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

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

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

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

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

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

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

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

أواخر . 6 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 
بأن  ــارة  واإلش التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصــول  وتراعى  البحث، 
تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، 



12

سنة النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر 
اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مالية جمزية. 
يراعى يف أسبقية النرش: ـ. 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َي: ههلِ

. ريهلِ 1- ُعُلوُم الُقْرآنهلِ َوالتَّْفسهلِ

. َجالهلِ يثهلِ َوالرِّ 2- ُعُلوُم احلَدهلِ

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

َا. َغةهلِ الَعَربهلِيَّةهلِ َو آَداهبهلِ 5- ُعُلوُم اللرُّ

. رَيُ ُم َوالسِّ اجهلِ َ يُخ َوالرتَّ 6- التَّارهلِ

اثهلِيَُّة. َ يَُّة الرترُّ 7- الُعُلوُم التَّْطبهلِيقهلِ

يٌق(. قهلِ 8- امَلْخُطوَطاُت الَكْرَباَلئهلِيَُّة)َدَراَسٌة َوحَتْ

ينهلِيَُّة. ُس الدِّ 9- امَلَدارهلِ

ُس َو البهلِْبلُيوْغَراْفَيا. 10- الَفَهارهلِ

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

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

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

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

ٍد وآلهلِه الطَّاهريَن المعصوميَن، أّما بعد: سيِّدنا محمَّ

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

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

: ومن مّيزاتهلِ ُتراثهلِنا اجتماُع أمَرينهلِ

أولهما: الغنى والشمولّيُة.

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

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

. هذا المجالهلِ

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

نظرّياتهلِه وآراَءه وطروحاته.

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

وأبحاٍث علمّيٍة رصينٍة.
ملاذا تراثُ كربالء؟

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

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

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

وتبرز مكتنزاتهلِها للعيان.

اهتماماتِ جملّةِ تراث كربالء

ة،  إنَّ أفَق مجّلةهلِ تراثهلِ كربالء المحّكمة يتّسُع بسعةهلِ التراثهلِ بمكّوناتهلِه المختلفهلِ
مــن العلومهلِ والفنونهلِ المتنوعــة التي ُعني بها أعالُم هذه المدينــةهلِ من فقٍه وأصوٍل 



23

وكالٍم ورجــاٍل وحديٍث ونحٍو وصرٍف وبالغٍة وحســاٍب وفلٍك وأدٍب إلى غيرهلِ 
ذلك مّما ال يسُع المجاُل الستقصاء ذكرها، دراسًة وتحقيًقا.

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

المجّلةهلِ أيًضا.

مَنْ هم أعالمُ كربالء؟

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

ها. أعالمهلِ

فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجّلة هي:

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

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

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

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

حماورُ اجمللّة

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

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

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

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

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

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

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

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

وآخــُر دعوانــا أن الحمُد للههلِ ربِّ العالميَن والصالُة والســالُم على أشــرفهلِ 
األنبياءهلِ والمرسليَن سيِّدنا محّمٍد وآلهلِه الطاهريَن المعصوميَن.
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امللخ�س
أصبحت كربالء بعد استشــهاد اإلمام الحسين مقصًدا للزوار من محبي 
أهل البيت ، كما قصد مجاورتها عدد كبير منهم فتشــكل شــيًئا فشــيًئا نواة 
مدينة صغيرة وتحولت بعد قروٍن إلى مدينة دينّية كبيرة و نشأت فيها حوزة علمية 
فصــارت مأوى أفئــدة العلماء وطلبــة العلم من كّل حدب وصــوب لينهلوا من 
علومها، حيث ضّمت بين أحضانها كثيًرا من العلماء واألســر العلمية التي أّدت 
ا في الدفاع عنها، والمســاهمة في نهضتهــا العلمية والفكرية،  دوًرا بــارًزا ومهمًّ
وكان لهــم دوٌر كبيــر في األحداث التي حصلت في عصرهم، ومن هذه األســر 
أسرة آل الداماد: وهي كلمة فارسية تعني الصهر باللغة العربية، وعرف آل الداماد 
بالســيد محمد صالح ابن الســيد حســن ابن السيد يوسف الموســوي الحائري  
الشــهير بالســّيد صالح عرب المعروف بالداماد، لمصاهرة والده العالمة السيد 
علــي الطباطبائي)صاحب الرياض( على كريمته، وقد ترعرع في أحضان أســرة 
َف علومه الدينية على أيدي أســاتذة  عرفــت بأثيــل المجد ورفيع الشــرف، وتلقَّ
ومشــايخ عرفوا بالتقوى وسعة االطالع، منهم: والده السيد حسن، وخاله السيد 
مهــدي الطباطبائي، وخاله اآلخر الســيد محمد المجاهد الطباطبائي،وشــريف 
العلماء،والســيد إبراهيــم صاحــب الضوابــط، ثم اشــتغل بالوظائف الشــرعية 
والتدريس والمرجعية وشارك مع أحرار كربالء في واقعة محمد نجيب باشا في 
ذي الحجــة عام 1258هـ، المؤّرخة بلفظة)غديــر دم(، ومن أبرز آثاره العلمية: 
زهر الرياض وهي حاشية على رياض المسائل، صفاء الروضة وهي حاشية على 

الروضة البهية،المهّذب في األصول أو مهذب القوانين، التجزي واالجتهاد.
��ة: آل الداماد، محم��د صالح الداماد، الس��ّيد صالح عرب،  الكلم��ات المفتاحي

ة، واقعة نجيب باشا. ّي األسر الكربالئ
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Abstract
Kerbala became a destination for the prophet (p.b.u.h. ) progeny’s follow-

ers after Imam Hussein’s martyrdom. Many others intended to settle in the city 

and gradually a core of a small city grew and after centuries it became a big re-

ligious city with a scientific hawza ( a religious school) a place where students 

from all over the world came to acquire knowledge of different sciences. The 

city contained a lot of scholars and scientific families that played an important 

and prominent role to defend it and to participate in its scientific and cultural 

rise that enriched Kerbala with many sciences. They had also a great role in 

the events that happened at their time. Scientific families appeared in Kerbala 

that participated in its development and political events change. Among those 

families was the family of Damad. It is a Persian word means son – in- law 

in Arabic. He was known by Seyed Mohammed Salih bin Seyed Hassan bin 

Seyed Yousif Al Mosewi entitled ( Arab) Al Ha’iri, known by Damad, due 

to his father’s marriage with the daughter of scholar Seyed Ali Al Tebateba’i 

(Sahib Al Reyadh). He was brought up within a glorified and honorable fam-

ily. He received his religious sciences under the supervision of teachers and 

sheikhs known by glory and high knowledge, such as his father Seyed Hassan, 

his uncle Seyed Mehdi Tebateba’i Sherif ul Ulema, and Seyed Ibrahim ( Sahib 

Al Dhewabit). Then, he worked in the legal occupations, teaching, and reli-

gious reference. He took part in the battle of Mohammed Najeeb with Kerbala 

liberal people in Thi Al Hujja month ( 1258 H.) dated with the word ( Ghadear 

Dem). His most prominent writings were Zehr ul Reyadh, it is a margin to 

Reyadh Al Mesa’il, Sefa’ Al Reodha, , it is a margin to Al Reodha Al Beheyah, 

Al Muhethb fe Al Uosul or muhethb Al Qewanean, and Al Tejeri we Al Ijtihad

Key words: A’al Damad, Mohammed SalihA’al Damad, AlHa’iri.
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امل�قدمة
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أهل بيته الطيبين الطاهرين.

أما بعد.

فقد شــهدت كربالء ومنذ وقت مبكر ظهور أسر علمية أخذت على عاتقها 
نشر فكر أهل البيت بجوار المرقد الشريف اإلمام الحسين ، وأولى هذه 
األسر التي صارت نواة ألسر أخرى استوطنت كربالء وتشكلت فيما بعد بيوتاتها 
العلمية في أواخر القرن الســادس للهجرة/الثاني عشر للميالد وما تاله، األسرة 
العلوية الموســوية التي يتزعمها السيد الفقيه إبراهيم المجاب ابن محمد العابد 
ابن اإلمام موســى الكاظم ، فكان أول من انتقل إلـى كربالء لغرض مجاورة 
المرقد الحســيني الشريف ونشـر علـوم أهل البيت سنة)247هـ/862م(، 
فســكنوا بجوار الحائر الحسيني الشــريف، ولم يتقدم عليهم أحد في المجاورة 
مــن العلويين حيث كانت كربالء ومازالــت مدينة تضم بين أحضانها العديد من 
العلماء واألسر العلمية التي أّدت الدور البارز في التمهيد لظهور الحوزة العلمية 
في كربالء فضاًل عن تطويرها والمساهمة في نهضتها العلمية والفكرية واألدبية، 
كمــا كان لهــم دور كبيــر في األحداث السياســية التــي حدثت، ثّم برزت أســر 
علمية أولدت رجااًل ســاهموا في تطويرها وتغيير أحداثها السياســية منها أسرة 
آل الداماد، وقد عرف آل الداماد بالســيد صالح عرب فقد كان للســيد دور بارز 
في حادثة غدير دم عام 1258هـ1842م التي حصلت في عهد نجيب باشــا في 
كربالء فقد كان السيد شخًصا غيوًرا على دينه وبالده وبسبب هذه الحادثة تعرض 
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السيد إلى االعتقال وأرسل على أثرها إلى اإلستانة ومنع دخوله إلى العراق بأمر 
من الباب العالي، وكان هذا الســبب في اختياره عنواًنا لبحثي الموسوم)أسرة آل 
الداماد الس��يد محمد صالح آل الداماد أنموذًجا(، وقد سلطت الضوء فيه على هذه 

الشــخصية التي أّدت دوًرا بارًزا في الحياة العلمية والسياسية، و قسمت البحث 
على مبحثين أساسيين ضم المبحث األول: آل الداماد وابرز رجالها وضم الثاني: 

اة السيد محمد صالح الداماد. حي
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املبحث االأول: اأ�شرة الداماد
إن أغلب الذين سكنوا مدينة كربالء منذ مراحل نشأتها االولى وحتى الوقت 
الحاضر، كانت لهم دوافع روحية أو علمية أو كالهما فجذبتهم وشــدتهم لهذه 
المدينة المقدســة، وربطتهم بكيانهــا الثقافي والحضــاري والمعنوي ليصبحوا 
بالتالي جزًءا من تراثها اإلنســاني الخالد، وقد اســتوطن كربالء أســر علمية بقي 
أفرادهــا بهــذه المدينة جيــاًل بعد جيل، ينقلــون معهم التراث الفكــري والعطاء 
العلمــي و األدبــي لآلباء واالجداد إلــى أحفادهم واآلخريــن. ويحافظون على 
طابع أسرهم العلمي ومســلكها الروحي عقًبا بعد عقب وإن السادة الموسويين 
مــن ذّرّية اإلمام موســى الكاظم كانــوا أّول من انتقل إلى كربــالء لغاية دينية 
ونقلة علمية، واألســر العلمية العريقة التي ما يزال أعقابها موجودين في كربالء 
حتــى الوقت الحاضر إنما تشــكلت في البدايــة من أولئك الســادة، ثم تفرعت 
وتشــعبت إلى أســر شــتى)1( على اعتبار أن الســيد إبراهيم المجاب ابن الســيد 
محمد العابد ابن اإلمام موســى الكاظم أول من ســكن الحائر الحسيني من 
الموســوية وكان ضريًرا يسكن الكوفة ثم سكن الحائر)2(، وقد اختار االستيطان 
فيــه بعد مقتل المتوكل العباســي، وفي أيام ابنه المنتصــر عام 247هـ، وقد لقب 
ولــده األكبــر بمحمد الحائري نســبة إلى الحائــر الحســيني و مجاورته ألرض 
كربالء)3(، وبقي الســيد ابراهيم في مدينة كربالء حتى دفن في الزاوية الغربية من 
الرواق الشــمالي بالحائر الحســيني المقدس)4( وقد عرفوا عند أصحاب النسب 
و الرجــال بالحائريين، وهكذا بدأت األســر األخرى تتوافــد على مدينة كربالء 
وســواء أكانت تلك األســر من الســادة العلويين أم من غيرهم، وقد استقروا في 
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الحائر الحســيني الشــريف لمــا كان لهذه المدينة المقدســة مــن عوامل جذب 
روحية إضافًة إلى جانب عوامل النماء، واالزدهار، وتعمير، وتوســعة المشاهد 
المشــرفة بها، خاصة الروضتين الحســينية والعباســية المباركتيــن، ألن من بين 
السادة العلويين، الذين استوطنوا أرض الحائر من نهض للعلم والفضيلة ومنهم 
من نهض لتولي ســدانة الروضات المشــرفة، ونقابة األشراف ورئاسة األعيان، 
ومنهم مــن نهض للتعمير واإلنشــاء وتوفيــر الخدمات االجتماعيــة والخيرية، 
وبذلك مهدوا الســبيل لهجرات متتابعة أخرى انطوت على غاية علمية أو دينية، 
حيث اشــتملت كربالء على أســر علمية كثيرة علوية وغير علوية طوال تاريخها 
المجيــد، وأنجبت هذه األســر كثيــًرا من األعــالم والعلماء والفقهــاء واألدباء 
والشعراء بعضهم بقي محتفًظا بطابعه العلمي األصيل، والبعض اآلخر فقد هذا 
الطابع بأجياله المتأخرة)5( ، بينما رحل عنها البعض إلى مدٍن مقدسة أخرى)6( .

 وتفرعهــم بــدأ بعد الســّيد محمد بــن إبراهيــم المجاب الــذي عرف عند 
أصحــاب النســب و الرجال بالحائــري، بينما كان أبوه إبراهيــم المجاب يدعى 

بالكوفي، وهم من ولد محمد بن إبراهيم آل زحيك)7( ، وآل فائز)8(.

وأسرة إبراهيم المجاب وأعقابهم المتفرعة عنها كان لها األثر البارز في قيادة 
الحركة العلمية في كربالء ونشأتها ومن ثم تطورت حتى صارت مدرسة معروفة 
بين مدارس الفكر والعلم في ذلك الوقت، ولعل من أبرز هذه األسر العلمية التي 
ظهرت في كربالء، أسرة آل الداماد: وهي أسرة من األسر العلوية النبيلة تنتسب 
إلى الســيد إبراهيم المرتضى ابن اإلمام موسى الكاظم استوطنت كربالء في 
القــرن الثالث الهجري)9( في زقاق معروف ومشــهور فــي كربالء، الذي يقع فيه 
مدرســة البادكوبة)10( وعند مدخل الزقاق تقع حســينية األسكوئي الحائري)11( و 
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به طاق معروف و الطاق والزقاق كانا يسميان بـ)عَكد الداماد( ويقع عند مدخل 
ســوق الحسين في الزاوية الشمالية الشــرقية من الصحن الصغير ويمتد إلى 
ســاحة)علي األكبر( ،وقد أزيل الزقاق في المرحلة األولى من مشروع تطوير ما 

بين الحرمين سنة 1979م)12(.

والدامــاد وهــي كلمــة فارســية و تعنــي باللغــة العربيــة الصهــر)13(، وجاء 
لقب)الدامــاد( نتيجــة المصاهرة التي قام بها الســيد حســن والد الســيد محمد 
صالــح الموســوي الحائري حيــث تزو	 مــن ابنة الســيد علــي الطباطبائي)14( 
المعــروف بـ)صاحب الرياض(، والذي كان من أكابر علماء ورؤســاء الدين في 
كربالء، فكانت المصاهرة التي قام بها الســيد حســن هي السبب في تسمية هذه 
العائلة ب)الداماد()15(، وقد اشــتهر هذا البيت باسم العالمة السيد محمد صالح 

الداماد)16( .

وبرز من آل الداماد الســيد حســن ابن الســيد علي ابن السيد حسين الداماد 
المتوفي ســنة 1375هـ /1956م، والذي شــارك في ثورة العشــرين، وهو أحد 
المالكيــن المتمولين كان حميد الســيرة وطيب الســريرة، ومنهم الســيد فخري 
الداماد والســيد عباس الداماد، والســيد علي الداماد، والسيد مهدي وهما ولدا 
الســيد حســن ابن الســيد حسين، والســيد حســين هذا هو شقيق الســيد صالح 
الداماد)17(، وال تزال هذه األســرة تســكن مدينة كربالء، ومــن الجدير بالذكر أن 
هذه االســرة هي غير أسرة الســيد محمد باقر الداماد الحسيني العالم الفيلسوف 

والمحقق الكبير.



أسرة آل الداماد السيد حممد صاحل الداماد احلائري أمنوذجااً

278
كمة

حمـ
ية 

�صل
ة ف

جمل
  -

الء 
كرب

ث 
ترا

املبحث الثاين: حياة ال�شيد حممد �شالح الداماد
اسمه ونسبه.  -1

الســّيد محمد صالح بن حســن بن يوســف الموسوي،الشــيرازي األصل، 
الحائري ثم الطهراني، المعروف بالداماد والُمشتهر بـ)صالح عرب( وهو فقيه، 

سياسّي محنّك، من زعماء الدين، ويعرف أيًضا بـ)ميرزا صالح( )18( .

2-  والدته

 ولــد الســيد محمد صالح عــام 1219هـــ/1804م في مدينــة كربالء من 
ابنة الســيد علي الطباطبائي الحائري وأمها الفاضلة)19( آمنة بنت الشــيخ الوحيد 

البهبهاني)20( .

حياته وصفاته.  -3

 عاش السيد في ظل عائلة علمية ودينية في كربالء، إذ يعد أحد كبار العلماء 
فــي القرن الثالث عشــر، وكان عالًما فاضــاًل جلياًل فقيًها محقًقــا؛ إذ ورث حبه 
للعلم عن جده الســيد يوسف الذي كان مدرًسا في المدرسة المنصورية بشيراز 
منــذ حدود عام 1180هـــ/1766م)21(، وكما أّن جده كان صهــًرا للميرزا مجد 
الدين محمد - المتولي في المدرســة المنصورية بشيراز - ابن السيد علي خان 

الشيرازي المدني.

وكان والــده الســيد حســن أيًضا مــن العلماء الفضــالء، اســتوطن الحائر 
الشريف)22(.
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ومن صفاته الحســنة كان ســيًدا غيوًرا، مواظًبا على تالوة القرآن في أغلب 
أوقاتــه في الليل والنهار وعالًما جلياًل ذا أخالٍق عالية وفقهًيا ومحقًقا)23( وورًعا 
وتقًيــا ووجيًهــا، وعرف بأنه كان شــديد الغيظ في االمر بالمعــروف والنهي عن 
المنكر، حاد المزا	، ســريع الغضــب، ال تأخذه في الله لومــة الئم، وكان كبير 
النفس عالي الهمة، وسيع الصدر،جواًدا سخًيا)24( ، وعن حدائق المقربين »للمير 
محمــد صالح: أّنه كان متعبًدا في الغاية مكثار التالوة لكتاب الله المجيد بحيث 
ذكر بعض الثقات أّنه كان يقرأ كل ليلة خمســة عشر جزًءا من القرآن الكريم«)25( 
أما بالنســبة إلى نســله فقد اقتصر على البنات وقد صاهره الشهيد السيد عبد الله 
البهبهانــي، والشــيخ غالم حســن البروجردي وهو أحد أســاتذة طهران، و أحد 

أوالد الشيخ هادي النجم آبادي)26(.

اته العلمية. جانب من حي  -4

أصبــح العلماء في كربــالء فئة بارزة، واحتلــوا مرتبة دينية متميــزة، وكانوا 
يحظون باالحترام والتقدير من جميع الناس، وقد شــكلوا شريحة اجتماعية لها 
مكانتها وأثرها الواضح في التركيبة االجتماعية للمجتمع، والسيد محمد صالح 
الدامــاد الكربالئي يعد أحد الفقهاء األجالء الذين كرســوا حياتهم لخدمة العلم 

والعلماء.

وتتلمذ على يد مجموعة من العلماء من أبرزهم: 

خاله السيد مهدي الطباطبائي ابن السيد علي صاحب الرياض)27( .. 1
خاله اآلخر السيد محمد المجاهد الطباطبائي)28( .. 2
شريف العلماء المازندراني الحائري)29( .. 3
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الســيد إبراهيم القزويني صاحب الضوابط)30( .. 4
الشــيخ محمد حســن النجفي)31( )صاحــب جواهر الــكالم( وقد أجاز . 5

باالجتهاد الســيد محمد صالح)32( .
محمد العصار الطهراني)33( .. 6

فاشــتهر بالفضل والعلم، واشتغل بالتدريس. وتخر	 من تحت منبره جمع 
غفير من األفاضل وصارت له رئاسة علمية وزعامة دينية)34( . 

أما بخصوص تالميذه فلم تذكر عنهم المصادر حسب حدود اطالعي شيًئا 
سوى أّنه كان له العديد من التالميذ.

آثاره ومصنفاته  -5

تذكــر المصــادر)35( بأن له العديــد من المصنفــات التي ال تــزال موجودة، 
وبعضها طبع والبعض اآلخر لم يطبع حســب ما أشار إليها عبد الحسين جواهر 

الكالم في كتابه أعالم أسرة الوحيد البهبهاني منها: 
زهر الرياض: )36( وهي حاشية كبيرة وتعليقة مبسوطة على كتاب رياض . 1

المســائل لجّده األعظم العالمة الطباطبائي)37(، وهي: )من الطهارة إلى 
القضاء()38( .

صفاء الروضة: )39( حاشية مبسوطة على الروضة البهّية للشهيد الثاني)40(.. 2
مهذب في األصول أو القوانين)41( ،ألّنه حاشــية على القوانين في أصول . 3

الفقه للميرزا أبي القاسم القمي)42(.
رسالة في مسألة التجزي)43( في االجتهاد، طبع مع كتاب مفاتيح األصول . 4

لخاله الســيد محمــد المجاهد عــام 1296هـ/1878م، عــرف بعنوان 
االجتهاد والتقليد، ويقال له: رســالة التجّزي)44( .
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دوره السياسي  -6

شــهدت مدينة كربالء عدًدا من الغارات واألحداث السياســية التي كان لها 
األثــر في تغيير مجرى األحــداث في كربالء وأدت إلى نتائــج عظيمة تصدعت 
منها وحدة المســلمين ونجم عنها خســائر في األرواح)45( ، وهنــا برز دور عدد 
من العلماء والشخصيات الكربالئية التي عملت على توحيد الصفوف ومحاربة 
المفســدين والطغاة من حكام االحتــالل، حيث لم يقبل هؤالء بأن تدنس أرض 
كربــالء وال أن يظلم أهلهــا، ولذلك تعرضــوا إلى االعتقال والنفــي والتعذيب 
والقتــل، ومنهم الســيد محمــد صالح الدامــاد الذي عــرف بكونه عالًمــا فقيًها 
غيوًرا على بلدة ســيد الشــهداء )46( و سياســًيا محنًكا من زعماء الدين، تميز 
الســيد صالح الداماد بدوره السياســي، إذ شــارك في عام)1241هـ/1826م( 
فــي واقعة المناخــور أهالي كربالء عام)1241هـــ/1826م( ضد حكومة داود 
باشــا وكان أحد المجتمعين فــي االجتماع األول في بيت الســيد محمد مهدي 
الشهرســتاني عام)1241هـــ/1826م( )47( ، و كان له دوٌر بارٌز و مواقف وطنية 
ودينيــة فــي حياته)48( ، فهــو يعد أحد رجــاالت كربالء المبرزيــن الذين تصدوا 
لالحتالل العثماني والســيما في الحادثة المعروفة بـ)غدير دم( أو حادثة نجيب 
باشــا)1258هـ/1842م( حيــث جهــز الوالي نجيب باشــا قوة كبيــرة مجهزة 
باألســلحة الحديثة من أجل أن يشن هجوًما كاسًحا على كربالء، إذ أوعز للقائد 
العثماني ســعد الّله باشــا بتسليط نيران مدافعه على ســور كربالء المقدسة جهة 
باب النجف ففتحت ثغرة واســعة فيه، وعندما شــاهدت الحشــود المدافعة عن 
المدينــة ما آل إليه الســور تقدمت باتجــاه الجيش العثمانــي والتحمت معه في 
معركة عنيفة اشتركت فيها عشائر الفتلة واليسار وغيرها من العشائر الكربالئية، 
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لكن الجيــش التركي تغلب في النهاية، ودخلت قواته إلى البلدة في اليوم الثاني 
مــن أيام عيد األضحى المبارك، وحينما التجأ قســم مــن الناس والقوة المدافعة 
إلــى صحن اإلمام العباس وحضرته المطهــرة، تتبعتهم القوات التركية، ولم 
تتــورع عن قتل المئات من الالئذيــن بهذا المرقد المقدس، والتجأ بعض الناس 
ّية وبيت السيد كاظم الرشتي، ويذكر أيًضا أّن نجيب باشا نفسه  إلى بيوت الَشْيخهلِ

انتهك حرمة المكان المقدسة فدخل إليه وهو يمتطي صهوة جواده.

وبلــغ عــدد القتلــى أربعة آالف نســمة مــن األهالــي)49( في صحن ســيدنا 
العبــاس بكربالء الذين أبوا الخضوع للسياســات الجائرة، وخمســمائة من 
الجيــش المهاجم، وعلى أثر ذلــك ألقي القبض على الســيد إبراهيم الزعفراني 
وجيء بــه مكباًل إلى بغداد فقضى نحبه فيها بعد قليل، و الســيد عبدالوهاب آل 
طعمة ســادن الروضتين الذي سرعان ما أطلق سراحه بشفاعة نقيب بغداد السيد 
علي الكيالني، أما بالنســبة إلى أشــراف مدينة كربالء المقدسة فقد قبض عليهم 
بتهمــة التحريــض على الحركــة والمقاومة منهم علي كشــمش وطعمــة العبد، 
وبعض الســادة من آل نصر الله والنقيب، ومنهم السيد محمد صالح الداماد)50(،  
ولنا في شــهادة صدر الدين اإلســالم الخوئي بحقه خير دليل على أهمية ما أداه 
من دور سياسي نابع من مسؤوليته الشرعية، ذكر انه »كان من كبار علماء كربالء، 
والفقهاء األجالء المبرزين، وصاحب كلمة ووجاهة ومقبواًل عند الناس، وألنه 
لم يكن عنده تحمل للظلم والطغيان، قام ضد الحكومة، وبأمره حصلت انتفاضة 
عامة«)51(، وفي هذا الكالم إشــارة واضحة لدوره في تحشــيد الناس ابان هجوم 

العثمانيين بقيادة نجيب باشا على مدينة كربالء.
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وبســبب موقفــه مــن الهجــوم)52( ألقــي القبــض عليــه وتعــرض للظلــم 
واالضطهاد)53( وعلى أثر هذه الحادثة أخذ السيد أسيًرا ونفي إلى كركوك، وبعد 
التوســط له لــدى الوالي تم إطالق ســراحه حيث صدر األمر مــن الباب العالي 
بإقامتــه في القســطنطينية، ومنع رجوعه إلــى العراق، ثم توســط في أمره بعض 
َل إلى طهران في أوائل عصر ناصرالدين  أمناء الدولة اإليرانية فعفي عنه)54( وُأرسهلِ
شاه)55( الذي دعاه إلى اإلقامة في إيران، واحتفل به واعتنى به عناية شديدة حتى 
أصبح من مشــاهير األعالم، وكبار المراجع والتف حوله الناس، واســتمر قائًما 

بأعماله في التبليغ، وعرف بلسان العامة من الناس بـ)مير صالح عرب()56(.

وفاته  -7

عاش الســيد حياته ما بين الجهاد ونشر العلم والتبليغ واالجتهاد حتى توفي 
ليلة الجمعة 2ربيع اآلخرة سنة 1303هـ/1886م في طهران عن أربعة وثمانين 
عاًما)57( ثم حمل نعشــه إلى كربالء، ودفن في الرواق الشرقي الحسيني الشريف 

.داخل الروضة المطهرة)58( ليدفن إلى جوار جده اإلمام الحسين
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اخلامتة
يه في نهایة البحث: - أهم ما توصلت إل

إّن مدينة كربالء كانت وال تزال تنجب العديد من الشــخصيات العلمية . 1
والدينية التي كان لها دور بارز في تاريخ كربالء.

أسرة الداماد تعد من األسر الكربالئية التي استوطنت في الحائر.. 2

اشــتهر بيت الداماد بالسيد محمد صالح الداماد الذي كان فقيًها فاضاًل . 3
محًبا لقراءة القرآن وسياسًيا غيوًرا على بالده ودينه.

تتلمــذ الســيد على يد عــدٍد مــن العلماء والســيما خاله الســيد مهدي . 4
الطباطبائي حيث حضر دروس السطوح عليه.

للسيد عدٌد من المؤلفات وال سيما في علم األصول والفقه.. 5

للســيد دور سياسي مهم في الدفاع عن كربالء، وعلى إثرها تعرض إلى . 6
االعتقال ونفي خار	 البالد.

استمر برسالته في التبليغ واالجتهاد حتى وفاته.. 7
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الهوام�س
الشاهرودي، تاريخ الحركة العلمية في كربالء، ص 217.. 1
األمين، أعيان الشيعة، 	2، ص230.. 2
الشاهرودي، تاريخ الحركة العلمية في كربالء، ص218.. 3
كاظميني، نزهة أهل الحرمين في عمارة المشهدين، ص479.. 4
عبد األمير، صورة كربالء المنسية، ص55.. 5
الشاهرودي، تاريخ الحركة العلمية في كربالء، ص219.. 6
زحيــك: هو يحيى بن منصور بــن محمد بن أبي الحارث محمد بن أبي محمد بن عبد . 7

اللــه بن أبي الحرث محمد بن علي المعروف بابن الديلمية أبو الحســن ابن أبي طاهر 
عبد الله بن أبي الحســن محمد المحدث بن أبي الطيب طاهر بن الحسين القطمي بن 
موسى الثاني بن أبي إبراهيم االصغر المرتضى ابن االمام موسى الكاظم)ع( ، وأصل 
تســمية زحيك مأخوذة من الدنو او الزحف، فقالوا زحك القوم أي تدنوا أو زحفوا أو 

تنحوا ؛ ينظر: ابن عنبة، عمدة الطالب، ص191.
ابن عنبه، عمدة الطالب، ص215.. 8
سلمان هادي آل طعمة، عشائر كربالء وأسرها، ص100.. 9

مدرســة البادكوبه: أسســت عام)1270هـ/1853م( وقد أنشــئت في هذه المدرســة . 10

الواســعة المســاحة)30( غرفة واســعة، وتقع في زقاق الداماد الواقــع بين الروضتين 

الحســينية والعباســية متألفــة مــن ثالثــة طوابق،وتضم المدرســة مكتبة عامــة عامرة 

بالكتب القيمة،وكانت تصدر عنها منشــورات اســالمية ثقافية من بينها سلســلة)منابع 

الثقافــة االســالمية( وهي عبارة عــن مجموعات كتب لعــدد من الكتــاب والمؤلفين 

تصــدر كل شــهر، كما تصدر عنها مجلة)مبادئ اإلســالم(؛ ينظــر: االنصاري، عمارة 

كربالء،ص193.
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حســينية األسكوئي الحائري: تقع هذه الحسينية عند مدخل زقاق الداماد. شيدت سنة . 11
1345هـ /1927م من قبل ميرزا علي ابن الميرزا موسى األسكوئي الحائري، وكانت 
تحتــوي علــى مكتبة عامة باســم)مكتبة العالمــة الحائري( ، وتتألف مــن طابق واحد 

تتوسطه ساحة واسعة تحيط بها الغرف؛ ينظر: آل طعمة، تراث كربالء، ص231.
عبد الصاحب نصر الله، بيوتات كربالء القديمة، ص290.. 12
عباس القمي، الكنى واأللقاب، 	2،ص227.. 13
علــي الطباطبائي: هو الســيد المير علي ابــن المير محمد علي ابن الميــر أبى المعالي . 14

الصغيــر ابن الميــر أبى المعالي الكبيــر الطباطبائي الحائري، عالم ثقــة عريف، وفقيه 
فاضل، غطريف، جليل القدر، حســن الخلق، ولد في الكاظمية في)12 ربيع الثاني/ 
سنة 1161هـ/ 1748م( ، وهو الجد األعلى للسادة آل صاحب الرياض الطباطبائيين 
في كربالء ووالد الســيد محمد المجاهد)ت: 1242هـ/1827م( درس على يد خاله 
العالمة الوحيد البهبهاني، ثم اشتغل بالتصنيف والتدريس والتأليف في كربالء. ينظر: 
علي الخاقانــي، رجال الخاقاني، ص74 ؛ علي الطباطبائي، رياض المســائل، مقدمة 

المحقق، 	1، ص110-109.
الطهراني، الذريعة، 	15، ص43.. 15
سامي الكاظمي، راقدون عند الحسين، ص266.. 16
ســلمان هادي آل طعمة، عشائر كربالء واســرها، 	1، ص101 ؛ عبد الصاحب نصر . 17

الله، بيوتات كربالء القديمة، ص291.
آغا بزرك الطهراني، الذريعة، 	15، ص43، االمين، أعيان الشيعة، 	7،ص368.. 18
عبد الحسين جواهر الكالم، أعالم أسرة الوحيد البهبهاني، ص248.. 19
آمنــة البهبهانيــة: - هي الشــاعرة آمنة بيكم بنــت المولى محمد باقر بــن محمد أكمل . 20

البهبهاني الحائري،ولدت في كربالء حدود سنة1160هـ،عالمة،فاضلة،مجتهدة،من 
فقهاء نســاء عصرها متكلمة واعظة اصولية محققة محدثة جليلة ذات سند قويم مؤلفة 
كثيــرة الزهد عظيمة الورع، نشــأت في كربــالء على والدها العالــم الفقيه واالصولي 
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المتتبع المجدد الوحيد البهبهاني الحائري)ت 1205هـ(، واخذت المقدمات وفنون 
األدب وعلوم العربية على أعالم أسرتها وهم أخواها الشيخ محمد علي)ت 1216ه( 
،والشيخ عبد الحســين)ت 1245هـ( ،وتخرجت في الفقه واألصول والحديث على 
والدها،ولما بلغت سن الرشد تزوجت ابن عمتها السيد علي الطباطبائي الحائري)ت 

1231ه( صاحب الرياض ؛ ينظر: آل طعمة، أعالم النساء في كربالء، ص 31.
آغا بزرك الطهراني، طبقات أعالم الشيعة، 	14، ص881.. 21
عبد الحسين جواهر الكالم، أعالم أسرة الوحيد البهبهاني، ص248.. 22
الصدر، تكملة أمل اآلمل 	3، ص173.. 23
الخوئي، مرآة الشرق، 	1،ص805.. 24
القمي، الكنى واأللقاب، 	2، ص227.. 25
عبد الحسين جواهر الكالم، أعالم أسرة الوحيد البهبهاني، ص252.. 26
سلمان هادي آل طعمة، علماء كربالء في ألف عام، 	1، ص158-157.. 27
الســيد محمد المجاهــد: وهو محمد بن علي بــن محمد علي الطباطبائي، المشــهور . 28

بالمجاهد لقيادته جيًشــا لمحاربة الروس الغزاة، ودفعهم عن الحدود اإليرانية وتوفي 
فــي قزويــن عام 1242هـــ، ونقل إلــى كربالء ودفــن بها وأصبــح قبره مــزاًرا. ينظر: 

الكرباسي، معجم الشعراء الناظمين في الحسين، 	1، ص72.
شــريف العلماء: هو محمد شــريف بن حســن علــي المازندراني األصــل الحائري، . 29

الشــهير بشــريف العلمــاء، كان فقيًهــا إمامًيا مجتهًدا، مــن كبار األصوليين ومشــاهير 
المدّرســين، له يــد طولى في علم الجدل، ولد في الحائر الحســيني في مدينة كربالء، 
توّفي بالحائر الحســيني الشــريف بمرض الطاعون سنة 1245هـ، وقبره في داره ويقع 
بالطرف الجنوبي من الصحن الشــريف. ينظر: األمين، أعيان الشيعة، 	9، ص364؛ 

السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء، 	13، ص593
الســيد إبراهيــم القزوينــي: هــو إبراهيم بن محمــد باقر بن عبــد الكريم بــن نعمة الله . 30

الموســوي القزوينــي الحائــري، فقيه إمامــي مجتهد، أصولــي، من أكابــر المحّققين 
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ومشــاهير المدّرســين، ولد في كربالء في ذي الحّجة ســنة)1214هـ( ، وتنقل مع أبيه 
بين قزوين وكرمانشــاه، وقرأ بها مبادئ العلوم ثّم رجع إلى العراق، ودرس في كربالء 
على يد السيد محمد المجاهد بن علي الطباطبائي الحائري وغيره، والزم درس محمد 
شــريف بن حسن علي المازندراني الحائري الشهير بشريف العلماء)ت: 1245هـ( ، 
وتخّر	 عليه في أصول الفقه، وأقام فترة في النجف األشــرف، وتوّفي في كربالء عام 
1264هـ عن عمر ناهز الســتين عاًما، ودفن في مقبرته جوار داره عند مدخل الســوق 
فــي الصحن الصغير الذي كان ملحًقا بصحن اإلمام الحســينA ينظر: الســبحاني، 
موســوعة طبقــات الفقهــاء، 	13، ص29 ؛الطهرانــي، الذريعــة، 	8، ص239 ؛ 

الزركلي، األعالم، 	1، ص70
الشــيخ محمد حسن النجفي: هو محمد حســن ابن الشيخ باقر ابن الشيخ عبد الرحيم . 31

ابن أغا محمد الصغير بن عبد الرحيم الشــريف الكبير، وهو عنوان األسرة الجواهرية 
العلمية المعروفة بالنجف األشــرف ولد في عام 1192هـ، وهو من مشــاهير اإلمامية 
وصاحب موســوعة)جواهر الكالم( ، وتوفي في عام 1266هـ في النجف األشــرف، 
ودفن في مقبرته المعروفة. ينظر: الجواهري، جواهر الكالم، 	1، ص2- 4، القمي، 

الكنى واأللقاب، 	2، ص175.
عبد الحسين جواهر الكالم، أعالم أسرة الوحيد البهبهاني، ص249.. 32
الســيد محمد العصار: وهو محمد العصار بن محمود الحســيني اللواساني الطهراني . 33

نزيل طهران ولد عام 1264هـ، وأخذ على أعالمها منهم المال عزيز الطالقاني، والشيخ 
محمد حســن الجالة ميداني، والمال اســماعيل القره باغي، والسيد صالح الداماد أيام 
إقامته فيها والســيد صادق الطباطبائي، وغيرهم، ثم هاجر إلى كربالء في أواخر شــهر 
شعبان عام 1289؛ ينظر: محمد حسين األعلمي، منار الهدى في األنساب، ص265.

نور الدين الشاهرودي، تاريخ الحركة العلمية في كربالء، ص59.. 34
الخوئي، مرآة الشــرق، 	1، ص806 ؛ إســماعيل باشــا البغدادي، إيضاح المكنون، . 35

	2، ص67 ؛ عبد الحسين جواهر الكالم، أعالم أسرة الوحيد البهبهاني، ص251.
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الطهراني، الذريعة، 	15، ص43.. 36
عبد الحسين جواهر الكالم، أعالم أسرة الوحيد البهبهاني، ص251.. 37
الخوئي، مرآة الشرق، 	1، ص806.. 38
الطهراني، الذريعة، 	15، ص43.. 39
إسماعيل باشا البغدادي، إيضاح المكنون، 	2، ص67 ؛ عبد الحسين جواهر الكالم، . 40

أعالم أسرة الوحيد البهبهاني، ص251 ؛ المدرسي، مقدمة للفقه الشيعي، ص191.
الطهراني، الذريعة، 	15، ص43.. 41
آغا بزرك الطهراني، طبقات أعالم الشيعة، 	14، ص883.. 42
االمين، أعيان الشيعة، 	7،ص369.. 43
آغا بزرك الطهراني، طبقات أعالم الشيعة، 	14، ص 883.. 44
آل طعمة، تراث كربالء، ص377.. 45
عبد الصاحب نصر الله، بيوتات كربالء القديمة، ص290.. 46
محمد حسن مصطفى الكليدار، مدينة الحسين، 	3،ص182.. 47
سامي الكاظمي، راقدون عند الحسين، ص266.. 48
جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدسة، 	8، ص279.. 49
الجاللي، فهرســت التــراث، 	2، ص88 ؛آل طعمة، عشــائر كربالء وأســرها، 	1، . 50

ص101 ؛ جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدسة، 	8، ص280-279.
ناصر الدين أنصاري، ســيد صالح عرب)م1303ق( رهبر قيام كربالء، كتاب شــيعة، . 51

قم، كتاب شناسي، 1391ق، العدد الخامس ص106-104.
آغا بزرك الطهراني، طبقات أعالم الشــيعة، 	14، ص882 ؛ سلمان هادي آل طعمة، . 52

عشائر كربالء وأسرها، ص100.
اللجنــة العلمية في مؤسســة اإلمــام الصادق، موســوعة طبقات الفقهــاء، 	14، . 53

ص736.
األمين، أعيان الشيعة، 	7، ص 369 ؛ آل طعمة،تراث كربالء،ص 299؛كحالة،معجم . 54
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المؤلفين،	5،ص5.
ناصر الدين الشاه: وهو ناصر الدين الشاه أحد الذين تولوا عرش إيران بعد وفاة محمد . 55

شاه في عام 1848م واستمر حكمه تسًعا وأربعين سنة وشهًرا و ثالثة أيام، حيث تسلم 
الحكم في المدة التي كانت تســود البالد اضطرابات وفتن داخلية تمكن من الســيطرة 
على زمام األمور وإجراء إصالحات على البالد، ينظر: حسين كريم الجاف، موسوعة 

تاريخ إيران السياسي، المجلد الثالث،ص248 -249.
الطهراني، الذريعة، 	15، ص43.. 56
سلمان هادي آل طعمة، تراث كربالء،ص284.. 57
محسن األمين، أعيان الشيعة، 	7، ص369 ؛ سامي الكاظمي، راقدون عند الحسين، . 58

ص266.
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امل�شادر واملراجع
: الكتب أوالاً

- البغدادي، اسماعيل باشا بن محمد أمين )ت: 1339هـ(
إيضاح المكنون، تحقيق: محمد شرف الدين، دار إحياء التراث العربي، . 1

بيروت.
- الجاللي، محمد حسين الحسيني.

فهــرس التــراث، تحقيــق: محمد جــواد الحســيني، ط1، نَكارش،)قم: . 2
2001م( .

- حسين كريم الجاف.
موسوعة تاريخ إيران السياسي، الدار العربية للموسوعات، ط1،)بيروت: . 3

2008م( .
- الخليلي، جعفر.

موســوعة العتبــات المقدسة)قســم كربــالء( ، ط2، مؤسســة األعلمي . 4
للمطبوعات،)بيروت: 1987م( .

- الخوئي، محمد أمين اإلمامي)ت: 1303ه / 1885م( 
مرآة الشرق، ط1، مكتبة سماحة آية الله المرعشي العامة،)قم: 1427ه/ . 5

2006م( .
- الزركلي، خير الدين بن محمود)ت: 1410ه / 1990م( 

األعالم، ط5، دار العلم الماليين)بيروت: 1400 ه / 1980م( .. 6
- سامي جواد المنذري الكاظمي.

راقدون عند الحسين، ط1، دبوق للطباعة،)بيروت: 2013 م( .. 7
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- السبحاني، جعفر.
موســوعة طبقــات الفقهــاء، ط1، مؤسســة اإلمــام الصــادق ،)قم: . 8

1997م( .
- سلمان هادي آل طعمة.

عشائر كربالء وأسرها، ط1، دار المحجة البيضاء، بيروت، 1998م.. 9
معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي كربــالء، ط1، مطبعــة دار المحبــة . 10
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scholars' manuscripts in a particular science or topic, the 
spatial ones as their manuscripts in certain library, the per-
sonal ones as one of Kerbala scholars' manuscripts or publi-
cations, etc.

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

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

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

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

The Journal Axes

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

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

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

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

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

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

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

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

Who are Kerbala noblemen?

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

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

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

 Why Kerbala heritage?

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

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

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

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

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

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

  What differentiates our heritage is two matters:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The Sixth Candle

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

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

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

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

e: Researchers to be published are only those given con-
sent by experts to in the field. 

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

12. Taking into consideration some points for the publica-
tion priorities, as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail 

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

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

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

9. For the research should never have been published be-
fore, or submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the 
viewpoints of the researchers themselves; it is not necessary 
to come in line with the issuing vicinity, in time, the research 
stratification is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to 
state their reliability for publication. No research retrieved 
to researchers, whether they are approved or not; it takes the 
procedures below:

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

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of 
the edition chief approval and the eminent date of publication.
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the origi-

nal scientific researches under the provisions below: 
1. Researches or studies to be published should strictly be 

according to the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD 

Having, approximately, 5,000-10,000 words under simplified 
Arabic or times new Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceed-

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

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

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

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