخر بدالً عنه خارج الروضة يف الصحن الرشيف من 
َعت العتبةجُ املقّدسة)45(. جهته الرشقّية، قرب مدخل باب الصايف، وبذلك توسَّ

بعض  املدارك،  رشح  يف  الفذالك  الفقه،  يف  )املصابيح  مؤّلفاته  أهّم  من 
احلوايش والرسائل كحاشية عىل املفاتيح، وتفسري بعض سور القرآن الكريم، 

وكّلها خمطوطة(. تويّف يف كربالء عام 1216هـ)46(.
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املبحث الثالث/ احلركة األدبّية والثقافّية  - 

أّوالً/ الشعراء:	•

من  العديد  منها  ختّرج  فكرّية  مدرسة  عديدة  قرون  منذ  كربالء  كانت 
الشعراء الذين برعوا بأساليب الشعر وأغراضه واجتاهاته فكانت أفكارهم 
تاريخ  ذات  أخرى  بمدن  مقارنة  النظري  منقطع  استحسان  حمّل  وقصائدهم 
كبري، ولكن الفرق يكمن بـأّن كربالء قد تقّدس تارخيها بوجود مراقد األئّمة 
األطهارb الذين استشهدوا يف واقعة الطّف الشهرية عام 61هـ، فمن أبرز 

الشعراء خالل القرنني احلادي عرش والثاين عرش اهلجرّيني هم:

 السيد نرص اهلل احلائري )ت 1168هـ(: - 1

هو السيد أبو الفتح عّز الدين نرص اهلل بن احلجُسني بن عيل احلائري الذي 
ّمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم يعود نسبه اىل السيد ابراهيم املجاب بن حمجُ
، املدّرس يف العتبة احلجُسينّية املقّدسة املعروف بـ)املدّرس( وقد أطَلَق عليه 

صاحب كتاب نشوة السالفة بـ)ابن قطة( )47(. 

كان شاعرًا وخطيبًا وحمّدثًا وعاملًا جلياًل، وكان شخصّية المعة يف عرصه، 
إذ كان له ملس تدريس داخل العتبة احلجُسينّية املقّدسة حيضـره عدٌد كبري من 
مّرات  إيران  اىل  بلدان أخرى، سافر  أو غريهم من  العراقّيني  العلم  طاّلب 
كثرية  مؤّلفات  له  كانت  شاه)48(،  نادر  القاجاري  السلطان  عرص  يف  عديدة 
سني الرشيد)49(، ومّلا ذهب نادر شاه  ومشهورة وله ديوان شعر مجعه السيد حجُ
لزيارة أمري املؤمنني اإلمام عيل عام 1155هـ وأمر بتذهيب قّبة املرقد قال 
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قصيدًة كان مطلعها:
وجارا يومًا  الدهر  ضامك  جارا إذا  اخللق  أمنع  بحمى  ْذ   فلحُ

النبّي وصنو  العيّل  عيّل 
 

احليارى غيث  ثّم  الورى   وغيث 

النوال وبحر  النزال  توارى)50( هزبر  ال  التي  الكامل   وشمس 

يف  املقّدسة مشغوالً  العّباسية  العتبة  االعتكاف يف  كثري  اهلل  السيد نرص  كان 
هبا  كّلفه  رسمّية  مهّمة  يف  اسطنبول  اىل  سافر  والتدريس،  بالدراسة  ذلك 
فأمر  العثامين  السلطان  مفتي صيدا عند  به  نادر شاه وهناك وشى  السلطان 
بقتله واستشهد يف اسطنبول عام 1168هـ)51(. امتاز شعره باجلمع بني احلداثة 
واقترص  الوصف،  ودّقة  العاطفة  وصدق  حّسه  ورهافة  ورّقته  واألصالة 
شعره يف أغلب األحيان يف ذكر آل البيتb أو يف مراسالته مع أدباء زمانه. 
السيد  األديب  املحّدث  األستاذ  »يعّد  الشبيبي)52(:  رضا  ّمد  حمجُ عنه  قال 
نرص اهلل احلائري رمحه اهلل من أئّمة األدب، شّدت اليه الّرحال وكانت له يف 
احلائر مدرسة مشهورة وخزانة من أنفس خزانات الكتب يف عرصه، جلب 
اليها النسخ املختارة من األقطار البعيدة، فقد كان السيد رّحالة كثري األسفار 

وقد زار القسطنطينّية وعواصم البالد اإليرانّية وسواها غري مّرة«.
روى عن السيد احلائري أشهر األدباء الذين عارصوه ومن جاء بعدهم، 
وإّن أروع ما قاله السيد احلائري يف مدح آل البيت ختميسه لقصيدة الفرزدق 

يف مدح اإلمام عيل بن احلجُسني، قال فيها:
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هحُ قاصدحُ الدهر  يف  يْب  مل  الذي  هحُ هذا  حامدحُ قّط  يكّذْب  مل  الذي   هذا 

هحُ ساعدحُ احلرب  يف  ونى  ما  الذي  هحُ هذا  والدحُ املختار  أمحد  الذي   هذا 

وابن الويّص الذي يف سيفه النقمحُ
فضائله هذا الذي ليس حيكي البحر نائله الباري  كّرم  الذي   هذا 

شامئله الزاهي  الزهر  جاهله وشابه  كنت  إن  فاطمة  ابن   هذا 

تموا)53( بجّده أنبياء اهلل قد خحُ

سني مري رشيد الرضوي )ت 1170هـ( - 2  السيد حجُ

سني بن األمري رشيد بن القاسم احلجُسيني الرضوي يعود نسبه  هو السيد حجُ
ّمد اهلاديc، كان شاعرًا موهوبًا، امتاز شعره بجودة  اىل اإلمام عيل بن حمجُ
آالف  أربعة  عىل  حيتوي  الكبري  ديوانه  وإّن  املعنى،  ودّقة  األسلوب  ورّقة 
بيٍت من الشعر)54(. تناول يف شعره مدح أستاذه نرص اهلل احلائري وباقي 
املقّدسة عام  العلوّية  العتبة  قّبة  فيه تذهيب  أّرخ  الذي  أساتذته، ومن شعره 

1155هـ إذ قال فيها:
أْم النواظر  راق  قد  الشمس  الطور أمطلع  جانب  من  بدت  الكريم   نار 
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بجانبها اهلادي  املرتضـى  قّبة  وتكبري)55( أْم  تقديٍس  ذكِر   منارتا 

العتبة  يف  ملس  صاحب  احلائري  اهلل  نصـر  السيد  يد  عىل  الشاعر  تتلمذ 
احلجُسينّية املقّدسة يومذاك وهو الذي مجع ديوان أستاذه وكتب مقّدمته. ومن 
أشهر مؤّلفاته )ذخائر املال يف مدح النبّي واآلل(، اّتفق املؤّرخون عىل مكان 
وفاته وهو يف كربالء ولكن اختلفوا يف تاريخ وفاته فمنهم من قال إّنه تويّف 
اآلخر  البعض  قال  حني  يف  1160هـ  عام  بعضهم  وقال  1156هـ  عام  يف 
عام  يف  أي  بعامني  احلائري  اهلل  نرص  أستاذه  بعد  تويّف  إّنه  األقرب-  -وهو 

1170هـ)56(.

ّمد بن أمري احلاج )ت 1180هـ( - 3  السيد حمجُ

سني بن أمري احلاج  ّمد بن السيد حجُ هو األديب والشاعر اجلليل السيد حمجُ
صاحب رشح قصيدة أيب فراس احلمداين وهو أحد تالمذة السيد نصـر اهلل 
احلائري، ومن آثاره كتاب )اآليات الباهرات( وكتاب )تاريخ نور الباري( 
الذي فرغ من تأليفه عام 1177هـ)57(. كام أّنه نظم قصيده أّرخ فيها تذهيب 

قّبة العتبة العلوّية املقّدسة قال فيها:

ـْر قحُ الح  أكربحُ  الغري اهللحُ  أرِض  يف  الشمِس   صحُ 

الذي الفلك  قّبةحُ  املشرتي أم  أضاَء   فيها 
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الكليـــــــــ سيناِء  طورحُ  نريِّ أم  كبدٍر  به  ـ ــــــــِم 

العظيــــــــــــ النبأ  قّبةحُ  األطهِر بل  طه  وزيِد  ـ ــــــــــِم 

تذهيبِها يف  ريَم  املنظِر قد  وحسِن   زّيًا 

الشعرّية  آثاره  عن  الشيعة(  تصانيف  اىل  كتاب)الذريعة  صاحب  يذكر 

)اآليات الباهرات يف معجزات النبّي واألئّمة اهلداة( و)تاريخ نور الباري( 
هو ديوان يف نظم تواريخ أهل البيتb رباعّية وقطعة وغريمها، وأكثر مواّد 
تلك التواريخ املنظومة مقتبسة من املقّطعات التي هي فواتح السور القرآنّية 

ّمد بن احلجُسني بن أمري احلاج)58(.  للسيد حمجُ

ّمد بن أمري احلاج شاعرًا فّذًا إضافًة اىل نبوغه يف ما قّدمه  لقد كان السيد حمجُ
الدينّية واالجتامعّية، فقد رسم يف شعره صورًا  من شعٍر يف شّتى املجاالت 
واضحة املالمح حلياته وعرض لنا ألوانًا من أحداث وتطّورات العرص الذي 
عاشه، وله قصائد تدور يف مدح آل البيت، ومن بني تلك القصائد هذه 

ّمدa وأّوهلا: األبيات التي مدح هبا الرسول األعظم حمجُ

 من بعدهم ما صفا يل عيشـي اخلضلحُ حّي الكرام األىل هم يف الصفا نزلوا

أغرقني العينَنْي  من  نوٍح  تشتعلحُ طوفان  إبراهيم  نار  احلشا   ويف 
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مذاقته وراقتني  مّر  عسلحُ العذل  م  هحُ ذكرحُ أناٍس  ذكرى   لطعم 

له اليدين  قّطعن  يوسف  كان  )59( إن  النجلحُ األعنيحُ  قّطعتها   فمهجتي 

الشيخ أمحد اخلازن )ت 1187هـ(- 4

وسّمي  اهلجري  عرش  الثاين  القرن  يف  املوهوبني  كربالء  شعراء  من  كان 
ذكره  وقد  يومذاك،  املقّدسة  العّباسية  العتبة  خمزن  أمني  ألّنه  بـ)اخلازن( 
صاحب كتاب )أعيان الشيعة( قائاًل: شاعٌر أديب له مراسلة مع السيد نرص 
املاجد،  األريب  باألديب  املذكور  السّيد  ديوانه  جامع  ووصفه  احلائري  اهلل 

وذكر أّنه امتدح السّيد بقصيدة فأجابه السّيد بقوله:
املرجان مع  نظمت  آللٌئ  األجفاِن َأ  فاتر  ظبٍي  جيد   يف 

النعمــــــاِن أم ذي عروسحُ الروض جّللها احليا شقائق  خدُّ   فامحّر 

ْت فمتايلْت األغصاِن أم نسمٌة َسَحرًا رَسَ عرائس  قدودحُ   منها 

رائق بكأٍس  جليت  خرٌة   أم ريق َمْن قد هام فيه جناين)60( أم 

ومن شعره أيضًا:
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يف العّباس  الفتى  مفتاححُ  حّل  الرضواِن َمْن  عىل  اًل  عحُ ففاق   يده 

ما عّباس  يا  اهلل  عليك   ضحكت بروق العارض اهلّتاِن صىّل 

كام ذكره صاحب كتاب)مدينة احلجُسني( بقوله: »هو العامل الفاضل الشيخ 
أمحد، توىّل السدانة بعد وفاة اخلازن السابق الشيخ محزة، وتويّف عام 1187هـ، 

كان من معارصي األستاذ أيب الفتح السيد نصـر اهلل احلائري الفائزي«)61(.

ّمد زيني احلائري )ت 1148هـ - 1216م(: - 5 السيد حمجُ

ّمد بن السيد أمحد بن السيد زين الدين بن عيل الكاظمي بن سيف  هو حمجُ
الدين بن رضاء الدين وهي إحدى األرس األربع التي جتتمع مع السّيد سيف 
وتذكر  والكاظمّية،  والنّجف  كربالء  يف  ينترشون  اليوم  وأفرادها  الدين، 
املصادر لنا: »أّن السيد أمحد بن السيد زين الدين هاجر اىل كربالء قبل 150 
عامًا استوطن فيها واندمج يف سلك خدمة الروضتني وال يزال أعقاهبم يف 

كربالء يجُعرفون بآل زيني«)62(. 

رّددهتا  التي  اخلميس(  )وقعة  أبطال  من  احلائري  زيني  ّمد  حمجُ السّيد  يعّد 
كتب التاجم والسري، وهي عبارة عن مساجلة أدبّية تّم عقدها يف عهد السيد 
ّميت باسم وقعة اخلميس التي جرت بصّفني زيادًة يف  مهدي بحر العلوم وسجُ
املطايبة والظروف)63( وهي مدّونة يف عدد من املجاميع العراقّية املخطوطة، 
ّمد الزيني ذائع الصيت يصّور يف شعره احلوادث ويتناول  إّن الشاعر السيد حمجُ
وادبية  علمّية  أجُرٍس  من  عصـره  برجال  األدبّية  صالته  ومنها  خمتلفة  أغراضًا 
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النقباء السادة آل مراد قصائد  وأشخاص من أكابر رجال السياسة، وله يف 
عديدة، ويّتسم شعره بالنكتة املستملحة واخلاطرة الرقيقة. 

استمع اليه وهو يمتدح آل البيتb من قصيدة أّوهلا:
املصطفى بيت  آل  منازل  بغبارها هذي  واكتحل  ثراها   فالثم 

فاخلـــع املقّدس  الوادي  بقعة  حّضارها هي  من  أصبحت  إن   النعلني 

التي واألرض  األمالك  مهبط  مزارها هي  عبيد  من  عبٌد   جربيل 

:وقوله من قصيدٍة يمدح اإلمام عيل بن أيب طالب
دعوة اجلار  عصمة  يا  حسٍن  هحُ أبا  ركابحُ الرجاء  حيث  إثرها   عىل 

الـ قدمًا وإّنك  الدهر  هحُ شكوتك رصف  صعابحُ اخلطوب  أرجاء   مذّلل 

سهمه الدهر  فّوق  قد  باله  هحُ فام  عذابحُ احلزين  قلب  عىل   وصبٌّ 

    تويّف أواخر عام 1216هـ/1801م يف الكاظمّية)64(.

ّمد جواد البغدادّي- 6 الشاعر حمجُ

لد الشاعر يف بداية القرن الثاين عشـر اهلجري ومل تذكر املصادر تاريخ  وجُ
الثاين عرش اهلجرّي يف  القرن  أبرز شعراء  البغدادي من  الشاعر  يعّد  وفاته، 
ّمد جواد عبد الرضا آل عّواد البغدادي( شاعر متضّلع  كربالء، واسمه الكامل )حمجُ
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يف فنون األدب له شعٌر يف غاية الروعة، ينتسب اىل أرسة آل عّواد ذات التاريخ 
يف  خبريًا  الشاعر  كان  اجلعفر)65(،  فرع  شّمر  قبيلة  اىل  نسبها  يرجع  التي  املجيد 
األنساب، ولد يف كربالء ومات فيها ولكن مل تذكر املصادر عاَمْي والدته أو مماته، 
ّمد  ذكره العاّلمة أغا بزرك الطهراين يف كتابه )الكواكب املنتثرة( بقوله: »احلاج حمجُ
جواد بن احلاج عبد الرضا العّواد البغدادي الشاعر واألديب، رأيت ديوان شعره 
الّلطيف يف خزانة كتب آل السيد عيسى العطار ببغداد، وفيه قصائد وقطع تواريخ 
سني مري الرضوّي«، إّن من أمجل القصائد التي  سنة )1142هـ( وأدركه السّيد حجُ

قاهلا يف املسجد النبوّي الرشيف جاء يف مطلعها:

شكا مدنٌف  إْن  اهلل  رسول  يا  الدهِر أال  نحَُوب  من  حّل  ّهًا  الناس   اىل 

نوازالً إليك  أشكو  امرٌؤ   أمّلت فضاق اليوم عن وسعها صدري)66( فإيّن 

ثانيًا/ األرس العلمّية: 	•

 أرسة األمري السيد عيل الكبري: - 1

أرسة علمّية علوّية ينتهي نسبها إىل زيد بن اإلمام عيل زين العابدين بن 
اإلمام احلجُسني، وكان عىل رأس هذه األرسة هو السيد منصور بن أيب 
املعال الذي هاجر اىل كربالء واستوطنها يف القرن الثاين عرش اهلجري)67(. 

من مشاهري األعالم يف هذه األرسة األمري السيد عيل الكبري بن السيد 
اسمه  وبرز  عرصه  يف  العلامء  فطاحل  من  كان  املعال،  أيب  بن  منصور 
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كواحد من كبار تالمذة الوحيد البهبهاين والشيخ يوسف البحراين ولكن مل 
تدم حياته طوياًل بعد وفاة أستاذه البهبهاين إذ تويّف يف عام 1207هـ، ولألرسة 

وأعالمها عدٌد من النفحات الفكرّية متّثلت يف املؤّلفات واملصنّفات)68(. 

 أرسة آل عصفور: - 2

من األرس العلمّية التي نزحت من البحرين يف القرن الثاين عرش اهلجري 
واستوطنت كربالء، نبغ يف أفرادها الفقيه الشيخ يوسف بن أمحد البحراين 
عام  املتوّف  الطاهرة(  العتة  أحكام  يف  النارضة  )احلدائق  كتاب  صاحب 
1186هـ واملدفون يف داخل العتبة احلجُسينّية املقّدسة)69(، ومن أعالم األرسة 
عصفور  بن  عطية  بن  صالح  بن  ابراهيم  بن  ّمد  حمجُ بن  أمحد  الشيخ  أيضًا 
الدرازي البحراين الذي كتب بخّط يده رسالة أستاذه الشيخ خلف بن عبد 
وعدمها(  واملجنون  الصغرية  تزويج  عىل  الويّص  )والية  يف  الدرازي  عيل 
ّمد بن  سني بن حمجُ وفرغ من كتابتها عام 1177هـ، ومن آل عصفور الشيخ حجُ
أمحد البحراين ابن أخ الشيخ يوسف صاحب احلدائق املتوّف عام 1216هـ 
واألحساء  القطيف  علامء  تراجم  يف  البدرين  )أنوار  كتاب  صاحب  ذكره 
الفائقة عىل احلفظ مالزمًا  املثل يف قدرته  به  يجُرضب  فقال: كان  والبحرين( 

للتدريس والتصنيف واملطالعة والتأليف)70(. 

 أرسة النقيب: - 3

وهي أيضًا من األرس العلوّية العريقة التي قطنت كربالء منذ مطلع القرن 
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اخلامس اهلجري، يعود نسبها إىل السيد إبراهيم املرتضـى)األصغر( بن اإلمام 
موسى الكاظم )71(، برز فيها أعالم كبار توّلوا املناصب اهلاّمة يف كربالء 
مثل نقابة األرشاف وسدانة العتبة احلجُسينّية املقّدسة، مثلام اشتهر فيها علامء 
سني آل دراج وكان عاملًا تقّيًا ورعًا وصاحلًا  أفاضل كالسيد مصطفى بن حجُ

أّلف كتابًا باسم )أصول الدين(، فرغ من تأليفه يف عام 1175هـ)72(.

 أرسة الفتوين:  -4

كربالء  يف  وأقامت  لبنان  يف  عامل  جبل  من  نزحت  عريقة  علمّية  أرسة 
العامل  إىل  األصل  يف  تنتسب  وهي  اهلجري،  عرش  الثاين  القرن  أوائل  يف 
الذي كان بدوره قد  املتوّف عام 1031هـ  العاميل  الدين  الشيخ هباء  الكبري 
عىل  وذلك  حينه،  يف  إيران  عاصمة  أصفهان  مدينة  واستوطن  لبنان  هاجر 
إيران،  يف  الصفوّية  األرسة  سالطني  وأشهر  أبرز  أحد  عباس  الشاه  عهد 
فأغنى بعلمه وسعة معلوماته يف شّتى العلوم العقلّية والنقلّية ويف احلساب 
العريقة)73(.  العلمّية  احلوزة  واألفالك  واهليئة  والرياضيات  واهلندسة 

تقي  ّمد  حمجُ الشيخ  العاّلمة  كربالء  يف  أيضًا  الفتوين  أرسة  يف  واشتهر  برز 
بن  عيل  والشيخ  1183هـ،  عام  املتوّف  احلائري،  الفتوين  الدين  هباء  بن 
الفتوين، وبشأن هذا األخري قال  الدين  هَباء  ّمد تقي بن  ّمد بن عيل بن حمجُ حمجُ
من  وله  فيها  ونشأ  كربالء  يف  ولد  أديب  عامل  الربرة(:  )الكرام  صاحب 
تتأّلف  أرجوزة  وهي   bاملعصومني تواريخ  يف  املهدّية(  )الدوحة  اآلثار 
النّجف)74(. يف  الساموي  ّمد  حمجُ الشيخ  مكتبة  يف  وجدت  بيتًا   1278 من 

ثالثًا/ املجالس األدبّية: 	•
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ملس آل زحيك:- 1

الذي  املرتىض  ابراهيم  السيد  اىل  تنتسب  آل زحيك ساللة علوّية جليلة 
يعود نسبه اىل اإلمام موسى بن جعفر الكاظم، لقد ورد ذكر هذه الساللة 
اخلان  باب  حمّلتي  يقطنون  زحيك  وآل  التارخيّية)75(،  الدراسات  بعض  يف 
ذلك  رئاسة  توّلت  التي  الشخصّيات  أبرز  ومن  كربالء،  يف  النّجف  وباب 
ّمد الدراج( الذي كان سادن العتبة احلجُسينّية  املجلس هو السيد )عيل بن حمجُ
العثاميّن  للسلطان  مبارشة  يكتب  كان  الذي  الوحيد  الشخص  املقّدسة وهو 
دون الرجوع اىل الوال ملكانة السدانة يف ذلك الوقت)76(، إّن ملس آل زحيك 
كان ملسًا عامرًا بالعديد من الشعراء واألدباء، إذ كان مكانًا للمساجالت 
وبعض  األدباء  من  للعديد  مكانًا  كان  كام  الشعراء،  خمتلف  بني  الشعرّية 
الوضع  نقاشّية كثرية عن  فيه حلقات  الكربالئّيني وكانت تدور  السياسّيني 
الكربالئي خاّصة والوضع يف البالد اإلسالمّية بصورة عاّمة، وكان كذلك 
مكانًا إلقامة األفراح والوالئم ويقوم بعض األدباء باستغالل تلك األفراح 
ليقّصوا للناس القصص وخاّصة قصص الصاحلني املنقولة واملأثورة يرّغبون 

فيها أخذ العربة والدرس من سالف املاضني)77(.

ملس آل فائز:- 2

السيد  اىل  تنتسب  أهّنا  إذ  النسب  علوّية  أرسة  فائز  أيب  آل  أو  فائز  آل  إّن 
يذكر   ،الكاظم بن اإلمام موسى  العابد  ّمد  السيد حمجُ بن  املجاب  ابراهيم 
بعض الباحثني بأّن آل فائز كانت هلم منزلة كبرية بني األرس الكربالئّية وقد 
ذكرهم صاحب كتاب )عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب( يف مواطن 
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من  وملحات  واألشخاص  األرس  أسامء  )معجم  كتاب  يف  وجاء  متعّددة، 
العلوّية يف  القبائل  أقدم  قبيلة من  اسم  فائز  »آل  نّصه:  ما  العائالت(  تاريخ 
الثالث اهلجري ومذهبها اإلمامّية«، اشتهر  القرن  كربالء يرجع سّكاهنا اىل 
املتوّف  الدين  بن علم  السيد طعمة  أبرزهم  من هذه األرسة علامء عديدون 
عام 1025هـ، وهو أّول من اشتهر من هذه األرسة لذلك اختار ذرّيته من 

بعده اسمه ليتفاخروا به من بعده واشتهروا فيام بعد بآل طعمة)78(.

كان آلل فائز ملٌس كبري حافل بأهل العلم والشعراء، كام كان هذا املجلس 
أشبه باملحكمة للفصل يف النزاعات العشائرّية التي حتصل يف املنطقة بحكم قربه 
من احلائر احلجُسينّي الرشيف فكان ال خيلو من الزائرين يف يوم من األّيام)79(.

ملس السادة آل الشهرستاين- 3

املوسوي  القاسم  أيب  بن  مهدي  ّمد  حمجُ السيد  هو  املجلس  هذا  مؤّسس 
الشهرستاين، أّسس هذا املجلس يف القرن الثاين عشـر اهلجري من أجل إبراز 
القيمة التارخيّية ملدينة كربالء من خالل تارخيها األديّب، وكانت تقام يف املجلس 
األدبّية والشعرّية والدينّية وال سّيام والدات وشهادات  الوالئم واحلفالت 
يقصدونه  واألدب  الفكر  لرجال  ملتقى  املجلس  كان  كام  األطهار،  األئّمة 
مسحًا  املجلس  وكان  إلقاؤها  يتّم  التي  القصائد  خالل  من  به  لالستمتاع 
قريب)80(. وقٍت  حتى  املجلس  هذا  واستمّر  الشعرّية،  املساجالت  لبعض 

ملس السالملة- 4

باب  بمحّلة  بعد  فيام  ِرفت  عجُ التي  فائز  آل  حملة  يف  املجلس  هذا  يقع 
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تؤّثر  التي  الشخصّيات  العديد من  املجلس  السالملة)81(، كان حيرض يف هذا 
يف الرأي العام وكانوا يفّضون النزاعات العشائرّية من خالل هذا املجلس، 
كانوا  الذين  والشعراء  األدبّية  الشخصّيات  من  العديد  فيه  حيرض  كان  كام 
وكذلك  اإلسالمّية،  البالد  به  متّر  الذي  العاّم  الوضع  بقصائدهم  يتناولون 
كانوا يتغنّون بحّب آل البيتb، كام كانت تجُعقد فيه مشاورات بشأن الوضع 
الزراعّي للمدينة ووفرة مياه الرّي والرشب والعمل عىل توفريها أو املطالبة 

بتوفريها من اجلهات احلاكمة)82(.
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اخلامتة
إّن احلركة الفكرّية يف كربالء املقّدسة مل تأِت من فراغ بل إهّنا كانت مبنّية عىل أساس 

رصني موغل يف عمق التاريخ اإلسالمّي، إذ إّن لواقعة الطّف الشهرية التي حدثت يف 

عام 61هـ والتي استشهد عىل أثرها اإلمام احلجُسني وأهل بيته وأصحابهb األثر الكبري 

وقد  الفكرّية  الناحية  هي  النواحي  تلك  بني  ومن  كربالء،  يف  احلياة  نواحي  مجيع  عىل 

تبنّي لنا من خالل ما تّم عرضه بني طّيات البحث مدى ذلك األثر، فالشعراء دائاًم ما 

 ،bيستلهمون قصائدهم من تلك الواقعة، والعلامء استمّدوا علمهم من علم أهل البيت

وقد برز من بني أولئك العديد من الشخصّيات العلمّية واألدبّية التي رسمت بآثارها 

ومؤّلفاهتا التاريخ الناصع هلذه املدينة وجعلت منها حمّطًا لتحال العديد من طلبة العلم 

والعلامء، وحماّلً كبريًا يستلهم منه الشعراء قصائدهم.

لقد كان القرنان احلادي عرش والثاين عرش اهلجرّيان ذا أمّهية كبرية يف تاريخ مدينة 

كربالء ألهّنا أصبحت خالهلام مدرسًة فكرّيًة كبريًة ومركزًا للقيادة الروحّية للناس وهذا 

القيادة  البهبهاين، كذلك وجود أدباء وشعراء كانت هلم  ما جتّسد يف شخصّية الوحيد 

واملجالس  األرس  بعض  وجود  عن  ناهيك  احلائري،  اهلل  نصـر  الشيخ  أمثال  األدبّية 

العلمّية واألدبّية التي أْثَرت التاريخ الكربالئّي وجعلته متمّيزًا وفريدًا وحمّطًا لالهتامم 

من قبل املختّصني وغريهم.
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اهلوامش
ترمجة جعفر (1) احلديث،  العراق  تاريخ  قرون من  أربعة  لونكريك،  ستيفن هيمسيل 

اخلّياط، ط1، مطبعة رشيعت، )إيران – قم(، 1425هـ، ص 56.

الشاه عباس الصفوي )1571-1629(: أبرز ملوك الساللة الصفوّية، متّيز عهده (2)

بكثرة الثورات الداخلّية التي استطاع إمخادها بسبب قمعه الشديد هلا، كذلك متّيز 

عهده بكثرة احلروب مع الدولة العثامنّية وبعالقاته اجلّيدة مع الدولتني اإلنجليزّية 

النهضة  دار  الكبري،  عباس  الشاه  مجعة،  ّمد  حمجُ بديع  ينظر:  للمزيد  والربتغالّية؛ 

العربية، )بريوت – 1980(.

بيدرو تكسريا )تويّف 1641م(: رّحالة برتغال زار العراق ووصل اىل النجف عام (3)

التي  العاّمة  األوضاع  عن  كثريًا  وحتّدث  نفسه  العام  يف  كربالء  زار  كام  1604م 

ّمد صادق الكربايس، نظرة  كانت تعيشها كربالء يف ذلك الوقت؛ للمزيد ينظر: حمجُ

املسترشقني والرّحالة اىل الروضة احلجُسينّية، إعداد جليل عطّية، ط1، بيت العلم 

للناهبني، )بريوت-2007(.

املصدر نفسه، ص 28-27.(4)

ط1، (5) وأنصاره،  بيته  وأهل  احلجُسني  املراقد  تاريخ  الكربايس،  ّمد  حمجُ صادق  ّمد  حمجُ

املركز احلجُسينّي للدراسات، )لندن – 2003(، ج2، ص 83-82.

اإلمام (6) -غيبة  الغيبة  بعد  نشأت  التي  الشيعّية  املدرسة  وهي  األصولّية:  املدرسة 

املهدّيf- إذ أّن األئّمة والفقهاء مضوا بدون علم األصول ومل يكونوا بحاجة 
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الغيبةجُ باب االجتهاد أمام فقهاء املذهب هبدف إجياد حلول للفراغ  اليه، ففتحت 

القيادّي والسيايّس والفكرّي الذي تركه غياب اإلمام املهدّيf، ومن أّول القضايا 

التي واجهت الفكر السايّس الشيعّي هو موقف الفقهاء من العمل مع الّسلجُطات 

يف ظّل عدم وجود اإلمام املعصوم ومرشوعّية القيام بالثورة ضّد السلطان اجلائر 

ّمد  أكثر: حمجُ لتفاصيل  البيتb؛  أهل  بأفكار  تلتزم  التي  الرشعّية  وإقامة احلكومة 

مهدي شمس الدين، يف االجتامع السيايّس اإلسالمّي، املؤّسسة الدولّية للدراسات 

والنرش )قم – 1994(، ص343.

زهري األعرجي، النظرّية األصولّية نشوؤها وتطّورها، مّلة تراثنا، السنة احلادية (7)

عرشة – العدد 81، 1426هـ، ص 137. مقتبس من موقع املجّلة عىل األنتنت 

.)html.81-82/81-82/turathona/net.rafed( الرابط

أغا بزرك الطهراين، الذريعة اىل تصانيف الشيعة، ط3، دار األضواء للطباعة (8)

والنرش والتوزيع، )بريوت – 1983(، ج14، ص27.

زهري األعرجي، املصدر السابق، ص 144.(9)

األضواء، (10) دار  منشورات  وحارضها،  النّجف  مايض  حمبوبة،  آل  جعفر 

)بريوت-1986(.

املصدر نفسه، ص85.(11)

زهري األعرجي، املصدر السابق، ص146.(12)

أنغام عادل جياد، احلركة الفكرّية يف كربالء من القرن السابع حتى القرن العارش (13)
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للهجرة، رسالة ماجستري، كلّية التبية، )جامعة بابل – 2010(.

أغا بزرك الطهراين، املصدر السابق، ص 31-27.(14)

زهري األعرجي، املصدر السابق، ص148.(15)

املصدر نفسه، ص149.(16)

للمطبوعات، (17) األعلمي  مؤّسسة   ،2 ط  كربالء،  تراث  طعمة،  آل  هادي  سلامن 

)بريوت – 1983(، ص254. 

جواد شرب، أدب الطف أو شعراء احلجُسني من القرن األّول اهلجري حتى الرابع (18)

عرش اهلجري، ط1، مؤّسسة التاريخ، )بريوت – 2001(، ج5، ص 250 -254.

يوسف بن أمحد البحراين، الدرر النّجفّية من امللتقطات اليوسفّية، حتقيق ونرش (19)

رشكة دار املصطفى إلحياء التاث، ط2، مكتبة فخراوي، )البحرين – 2007(، 

مج 1، ص 14.

املصدر نفسه، ص18.(20)

البهبهاين وآراؤه األصولّية.. دراسة (21) الوحيد  الغّراوي،  ّمد عبد احلسن حمسن  حمجُ

حتليلّية، أطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة، )كلّية الفقه – 2009(، ص 61.

– د.ت(، (22) )النّجف األرشف  الرضوّية،  املطبعة  املقال،  تنقيح  املامقاين،  اهلل  عبد 

ج2، ص 85.

ط3، (23) للماليني،  العلم  دار  منشورات  األعالم،  الزركيل،  الدين  خري 

)بريوت-1980(، ج6، ص49.
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رضا (24) ّمد  حمجُ بن  عيل  بن  حمسن  ّمد  حمجُ هو   :)1970-1876( الطهراين  بزرك  أغا 

الطهراين فقيٌه ومؤّرخ إمامّي ولد يف طهران عام 1293هـ واالسم املعروف الذي 

اشتهر به هو )أغا بزرك الطهراين(، كانت والدته وسط أرسٍة متدّينة، بدأ دراسته 

يف  بالدراسة  مشغوالً  وظّل  عمره  من  العارشة  يف  كان  أن  منذ  احلوزوّية  للعلوم 

سني  ّمد حجُ طهران مّدة اثني عرش عامًا تتلمذ فيها عىل يد بعض األساتذة، منهم حمجُ

دراسته  للعراق عام 1315هـ إلكامل  القّمي وغريمها، هاجر  اخلراساين وحممود 

احلوزوّية يف النّجف وبقي فيها أربعة عرش عامًا، بعدها سافر اىل سامراء والتحق 

أربعة  فيها  وبقي  التنباك(  ثورة  )صاحب  الشريازي  حسن  حممد  السيد  بحوزة 

مؤّلفاته  أشهر  من  1389هـ،  عام  وفاته  حّتى  النّجف  اىل  عاد  ثّم  عامًا  وعرشين 

شيخ  عيل،  ّمد  حمجُ الرحيم  عبد  نظر:  يجُ للمزيد  الشيعة(؛  تصانيف  اىل  )الذريعة 

الباحثني أغا بزرك الطهراين حياته وآثاره، مطبعة النعامن، )النّجف – 1970(.

أغا بزرك الطهراين، طبقات أعالم الشيعة الكواكب املنترشة يف القرن الثاين بعد (25)

العرشة، ط1، دار إحياء التاث العريب، )بريوت – 1430هـ(، ص828.

املصدر نفسه، ص829.(26)

يوسف بن أمحد البحراين، املصدر السابق، ص 28 – 31.(27)

املعارف (28) دار  األمني،  حسن  حتقيق  الشيعة،  أعيان  العاميل،  األمني  حمسن 

للمطبوعات، )بريوت-2000(، ج10، ص317.

أغا بزرك الطهراين، مصفى املقال يف مصنفي علم الرجال، دار العلوم، )بريوت (29)

- 1408هـ(، ص 66.
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حمسن األمني العاميل، املصدر السابق، ج11، ص35.(30)

ّمد عبد احلسن حمسن الغّراوي، املصدر السابق، ص53.(31) حمجُ

نجم الدين الطبيس النّجفي، الوحيد البهبهاين نادرة الدهر ومعّلم البرش ومّدد (32)

الدين يف املائة الثالثة عرشة، بحث منشور، مؤّسسة والء الصّديقة الكربى، )قّم 

املقّدسة – 1436(، ص3.

مطبعة (33) اإلسالمّي،  الفكر  ممع  جلنة  حتقيق  احلائرّية،  الفوائد  البهبهاين،  الوحيد 

باقري، )قم – 1415هـ(، ص 12-11.

نجم الدين الطبيس النّجفي، املصدر السابق، ص5.(34)

املصدر نفسه، ص6.(35)

عبد النبي القزويني، تتميم أمل اآلمل، منشورات مكتبة آية اهلل املرعيش النّجفي، (36)

)قم–1407هـ(، ص74.

عيل البالدي، أنوار البدرين يف أحوال علامء األحساء والقطيف والبحرين، نرش (37)

مكتبة آية اهلل املرعيش النّجفي، )قم – 1407هـ(، ص 194 – 202.

ّمد عبد احلسن حمسن الغّراوي، املصدر السابق، ص62.(38) حمجُ

ّمد بن اسامعيل املازندراين، موقع الشيعة اإللكتوين، (39) ّمد أمني نجف، الشيخ حمجُ حمجُ

)org.alshia.arabic.www(

ّمد بن اسامعيل املازندراين، منتهى املقال يف أحوال الرجال، حتقيق مؤّسسة آل (40) حمجُ

البيتb إلحياء التاث، مطبعة ستارة، )قم–1995(، ج1، ص39.
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املصدر نفسه، ص 38.(41)

حمسن األمني العاميل، املصدر السابق، ج9، ص 4-3.(42)

صادق آل طعمة، احلركة األدبّية املعارصة يف كربالء، ط2، شعبة التاث الثقايّف (43)

والدينّي يف العتبة احلجُسينّية املقّدسة، )كربالء – 2014(، ج1، ص34.

املصدر نفسه، ص 35-34.(44)

حوزة كربالء عىل عهد الوحيد البهبهاين وبعد وفاته، موقع شبكة كربالء املقّدسة (45)

.)net.holykarbala.www( يف األنتنت

جواد شرّب، املصدر السابق، ص251.(46)

نادر شاه )1698-1747م(: وهو املؤّسس للدولة األفشارّية يف إيران، كان له (47)

التحرير  وبعد  األفغانّية  الكلزائّية  قبيلة  احتالل  من  إيران  حترير  يف  الكبري  الدور 

يف  الوجيز  اجلاف،  حسن  نظر:  يجُ للمزيد  )1736-1747م(؛  شاهًا  نفسه  نّصب 

تاريخ إيران، بيت احلكمة، )بغداد – 2005(.

سلامن هادي آل طعمة، املصدر السابق، ص146-145.(48)

جواد شرّب، املصدر السابق، ص251.(49)

ّمد حسن مصطفى الكليدار آل طعمة، مدينة احلجُسني خمترص تاريخ كربالء، (50) حمجُ

ط1، مركز كربالء للدراسات والبحوث، )كربالء – 2016(، ج3، ص 88. 

سلامن هادي آل طعمة، املصدر السابق، ص263.(51)

ّمد حسن مصطفى الكليدار آل طعمة، املصدر السابق، ص94.(52) حمجُ
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املصدر نفسه، ص 95-94.(53)

سلامن هادي آل طعمة، شعراء من كربالء )من القرن السابع اهلجري حتى مطلع (54)

القرن الرابع عرش(، مطبعة اآلداب، )النّجف األرشف – 1966(، ص47.

ج11، (55) السابق،  املصدر  الشيعة،  تصانيف  اىل  الذريعة  الطهراين،  بزرك  أغا 

ص112.

سلامن هادي آل طعمة، شعراء من كربالء، ص48.(56)

حمسن األمني العاميل، املصدر السابق، ج8، ص 372-371.(57)

ّمد حسن مصطفى الكليدار، مدينة احلجُسني خمترص تاريخ كربالء، ج1، ص83.(58) حمجُ

سلامن هادي آل طعمة، شعراء من كربالء، ص56.(59)

ّمد مهدي بن مرتىض يعود نسبه لإلمام (60) ّمد مهدي بحر العلوم: وهو السيد حمجُ حمجُ

احلسن املثنى بن اإلمام احلسن بن اإلمام عيل بن أيب طالبb ولد يف كربالء عام 

1155هـ -1742م، نشأ وسط أرسة علمّية وتتلمذ عىل يد الوحيد البهبهاين، كان 

كثري التحال ومنها رحلة اىل النّجف وإيران ومّكة املكّرمة، له العديد من املؤّلفات 

من أبرزها )الدرة النّجفّية – مشكاة اهلداية( وغريها، تويّف يف النّجف عام 1212هـ 

السابق. املصدر  حمبوبة،  آل  جعفر  نظر:  يجُ للمزيد  الطويس؛  مسجد  يف  ودفن 

سلامن هادي آل طعمة، شعراء من كربالء، ص 59-57.(61)

عباس العزاوي، عشائر العراق، ط1، مكتبة احلضارات، )بريوت – 2010(، (62)

ج4، ص52.
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صادق آل طعمة، املصدر السابق، ص 293-292.(63)

العلوم، (64) دار  ط1،  كربالء،  يف  العلمّية  احلركة  تاريخ  الشاهرودي،  الدين  نور 

)بريوت – 1990(، ص233.

سلامن هادي آل طعمة، عشائر كربالء وأرسها، ط1، دار املحّجة البيضاء للطباعة (65)

والنرش والتوزيع، )بريوت-1998(، ص468.

عيل البالدي، املصدر السابق، ص207.(66)

نور الدين الشاهرودي، املصدر السابق، ص220.(67)

أغا بزرك الطهراين، املصدر السابق، ج2، ص195.(68)

د.م، (69) العرشة،  بعد  الثالث  القرن  يف  الربرة  الكرام  الطهراين،  بزرك  أغا 

)النّجف-1958(، ج2، ص405.

نور الدين الشاهرودي، املصدر السابق، ص221.(70)

سلامن هادي آل طعمة، عشائر كربالء وأرسها، ص 114-113.(71)

عامد عبد السالم رؤوف، كربالء يف القرنني السادس عرش والسابع عرش بحسب (72)

الوثائق العثامنّية، بحث منشور، مّلة السبط، مركز كربالء للدراسات والبحوث، 

العدد الثالث، السنة الثانية -2016، ص87.

)كربالء (73) د.م،  كربالء،  يف  العلوّية  البيوتات  القزويني،  الدين  شمس  ابراهيم 

-1963(، ج2، ص5.

املصدر نفسه، ص 12-8.(74)
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للطباعة (75) الكفيل  سلامن هادي آل طعمة، حماسن املجالس يف كربالء، ط1، دار 

والنرش والتوزيع، )كربالء- 2015(، ص 29-27.

املصدر نفسه، ص 48-45.(76)

سلامن هادي آل طعمة، عشائر كربالء أرسها، ص145.(77)

سلامن هادي آل طعمة، حماسن املجالس يف كربالء، ص 52-50.(78)
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املصادر واملراجع

أوالً/ الكتب	•

)كربالء (1) د.م،  كربالء،  يف  العلوّية  البيوتات  القزويني،  الدين  شمس  إبراهيم 

-1963(، ج2.

بعد (2) الثاين  القرن  املنترشة يف  الكواكب  الشيعة  الطهراين، طبقات أعالم  بزرك  أغا 

العرشة، ط1، دار إحياء التاث العريب، )بريوت - 1430هـ(.

مصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال، دار العلوم، )بريوت - 1408هـ(.(3)

والتوزيع، (4) والنشـر  للطباعة  األضواء  دار  ط3،  الشيعة،  تصانيف  اىل  الذريعة 

)بريوت – 1983(، ج11، ج14.

الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة، د.م، )النّجف-1958(، ج2.(5)

مطبعة (6) اإلسالمّي،  الفكر  ممع  جلنة  حتقيق  احلائرّية،  الفوائد  البهبهاين،  الوحيد 

باقري، )قم – 1415ه(.

ّمد مجعة، الشاه عباس الكبري، دار النهضة العربية، )بريوت - 1980(.(7) بديع حمجُ

األضواء، (8) دار  منشورات  وحارضها،  النّجف  مايض  حمبوبة،  آل  جعفر 

)بريوت-1986(.

جواد شرّب، أدب الطف أو شعراء احلجُسني من القرن األّول اهلجري حتى الرابع (9)

عرش اهلجري، ط1، مؤّسسة التاريخ، )بريوت – 2001(، ج5.

حسن اجلاف، الوجيز يف تاريخ إيران، بيت احلكمة، )بغداد – 2005(.(10)
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ط3، (11) للماليني،  العلم  دار  منشورات  األعالم،  الزركيل،  الدين  خري 

)بريوت-1980(، ج6.

ستيفن هيمسيل لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، ترمجة جعفر (12)

اخلّياط، ط1، مطبعة رشيعت، )إيران – قم(، 1425هـ.

للمطبوعات، (13) األعلمي  مؤّسسة  ط2،  كربالء،  تراث  طعمة،  آل  هادي  سلامن 

)بريوت – 1983(.

شعراء من كربالء )من القرن السابع اهلجري حتى مطلع القرن الرابع عشـر(، (14)

مطبعة اآلداب، )النّجف األرشف – 1966(.

والتوزيع، (15) والنشـر  للطباعة  البيضاء  املحّجة  دار  ط1،  وأرسها،  كربالء  عشائر 

)بريوت-1998(.

للطباعة (16) الكفيل  سلامن هادي آل طعمة، حماسن املجالس يف كربالء، ط1، دار 

والنرش والتوزيع، )كربالء-2015(.

صادق آل طعمة، احلركة األدبّية املعارصة يف كربالء، ط2، شعبة التاث الثقايّف (17)

والدينّي يف العتبة احلجُسينّية املقّدسة، )كربالء – 2014(، ج1.

عّباس العّزاوي، عشائر العراق، ط1، مكتبة احلضارات، )بريوت – 2010(، ج4.(18)

– د.ت(، (19) )النّجف األرشف  الرضوّية،  املطبعة  املقال،  تنقيح  املامقاين،  اهلل  عبد 

ج2.

ّمد عيل، شيخ الباحثني أغا بزرك الطهراين حياته وآثاره، مطبعة (20) عبد الرحيم حمجُ
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النعامن، )النّجف – 1970(.

عبد النبي القزويني، تتميم أمل اآلمل، منشورات مكتبة آية اهلل املرعيش النّجفي، (21)
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage، leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

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

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

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



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

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

Editor-in-Chief



The Issue Word:-

In the Name of Allah،the Beneficent،the Merciful

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives discreet researches and articles 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The Most Gracious The Most Merciful

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

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