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قواعد النشر في المجلة 
وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

القواعد اآلتية:

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

قرص  مع  ثــالث  وبنسخ   ،A4 ورق  عىل  مطبوعًا  البحث  يقدم   -2
 simplified(بخط كلمة   )10000  -5000  ( بحدود   )CD(مدمج

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

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

بحدود )350( كلمة.

الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  من  األوىل  الصفحة  حتتوي  أّن   -4
والربيد  اهلاتف،  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة  الباحثني، 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك. 

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

مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  -6



هبا  واملراجع  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  ومراجع  مصادر  وجود  حالة 
منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر العربية، وُيراعى يف إعدادمها الرتتيب 

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

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

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة 
أو ندوة، وأنه مل  ُقّدم إىل مؤمتر  البحث قد  إذا كان  فيام  األوىل، وأن يشري 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

ة وسيلة نرش أخرى.  9-أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ

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

املنشورة ملوجبات فنية. 

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

اآلتية: 

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

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



أو إضافات  املقومون وجوب إجراء تعديالت  يرى  التي  البحوث  جـ - 
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. 

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

مالية جمزية. 
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

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

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

أو عىل موقع املجلة
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (

ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.  الكبري/جممَّ





حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

امْلُْلُك،  َلُه  اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض، و  احلمد هلل الَّذي ُيَسبُِّح له َما يِف السَّ
َيِلُج يِف اأْلَْرِض، َوَما خَيُْرُج  َما  َيْعَلُم  َقِديٌر،  ٍء  َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ َشْ
ِحيُم اْلَغُفوُر، والصالة  اَمِء، َوَما َيْعُرُج فِيَها، َوُهَو الرَّ ِمنَْها، َوَما َينِْزُل ِمَن السَّ
ِذيَن اْصَطَفى والسيَّام سيِّدنا ونبيِّنا حممد املصطفى،  الَّ ِعَباِدِه  والَساَلُم َعىَل 

وآل بيته الطّيبني الطاهرين.

السنة  من  الثالث  العدد  الكريم  القارئ  عزيزي  يديك  فبني  بعد  ا  أمَّ
إصدارات  عدد  يصبح  اإلصدار  هذا  ومع  كربالء،  تراث  ملجلة  اخلامسة 
املجّلة سبعة عشـر إصداًرا وثَّقت من خالهلا جوانب مهّمة، ومتعّددة من 

الرتاث الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء.

عة مع بعض  ا قامت بعقد الندوات العلميَّة املوسَّ ومن نشاطات املجلَّة أهنَّ
اجلامعات العراقيَّة و املؤسسات الرتاثيَّة، إضافة إىل عقد حواريات علميَّة 
شهرّية ضمن منتدى الرتاث الكربالئّي، وها نحن اآلن يف طور اإلعداد 
. املجلَّة  هذه  يف  املؤمتر  هذا  أبحاث  وسُتنْشـَر  عاملّي،  علمّي  مؤمتر  لعقد 

والدراسات  األبحاث  من  طّيبة  جمموعة  فهي  العدد  هذا  أبحاث  ا  أمَّ
التي احتوت عىل مادة علميَّة قيِّمة تّم تقويمها علميًّا من أساتذة جامعيني، 

حيملون القاًبا علمّية مرموقة، وُيشهد هلم بكفاءهتم العالَية.

القرن  بالوراقة والوّراقني يف كربالء حتَّى  البحث األّول  وقد اختّص 
الثاين  الثالث عشـر للهجرة وقد تضّمن دراسة ميدانّية، وتضّمن البحث 
الكايف، وتناول  الضـروري والرشط  الشـرط  البهبهايّن بني  االجتهاد عند 



الفصول مقارنة مع  الثالث موضوع علم األصول عند صاحب  البحث 
حمّمد  الشيخ  تناول  فقد  الرابع  البحث  وأما  واملشهور،  الكفاية  صاحب 
حسني األصفهاين احلائري ونظرّية الواجب املعّلق التي كانت من إبداعاته 
والتي تناوهلا األعالم من بعده بالبحث والتنقيب إىل يومنا هذا، والبحث 
اخلامس كان حول الشيخ حممد مهدي النراقي وجهوده املعرفّية، يف حني 
اختّص البحث السادس بسرية السّيد حممد مهدي بحر العلوم وإجازاته، 
وأما البحث السابع فكان حتقيًقا عن كتب السّيد حممد مهدي بحر العلوم 
اشرتك  إذ   اآلخر،  عن  ليمتاز  كتاب  كل  ومواصفات  وأسامئها  الفقهّية، 
ممّا  والببليوغرافيا  الرتاث  كتب  يف  املصابيح  باسم  منها  واحد  من  أكثر 

أوجب لبًسا عند الرتاثيني.
التطّورات  اللغة االنكليزية فكان عن دور أهايل كربالء يف  أما بحث 

السياسيَّة من عام 1914 إىل عام 1921م.
كانت  الكرام رسالتني حمّققتني،  ائنا  لقرَّ فاخرتنا  املخطوط  الرتاث  أّما 
األوىل َأجِوَبة َمَساِئِل الشيخ حممد بن جابر النجفي للشيخ عبد النبي بن 
للسّيد  املحصورة  الشبهة  يف  رسالة  والثانية:  احلائري،  اجلزائري  سعد 
املعروف  احلائري  املرعيش  إسامعيل  بن حمّمد  بن حمّمد عيل  حمّمد حسني 

بالشهرستاين.
ائنا الكرام، كام ُنجّدد هلم الدعوة  ينال هذا العدد رضا قرَّ ونطمح أن 

بالكتابة يف املجّلة ورفدها بجديد نتاجاهتم الرصينة، وحتقيقاهتم املتينة.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

والقرص، يف دورة حياهتا. 
املادية  الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
وهبذا  معني.  مكان  يف  معني،  زمان  يف  معينة،  برشية  لساللة  واملعنوية 

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

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

بتفاصيل  عارفًا  مستهدفة(  برشية  )ساللة  لرتاث  املتتبع  كان  وكلام 
بالرتاث  املعرفة  بني  التعالق  أّن  بمعنى:  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن 
هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني 
فمرة  منهم،  املسلمني  الرشق وال سيام  تراث  َتَقّصَد دراسة  ممّن  وسواهم 
ومرة  الرشقيني،  لساللة  كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد 

توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 



2- كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، 
وتتشّكل  بعينها،  لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل 
العراق،  أي:  ؛  إليها  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  جماوراهتا  مع 
التي وقعت عليها:  الرتاتب تتضاعف مستويات احليف  والرشق، وهبذا 
التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة  مكتنزات  من  حتويه  بام  كربالء  ألهّنا  ؛  فمرة 
ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، 
ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، 
فكل مستوى من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى 
ُغيِّبت وُغيِّب تراثها، واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
إىل  التابع  كربالء  تراث  مركز  تصدى  بيانه،  سبق  ما  عىل  وبناًء   -3
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  اإلنسانّية  و  اإلسالمية  املعارف  شؤون  قسم 
إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، 

تسعى إىل: 
بأبعادها  الراكز يف كربالء  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  - ختصيص 

الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
- مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية 
الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع 
جماوراهتا، وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

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



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

- تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم ؛ يف ظل افتقادهم 
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع  إىل 

مسؤولية رشعية وقانونية. 

- التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة 
النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

ذلك،  إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني 
إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملّخص
متّيزت مدينة كربالء باحتضاهنا للعديد من رجاالت الفكر الذين أّسسوا منهجًا 
دينّيًا راسخ املعامل حّددوا به مسار حياة الفرد واملجتمع عىل وفق مقّومات الشـرع 
لكربالء  أّن  عىل  بالغة  وحّجة  واضحًا  دلياًل  املنهج  ذلك  شّكل  حيث  القويم، 
 البيت أهل  مدرسة  عىل  احلفاظ  يف  للغاية  مهامًّ  دوًرا  ومدارسها  وعلامئها 
و هي مججمة  والفداء،  والشهادة  التضحية  نرباس  فكانت  والسري عىل خطاها، 
الشهادة وبني قاصٍد هلا  تراهبا املضّمخ بعطر  العلمّية، فبني مولود عىل  احلوزات 
العلم  مدينة  فكانت  القيادة،  لزمام  ماسٍك من حوزاهتا  للرواء واالستزادة وبني 

والعلامء.

الوحيد  مدرسة  سليل  النراقي،  مهدي  حممد  املحقق  الشيخ  هــؤالء  ومن 
البهبهاين وأحد أبرز »املهادي األربع«)1(، كام أّنه يعد يف الطراز األّول من علامء 
فيها  بام  والنقلّية  العقلّية  العلوم  مجيع  يف  ومهارته  تبّحره  يف  الكبار،  اإلســالم 
بالفضائل األخالقّية  العصـر يف حتّليه  نوادر  العالية، ومن  األدبّيات والرياضات 
وامللكات امللكوتّية، لذا جاء هذا البحث متناغاًم مع تلك املوسوعّية التي تفّرد هبا 
املذهب درسًا  ارتكزت هبم دعائم  الذين عارصهم والذين  العلامء  القّلة من  مع 

وتأليفًا وحتقيقًا وغريها من األدوات الفكرّية املوّجهة لصالح الفرد واملجتمع.



180

�ل�شيخ حممد مهدي �لرن�قي.. در��شة يف �شريته وجهوده �ملعرفية )1128-1209هـ/1709-1790م(

Abstract
Kerbala city was characterized by embracing a number of 

men of thought who established a religious approach with 
deep rooted features that they limited through the individual 
and the society life way based on the fundamentals of the 
right Sharia. That approach was a clear proof and convincing 
argument for kerbala, its scholars, and its schools of great 
importance to protect the school of prophet's family ( ) and to 
follow its principles. Thus, it was a light of sacrifice, martyrdom, 
and redemption. It is the core of scientific hawzas. So, some 
were born and martyred on its earth, some headed to increase 
his knowledge, and some others attended its hawzas as a 
leadership; therefore, it became a city and scholars.

The investigator sheikh Muhammed Mehdi Al Neraqi 
was one of them, descendant of Al Waheed's Al Behbehani 
school and one of the prominent four Mehdis. He is also 
considered as one of the first level Islamic scholars due to 
his deep knowledge and skill in all mental and transcription 
sciences including literature, high level mathematics, and the 
time anecdote by having virtual conducts and realm talents. 
Hence, the current study came to be in harmony with this 
encyclopedia who was identified in addition to some few 
scholars whom he was contemporary with them. Those 
scholars fixed the docrine bases through teaching, writing, 
and investigating, and other intellectual devices directed to 
reform the individual and the society.
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المقدمة
شهدت الساحة الفكرّية يف مدينة كربالء املقدسة يف النصف الثاين من القرن 
الثاين عشـر اهلجري بروز نخبة علامئية متميزة رسمت إطارًا واضح املعامل للدين 
واملذهب آنئذ، كان الشيخ حممد مهدي النراقي واحدًا من رّواد تلك النخبة التي 
دراسة  تفنّنه يف  املتطّرفة، عالوًة عىل  الفكرّية  والنزعات  العلمي  للفتور  تصّدت 
الفقه  علَمي  يف  اإلجــادة  عىل  جهده  يقترص  مل  إذ  وتدريسها،  املختلفة  العلوم 
كاهلندسة  الرياضّية  العلوم  وتأليف  دراسة  إىل  تعّداه  بل  ومقّدماهتام،  واألُصول 
واحلساب والنجوم، ثّم إّنه كان يمتلك ُأسلوبًا علمّيًا خاّصًا يف اإلرشاد والتوجيه 
والبحث، إذ جاَنَب طغيان التصّوف من جهة، وعالج طغيان التحّلل األخالقّي 
عند العاّمة من جهة ُأخرى، داعيًا الناس إىل االعتدال يف السلوك واالستمداد من 
منابعه الرشعّية، األمر الذي شّكل برّمته دافعًا أساسّيًا يف اختيار موضوع البحث.

أبرز  الباحث  فيها  بنّي  وخامتة  مباحث  وثالثة  املقدمة  هذه  عىل  البحث  قّسم 
الشيخ  حياة  سرية  األول  املبحث  تناول  فقد  عنها،  متّخض  التي  االستنتاجات 
يف  مبارش  بشكل  سامهت  والتي  الفكرية  مرجعّياته  أبرز  إىل  فيها  معّرجًا  النراقي 
صقل موهبته يف الفقه واألصول والتحقيق حتى صريورته عاملًا كبريًا يشار إليه 
بالبنان، يف حني سّلط املبحث الثاين الضوء عىل الظروف التارخيّية التي عارصها 
الشيخ النراقي مطلعًا عىل مسّبباهتا، مشّخصًا مواطن الضعف واخللل فيها حتى 
أصبحت األماكن التي تنّقل فيها - بالد فارس و العراق -، خمتربه الكبري الذي 
أقرانه من علامء  به عن  تفّرد  الذي  التنظري األخالقي  حاول إصالحه من خالل 
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عصـره، ليأيت املبحث الثالث مصداقًا حّيًا استعرض فيه الباحث أبرز طروحاته 
املجتمع  اعتورا  اللذين  واخللقي  القيمي  االهنيار  حالة  استهدفت  التي  الفكرية 
اإلسالمي ملسّببات موضوعّية سبق ذكرها، وحماولة إجياد احللول الناجعة هلا من 
خالل تنبيه األّمة اىل عظم اخلطر الذي يواجهها، فكانت مصنّفاته ومنها »جامع 
للشاب  يكون مالزمًا  أن  أراده  الذي  العقيل  التسّلح  لذلك  أنموذجًا  السعادات« 

املتفّقه يف دينه يف سبيل مواجهة ما حيتمل أن هيّدد مفاهيمه العقائدّية.
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المبحث األول
الشيخ النراقي.. قراءة في سيرته و نشأته العلمّية

هو الشيخ حمّمد مهدي بن أيب ذّر النراقي الكاشاين املعروف باملحّقق النراقي 
ولد يف قرية نراق من توابع مدينة كاشان)1(، من أرسة فقرية احلال، إذ ال يعرف 
»نراق«،  قرية  يف  القاجارية  احلكومة  يف  صغري  موظف  أّنه  سوى  شئ  والده  عن 
ولعّل ذلك األمر كان السبب يف أن ال تؤّرخ معه سرية عائلته كون ال ذكر هلا يف 

األوساط العلمّية والتي غالبًا ما تكون حمّط اهتامم املصنفني)2(.

َب)3( الشيخ حمّمد مهدي بـ »املحّقق النراقي« و »العاّلمة النراقي«، وقد يعرّب  ُلقِّ
عنه بـ »النراقي األّول«)4(.

عاش الشيخ النراقّي كام يعيش عرشات اآلالف من أمثاله من طاّلب العلم، 
كر فقري احلال«، منزويًا يف مدرسته ال ُيعرف من حاله إالّ أّنه طالب من  »خامل الذِّ

أهل كاشان مقيم يف مدينة أصفهان لتحصيل العلوم الدينية، وكان ال يّتصل به إاّل 
هم شء من شؤونه.. أّما هو فكان يرتّدد يف دراسته  أقرانه يف دروسه، ومل يكن هيمُّ
العلمّية بني غرفته وجمالس الدرس، ال ُيعَرف من حاله إاّل مالبسه الرّثة التي ألِف 
اجلميع منظرها، وهي تشري يف الظاهر إىل فقره، ويف الباطن إىل زهده وعّفته وعّزة 
نفسه، إذ مل يتقّبل، بل مل يستطع أن يتقّبل صدقات اآلخرين عليه، كذا كان النراقّي 

يف بداية حياته العلمّية، حيث مل ُيعرف عنه تدريس أو اجتهاد أو تأليف.

أّما من ناحية الدرس وكدليل ملا يذكر عنه من قّوة شكيمة وإرصار عىل طلب 
العلم، يذكر بأّنه »كان ال يفّض الرسائل الواردة إليه، بل يطرحها حتت فراشه خمتومة، 
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لئاّل يقرأ فيها ما يشغل باله عن طلب العلم، والصرب عىل هذا األمر يتطّلب قّوة وإرادة 

عظيمة ليست اعتيادّية لسائر البرش«)5(.

ومن طريف ما يذكر أيضًا أن والده قد قتل يف مدينة نراق، يف الوقت الذي 
كان الشيخ النراقي حيضـر درس ُأستاذه الشيخ إسامعيل اخلاجوئي يف أصفهان، 
نراق  إىل  للعودة  ثم  أوالً  باألمر  إلخباره  إليه  يكتبوا  أن  من  بّد  لذويه  يكن  فلم 
يفّض هذا  املواريث وشؤون ُأخرى، ولكنّه عىل عادته مل  الرتكة وقسمة  لتصفية 
الكتاب، ومل يعلم بكّل ما جرى، ثّم كتبوا له ثانية ولكنّه مل جيبهم أيضًا، ومّلا يئسوا 
منه كتبوا إىل ُأستاذه املذكور ليخربه ويأمره باملجيء، وخشـي األُستاذ أن يفاجئه 
والده  أّن  له  ذكر  ثّم  باألمر  إلخباره  متهيدًا  والكآبة  احلزن  له  يبدي  فأخذ  بالنبأ، 
جمروح، ورّجح له الذهاب إىل بالده، ولكّن هذا »املثابر الصلب« مل يلبث أن دعا 
لوالده بالعافية رافضًا الذهاب إىل نراق، مفّضاًل االستمرار بتحصيل العلم، مما 
حدا بأستاذه اىل أن يصـّرح له بالواقع، ولكنه مل يعبأ باألمر أيضًا، وأرّص عىل البقاء 
السفر،  أن يفرض عليه  ُبّدًا من  املّرة مل جيد  األُستاذ هذه  أّن  إاّل  العلم،  لتحصيل 
فسافر امتثاالً ألمره، غري أّنه مل يمكث يف نراق أكثر من ثالثة أّيام قبل أن يعود إىل 
أصفهان مهوى فؤاده لتحصيل ما هو أجدر وأكمل وأنفع يف هذه احلياة الدنيا)6(.

وهذا األمر حيمل يف طّياته مغزًى و دالالٍت عميقة يمتّد أفقها إىل سامء العلم 
التي تنسـي اإلنسان ماهّية الدنيا الفانية، من أجل االنطالق إىل عامل اخللود املتمّثل 

باملسري يف طريق الدرس والتعّلم.

ثّم  املقّدسة  كربالء  مدينة  إىل  أثره  عىل  انتقل  العلم،  من  مبلغًا  بلغ  إذا  حّتى 
الوحيد  من  كّل  ــالم،  األع يد  عىل  العليا  دراسته  فواصل  األرشف،  النجف 
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البهبهاين، والشيخ يوسف البحرايّن صاحب »احلدائق النارضة«، واملحّقق الشيخ 
مهدي الفتويّن، حّتى إذا فرغ من التحصيل هناك رجع إىل بالده واستقّر يف مدينة 
كاشان، حيث أّسس فيها مركزًا علمّيًا هُياَجر إليه وأصبح ذلك املركز حوزًة علمّية 
مرموقة بعد أن كانت كاشان مقِفرة من العلم والعلامء.. فَزَهت بالشيخ النراقّي 
ومشاريعه املوّفقة وجهوده املباركة يف نشـر علوم القرآن والسنّة الرشيفة، وليشّكل 

مركز إشعاع افتتح عىل أساسه الكثري من املراكز بعدها يف بالد فارس.
علمّية  بمكانة  وحظي  املعرفة،  بموسوعّية  أقرانه  عن  النراقي  املحّقق  متّيز 
جامعًا  كان  فقد  ومقّدماهتام،  واألصول  الفقه  عىل  يقترص  ومل  ممتازة،  واجتامعّية 
والفقه واألصول واحلديث  والّلغة  فنراه عاملًا يف األدب  والفنون،  العلوم  ألكثر 
والرجال والدراية واحلكمة والكالم واآلداب واألخالق والرياضّيات والنجوم، 
نشأته يف  له  أتاحت  فلقد  املتنّوعة،  الكثرية  تأليفاته  يتجىّل ذلك من خالل  حيث 
األوساط العلمّية فرص التعّلم املبّكر، ووّفرت له عقلّيته الكبرية وذكاؤه الوّقاد، 
القدرة عىل استيعاب العلوم والفنون املتعّددة بسهولة، وارتقى سّلم العلم فبلغ 
حّدًا يكاد يعّد من علامء الطراز األّول للقرنني الثاين عرش والثالث عرش اهلجريني.
كام تأّثر الشيخ النراقي بالسهروردي املتوّف عام 587هـ، وباألخّص فيام يتعّلق 
الفكرية،  طروحاته  عىل  طغت  بأهّنا  يالحظ  التي  اإلرشاقّية  الفلسفة  بموضوع 
إرشاقّيًا،  منحى  النراقي  فيه  نحا  الذي  العرشّية«  »اللمعات  كتابه  يف  وباألخص 
و  »الظلمة«  و  »النور«  أمثال  من  السهروردي  تعبريات  من  الكثري  فيه  واستعمل 

»الربزخ« و »اهلياكل«)7(.

ومن اجلدير بالذكر أّن طبيعة التفكري الفلسفي يف عرصه كانت جتمع بني دراسة 
احلوزات  يف  الدارسني  أغلب  تأّثر  حيث  العرفاين،  الربهانّية)8(واملنهج  احلكمة 



186

�ل�شيخ حممد مهدي �لرن�قي.. در��شة يف �شريته وجهوده �ملعرفية )1128-1209هـ/1709-1790م(

العلمّية بفلسفة املال صدر الدين الشريازي الذي ازدهرت فلسفته يف تلك املّدة 
صادق  حممد  الشيخ  أمثال  من  احلقبة،  تلك  فالسفة  كبار  من  جمموعة  تبنّاها  إذ 
األردستاين)9( والذي كتب يف هذا اخلصوص رسالة ُعدَّ فيها من القائلني بأصالة 
الوجود، ووحدته احلقيقية، كام يستبان من خالل االطالع عىل جهده املعريف مدى 

تضّلعه من احلكمة الذوقية وميله إليها عالوًة عىل اشتهاره بتدريس العرفان)10(.

كام كان ألساتذة آخرين دور يف صقل مداركه العلمية من أمثال الشيخ محزة 
الكيالين)11( والشيخ حممد تقي املايس، والشيخ إسامعيل اخلاجوئي)12(، وقد كان 
املتأّثرين بفلسفة املاّل صدرا الشريازي وتلميذه السيد حممد بيد  األخري من أبرز 
الذي يذكر  اىل احلد  الفلسفية،  الدراسة  النراقي يف مرحلة  آبادي)13( وهو أستاذ 
فيه األشتياين أّن طلبة العلوم الدينية أصبحوا »متبّحرين يف أفكار مال صدرا بشكل 
باتت كتب مال صدرا كافية ووافية لطالب الفلسفة واملعارف لدرك احلقائق، ورّجحوا 

فلسفته بشكل رسمي عىل أفكار وآراء الشيخ الرئيس وشيخ اإلرشاق«)14(.

سار الشيخ النراقي مسرية معارصيه يف هذا االجتاه حيث أصبح من أبرز رّواد 
النراقي  مهدي  مال  احلاج  »يعترب  يقول  إذ  األشتياين  وصف  وحسب  املدرسة  هذه 
أحد كبار تالميذ السّيد حممد وكان فقيهًا عظياًم، وفيلسوًفا، وعارفًا مكرًما... وبعض 

آثاره يف املعقول والفلسفة اإلهلّية يعكس براعته يف فلسفة مال صدرا حيث كان يعترب 

األصول  تبّحره يف علمي  املجال«)15(، عالوًة عىل  هذا  الراسخني يف  املحققني  من 

املعرفّية  قواه  بكامل  يتهّيأ  جعله  الذي  األمر  عرصه،  علامء  كبار  يد  عىل  الفقه  و 
باحلركات  متمّثاًل  العقائدي،  التحّدي  ومنها  مستقبلّية،  حتّديات  من  سيواجه  ملا 
الصوفّية التي انترشت يف كّل من العراق وبالد فارس)16(، وما حتمله من مفاهيم 
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خاطئة عن اهلل والوجود والعامل، يضاف إليها التحّدي األخالقي املتمّثل بشيوع 
مظاهر االنحالل اخللقي وانجراف املجتمع إىل مهاٍو سحيقة ال حتمد عقباها...

وهو ما سنتطّرق اليه بالتفصيل يف املبحث الثاين إن شاء اهلل.
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المبحث الثاني
لمحات تاريخية إلى أبرز أحداث عصره

عارصها  التي  التارخيّية  األحداث  عىل  الضوء  تسليط  أمّهّية  فيه  شّك  ال  ممّا 
د  تعني جمرَّ العام والتي ال  بإطاره  التاريخ  أمّهّية دراسة  متأّتية من  النراقي  الشيخ 
ت عىل اإلنسان مذ خلقه اهلل  التي مرَّ التارخيّية  الوقائع واألحداث  االطالع عىل 
ق يف دراسة وحتليل هذه األحداث يف  التعمُّ تعاىل إىل يومنا هذا، وإنَّام هتدف إىل 
ًا كان هذا  حماولة للخروج بفائدة يستنري هبا اإلنسان يف عرصه الذي يعيش فيه أيَّ
العرص، إذ واكب الشيخ النراقي مجلة من التطّورات السياسّية و االجتامعّية التي 
الفتق  لديه يف حماولة منه لدرء  التوّجه واالهتامم  سامهت وبشكل كبري يف صقل 
جيعله  مما  املجتمع،  يعتوران  اللذين  واألخالقي  القيمي  التهتك  بسبب  احلاصل 
أم  املبارش  بالتوجيه  أكان ذلك  املهّمة، سواء  لتلك  يتصّدى  إىل من  ماّسة  بحاجة 
حلالة  معاكسًا  يأيت  الذي  النوعي«)17(  »الضّد  بــ  يسمى  ملا  التثقيف  أم  بالتأليف 

االهنيار القيمي للمجتمعات.

ففي اجلانب السيايس مثاًل كان لالضطرابات التي عانتها املنطقة التي عاشها 
الشيخ النراقي متنّقاًل بني أرجائها »بالد فارس والعراق« واحدة من أبرز ممّيزات 
العثامنية  الدولة  بني  الصـراع  فكان  التارخيّية)1709-1790م(  املرحلة  تلك 
العامل  عىل  انعكست  مساوئ  األمر  هلذا  و  صوره)18(،  أشّد  يف  الصفوية  والدولة 
اإلسالمي بعاّمة واملشـرق بخاّصة، متّثل هذا بـاالنتفاضات املتتالية ضّد الدولتني، 
الصفوية  للعاصمة  األفغاين  باالجتياح  املتمّثلة  اخلارجّية  الغزوات  عىل  عالوة 
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ضحّيتها  راح  كربى  جمــزرة  وجيشه  أحــدث  الــذي  حممود  مري  بقيادة  أصفهان 
أآلالف، حتى متكن األفغانّيون من السيطرة عىل أرجاء واسعة من بالد فارس)19( 
من  شاه  نادر  متّكن  عندما  1829م  عام  حتى  عليها  بالسيطرة  استمّروا  والتي 
ويضـرب  بغداد  إىل  بعدها  ليعرب  فــارس)20(  بالد  عىل  سيطرته  وفرض  سحقهم 
حصارًا قاسيًا عىل سكان املدينة التي مل يدخلها إاّل بعد معارك ضارية عّدة واجه 
فيها عثامن باشا األعرج)21( منترصًا عليه، األمر الذي زعزع جيش نادر شاه الذي 
أهنكته احلروب، مما جعله عرضة لثالث ثورات داخلية كانت األوىل بقيادة ابن 
احلسن الصفوي والثانية بقيادة تقي خان والثالثة بقيادة حممد حسني القاجاري، 
والتي قمعها بقسوة دفعت أحد املؤّرخني ألن يصف تلك احلالة بقوله: »إّن نادر 
شاه أمخد الثورات املتواصلة يف كّل امرباطورّيته يف قسوة كانت تزداد رضاوة مع األيام 

بدليل أهرام اجلامجم التي تركها وراءه حيثام سار«)22(.

لسنوات  يعاين  املأساوية عن سابقتها حيث ظّل  احلالة  مل ختتلف  العراق  ويف 
يف  جهدًا  تّدخر  مل  التي  العثامنّية  السلطات  ضد  العراقّية  العشائر  متّردات  طوال 
قمعها الواحدة تلو األخرى)23(، األمر الذي شّكل برّمته تأسيًسا ذا انعكاسات 
سلبّية عىل طبيعة تفكري وتعاطي الشعوب مع اآلخر من جهة، وآلّية تعاطي العامل 
املتصّدي لتقصـّي شوائب املجتمع وحماولة إجياد احللول الناجعة هلا من جهة أخرى.

وقعها  االجتامعّية  لالضطرابات  كان  فكذلك  االجتامعّية  الناحية  من  أّما 
القيمي  آنذاك، حيث ساد االنحالل  الفرد واملجتمع اإلسالمي  املؤمل عىل كاهل 
والتزعزع اخللقي مفاصل املجتمع بشكل عام إىل احلّد الذي دفع الشيخ النراقي 
الفتن  وأمواج  السلطان،  جور  »ومع  بقوله  إّياها  مشّخصًا  احلالة  تلك  يصف  ألن 
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املتزامحة.... ولذا لو تصّفحت يف  الزمان  املتالطمة، وأفواج املحن املرتاكمة، وعوائق 

أمثال زماننا زوايا املدن والبالد، واطلعت عىل بواطن فرق العباد، مل جتد من األلوف 

واحدًا متّكن من إصالح نفسه، ويكون يومه خريًا من أمسه«)24(، وإن دّل كالمه عىل 

من  املجتمع  اعتور  ما  بسبب  وعباده  اخلالق  بني  اهلّوة  عظم  عىل  يدّل  فهو  شء 
مفاسد أبعدته عن جاّدة الصواب، ولعّل هذا األمر - برأي الباحث - كان الدافع 
األساس لتأليف كتابه »جامع السعادات« والذي تضّمن يف ماّدته األساس الدليل 
البشـرية من خالل تشّبثها باألخالق احلميدة وأحكام  والسند عىل سمّو النفس 

.سريها ضمن منظومة األخالق التي أوىص هبا رسول البشـرّية

النراقي  الشيخ  حياة  خالل  انتشـرت  التي  االجتامعّية  الظواهر  أبرز  ومن 
العثامنية وبدعٍم منها، إىل  الدولة  التي استفحلت يف عهد  الدراويش  هي ظاهرة 
درجة أقيمت معها تكايا الطريقة البكتاشية حتى داخل الصحن الرشيف لإلمام 
عيل، أّما يف خارج الصحن فقد أوقفت الدولة العثامنية آنئذ مساحات واسعة 

من االرايض والبساتني إليواء الدراويش وتكاياهم)25(.

أّما يف بالد فارس فكان لظهور بعض احلركات الصوفّية ونشاطها واستقطاهبا 
لعدد غري قليل من معتنقيها كام هو احلال يف حركة معصوم عيل شاه ونور عيل شاه 
ومشتاق عيل شاه، الذين قاموا بحركة ونشاط واسعني يف بالد فارس متّكنوا من 
خالهلا من مجع أنصار كثر، األمر الذي كان له أعمق األثر يف نفوس رجال الدين 

الذين مل يألوا جهدًا يف مقاومة هذه احلركات)26(.

ولعّل من املفيد هنا أن نورد ذكرًا من أحد العلامء املعارصين يصف فيه جهود 
الشيخ النراقي يف مقارعة املّد الصويف الذي قويت شكيمته خالل سنّي حياته إذ 
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املتبّحرين..  وأعيان فضالئنا  املتأّخرين،  علامئنا  أركان  من  النراقّي  الشيخ  »كان  يقول 
واألعداد  واألصــول  واحلكمة  الفقه  يف  مسلَّاًم  والكامل،  العلم  فنون  أكثر  يف  مصنّفًا 

يف  ساد  الذي  العلمّي  الفتور  إىل  جهة،  من  تعود،  العلمّية  منزلته  ولعّل  واألشكال، 

عصـره، وطغيان نزعات فكرّية متطّرفة، ومن جهة أخرى، إىل تفنّنه يف دراسة العلوم 

يف  شارك  فقد  ومقّدماهتام،  واألُصــول  الفقه  بحوث  عىل  اقتصاره  وعدم  وتدريسها، 

العلوم الرياضّية كاهلندسة واحلساب والنجوم.. ثّم إّنه كان يمتلك ُأسلوبًا علمّيًا خاّصًا 

طغيان  وعالج  جهة،  من  التصّوف  طغيان  جاَنَب  إذ  والبحث،  والتوجيه  اإلرشاد  يف 

السلوك  االعتدال يف  إىل  الناس  داعيًا  ُأخرى،  العاّمة من جهة  التحّلل األخالقّي عند 

واالستمداد من منابعه الرشعّية«)27(.

كام كان للظروف الطبيعّية التي مّرت هبا بالد فارس كالزالزل واألوبئة آثارها 
بقوله  النراقي  الشيخ  وصفه  الذي  األمر  املجتمع  واقع  عىل  السلبّية  االجتامعّية 
»وقد وقع يف إمتامه)28( يف أّول يوم من شهر الربيع األّول من شهور سنة 1193 ـ ثالث 

وتسعني ومائة بعد األلف ـ من اهلجرة املباركة النبوّية، وقد كان ذلك عند تراكم اهلموم 

واألحزان، وتفاقم الغموم واألشجان، وفرط املالل، وضيق البال، من هجوم املصائب 

اهلائلة  بالزالزل  كاشان...  بلدة  يف  أّواًل  ابتالئنا  من  والفتن،  النوائب  وتواتر  واملحن، 

البيوت  وجّل  واملساكن  األبنية  مجيع  واهندام  املزعجة،  املزعزعة  والزحفات  املفزعة، 

األحّبة  من  واحد  غري  وذهــاب  واألحباب،  األصدقاء  من  كثري  وهالك  واملواطن، 

واألصحاب، ثّم ابتالئنا باألمراض الشديدة الغريبة واألسقام الوبائية العجيبة«)29(.

والثقافّية سلبًا،  الفكرّية  احلياة  ذكره يف  ما سبق  تأثري  رأينا مدى  إذا  فال غرو 
آنئذ،  إليه األمر  النراقي كثريًا، إذ يصف فداحة ما آل  به الشيخ  تأّثر  األمر الذي 
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فيه من  يبق  والنظر، ومل  الفكر  يكدر  الذي  الزمان  أبناء  »مع ذلك من  فيقول شاكيًا: 
ومعاهده..  مشاهده  وعّطلت  ومــوارده،  مصادره  سّدت  أثر،  وال  عني  العلم  حقيقة 

فوربِّ النظام األتّم، وخمرج الوجود من العدم، إّن إخواننا السابقني، وسلفنا البارعني، 

لو كانوا يف مثل هذا الزمان املظلم، والعصـر املدهلم لكانوا أمثالنا يف مجود النظر ومل يبَق 

منهم اسم وال أثر«)30(.ويف ذلك صور مؤملة أجاد هبا الشيخ النراقي يف وصف ما 

كان عليه واقع األمور، عالوة عىل بعض الظواهر األخرى والتي هي يف جوهرها 
املروى  التعامل مع احلديث  آلّية  املألوف حينها من حيث  العلامئي  خمالفة للخط 

.)31(عن الرسول أو املعصوم
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المبحث الثالث
أضواء على نماذج من أطروحاته الفكرية وثناء العلماء عليه

التي يعّج هبا عرصه، فقد  الكثرية  النراقي للتصّدي إىل املشاكل  الشيخ  سعى 
كانت بعض احلركات الصوفية متثل انحرافًا عىل املستويني الفكري والسلوكي، 
الفكرية  واملقارعة  املبارش  بالنقد  تارة  االجتاهات،  هذه  من  موقفه  كان  ولذلك 
وتارة يكون عن طريق فهم صحيح معتدل عن طبيعة الوجود املحيط بنا، ويف هذا 
الصدد جاءت كتاباته الفلسفية لتكوين فهم صحيح قائم عىل الدليل والربهان، 
فكتب »جامع األفكار وناقد األنظار« الذي وصفه آغا بزرك الطهراين يف الذريعة 
يوجد  مل  والسلبية  الثبوتية  وصفاته  الواجب  إثبات  يف  أّلف  كتاب  أكرب  »وهو  بقوله 
مسألة  لدراسة  خمّصص  كتاب  وهو  العيون«  »قّرة  وكتاب  الباب«)32(.  يف  نظري  له 

الوجود وعرض األقوال فيها ومناقشتها وكتابه »اللمعة اإلهلّية يف احلكمة املتعالية« 
الذي يتألف من مخس ملعات:

1. الوجود واملاهّية.  2. اإلفاضة.  3. إثبات الواجب وصفاته.  4. أحوال 
النفس ونشأهتا.  5. النبوة.

خدمة  تقديم  فيها  النراقي  الشيخ  يرى  التي  األخرى  الفلسفية  الكتب  ومن 
للمعرفة هو »رشح اإلهليات من كتاب الشفاء«، الذي ضّم بني طّياته مكامن معرفّية 
سّببته  الذي  األخالقي  االلتزام  ضعف  أّما  والبحث...)33(،  باالهتامم  جديرة 
األزمات الكثرية التي حلقت باملجتمع، فكان مرشوع الشيخ النراقي يف هذا الصدد 
هو كتابه »جامع السعادات« الذي حاول أن يرّمم فيه ما تصّدع من منظومة القيم 
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األخالقّية، ولذلك مل يغرق الشيخ النراقي يف هذا الكتاب بالنظرّيات الفلسفية، 
أو يتقوقع يف إطار مناقشة املفاهيم، وإّنام تعّدى ذلك للبعد اإلصالحي والرتبوي، 
هذا  أّن  الباحث  يرى  حيث  اهلل،  شاء  إن  البحث  ثنايا  يف  إليه  اإلشارة  سيتم  كام 

الكتاب يفتح الباب أمام فهم إجيايب أكرب آللّية التعامل مع متطلبات احلياة.
األخــالق  يف  آخــر  كتابًا  له  أّن  النراقي  الشيخ  ترجم  من  بعض  ويذكر 
ــة. ــظ االعــتــبــارّي ــواع ــن امل ــع املـــواعـــظ« أورد فــيــه مجــلــة غــفــرية م ــام ــو »ج ه
مؤّلفات  يف  النراقي  الشيخ  هلا  تصّدى  فقد  األخبارّية  املدرسة  خيّص  فيام  أّما 
»لوامع  و  املجتهدين«  »أنــيــس  كتاب  منها  وأصــولــه  الفقه  موضوع  يف  ــّدة  ع
»جتريد  و  األعلم«  تقليد  وجــوب  يف  »رسالة  و  ــالم«  االس رشيعة  فقه  يف  األحكام 

عىل  فيه  عمل  اإلمجــاع«  يف  »رسالة  وكتاب  االصــول«  »جامعة  وكتاب  األصــول« 

األحكام  استنباط  يف  األربعة  األدّلــة  من  يعّد  الــذي  ــاع  اإلمج ُحّجّية  إثبات 
زمانه. إىل  املفيد  الشيخ  عهد  منذ  اإلمامّية  فقهاء  آراء  فيها  يبنّي  الرشعية 

الكالم  علم  يف  كتب  وإّنــام  احلد،  هذا  عند  النراقي  الشيخ  نشاط  يقف  ومل 
يعنّي  مل  أّنه  غري  اإلمامة  يف  كتاب  وهو  الناصب«  معارصه  رّد  يف  الثاقب  »الشهاب 

بأصول  موضوعه  اختّص  املوحدين«  »أنيس  الناصب)34(و  معارصه  شخص  فيه 
اغتنم  عليها،  االطالع  و  املختلفة  العقائد  معرفة  من  يتمّكن  وحتى  الدين)35(، 
العربية  اللغة  فيها  فتعّلم  آنذاك،  العلم  مدينة  وهي  أصفهان  يف  تواجده  فرصة 
والالتينية عىل يد مجاعة من اليهود والنصارى هناك، وذلك ليسهل عليه الرجوع 

إىل كتبهم ومطالعتها)36(.
التي  الكتب  املوسوعيني فكتب جمموعة من  العلامء  النراقي من  الشيخ  وكان 
تندرج حتت موضوعات خمتلفة منها، كتاب »حمرق القلوب«، وهو مقتل ظريف 
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.)37(األسلوب ومتداول يف بالد فارس، تناول فيه مآيس آل البيت

كام أّلف كتابني يف علم اهليأة والفلك مها »املستقصـى« و »املحصل«، عالوة عىل 
تأليفه لكتابني يف اهلندسة ومها » توضيح األشكال« و »رسالة يف احلساب«)38(.

والتوعية  االرشاد  يف  مسعاه  مع  متناغمة  جاءت  التي  املؤّلفات  من  وغريها 
باالجتاه الصحيح، ويف موضع آخر، بنّي الشيخ جالل الدين األشتياين مدى فضله 
وتبحره بالعلم قائاًل : »املجتهد البارع، واحلكيم املحّقق، املاّل حمّمد مهدي النراقي.من 
أكابر علامء الشيعة الذين يمتازون بالشمول واإلحاطة والتبّحر والتخّصص يف العلوم 

املاّل حمّمد مهدي النراقي الكاشاين،  اآلخوند  نظريهم:  يقّل  والذين  والعقلّية،  النقلّية 

أّن  الطهراين  آغابزرك  الشيخ  بني  آخر  موضع  ويف  ـــ«)39(،  ه  1209 سنة  املتوّف 

كتاب »جامع السعادات« يأيت يف سياق مكافحة احلركات الصوفّية)40(، ويف الواقع 
كتابًا  مل جيده  وإن  السعادات(  كتاب)جامع  املّطلع عىل  »دقيق«، ألّن  الكالم  هذا 
متخصصًا ملقارعة الصوفية، ولكنه حاول طرح البديل الصحيح، فيصح أن جيعل 

يف هذا السياق)41(.

فقد سعى النراقي من خالل تأليفه هذا وإيامنًا منه بضـرورة إصالح ما تقدم 
ذكره قدر املستطاع، إىل التصّدي لالنحراف الكبري الذي ال يمكن إصالحه إاّل 
هذا  يف  يقول  حيث  املجتمع،  وبناء  لصالح  املفيدة  العلوم«  »لتحصيل  بالسعي 
الشـرافة  أّن فنونه متفاوتة يف  الصدد: »العلم كّله وإن كان كاماًل للنفس وسعادة، إالّ 
والعروض  واهلندسة  كالطّب  بعضها،  فــإّن  وعدمه،  التحصيل  ووجــوب  واجلــامل 

واملوسيقى وأمثاهلا، ممّا ترجع جّل فائدته إىل الدنيا، وال حيصل هلا مزيد هبجة وسعادة يف 

العقبى، ولذا عّدت من علوم الدنيا دون اآلخرة، ورّبام وجب حتصيل بعضها كفاية... 



196

�ل�شيخ حممد مهدي �لرن�قي.. در��شة يف �شريته وجهوده �ملعرفية )1128-1209هـ/1709-1790م(

اإلهلي  العلم  هو  وأحسنها،  العلوم  وأرشف  حتصيله،  الواجب  اآلخرة  علم  هو  وما 

املعّرف ألُصول الدين، وعلم األخالق املعّرف ملنجيات النفس ومهلكاهتا، وعلم الفقه 

املعّرف لكيفّية العبادات واملعامالت«)42(.

 إذ نالحظ مدى التزام الشيخ النراقي يف التأكيد عىل وجوب العودة إىل اهلل
بتوجيبه بدراسة الفقه وأصول الدين وعلم األخالق عىل اعتبار أهّنا املنجيات مما 

نحن غافلون عنه.

إذ جيد الباحث بأّن هذه الدعوى هي امتداد لتعاليم النبّي األكرم وآل بيته 
أحد،  كّل  عينًا عىل  أخذه  األخالق جيب  أّن علم  النراقي  األطهار، فريى 
الفقه جيب أخذ بعضه  أّما علم  بّينته الشـريعة وأوضحه علامء األخالق،  عىل ما 
عينًا، إّما بالدليل أو بالتقليد من جمتهد حّي، والتارك للطريقني غري معذور، وهذا 
ما ورد يف تأكيد اإلمام الصادق بقوله: »عليكم بالتفّقه يف دين اهلل وال تكونوا 

أعرابًا، فإّنه َمن مل يتفّقه يف دين اهلل مل ينظر إليه يوم القيامة ومل يزّك له عماًل«)43(.

وكذلك احلال مع من يّدعي العلم دون الفقه واألخالق فأيًضا ممكن أن نجد 
يف كالم اإلمام الصادق: »إّن آية الكّذاب أن خيربك خرب السامء واألرض واملرشق 

واملغرب، فإذا سألته عن حرام اهلل وحالله مل يكن عنده شء«.

الكتب  وقراءة  بالتعّلم  ُتكتسب  ال  األخالق  بأّن  النراقي  الشيخ  من  وإيامنًا 
والرتبية  النفسّية  بامُلجاَهدات  حتصل  وَمَلكات  صفات  األخالق  وإّنام  وحسب، 
املعنوّية الطويلة، حيث جاءت ومضته األخرى يف ما ورد عنه يف حديثه عن املؤمن 
وصفاته قوله: »إّن املؤمن وإن كان يف الدنيا يف نعيم وحسن حال، فإّنه بالنسبة إىل حاله 
يف اجلنّة يف سجن وضيق وسوء حال، والكافر وإن كان يف الدنيا يف ضيق وسوء حال، فإّنه 
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بالنسبة إىل حاله يف النار يف جنة ونعيم، فيكون احلكامن للدنيا بالنسبة إىل اآلخرة«)44(، 

ولعّل هذا الكالم هو اآلخر جتسيد حّي ملا نادى به الرسول األكرم عندما قال: 
»إن الدنيا سجن املؤمن، والقرب بيته، واجلنّة مأواه، والدنيا جنّة الكافر، والقرب سجنه، 

والنار مأواه «)45(.

األخالق  ماهّية  عىل  تأكيده  باب  يف  النراقي  الشيخ  ذهب  متصل  سياق  ويف 
وأمّهّية إحرازها كجزء أساس من مقّومات بناء املجتمعات من خالل عّده إّياها 
من »أرشف العلوم« عىل اعتبار »املوضوع« و»الغاية« التي ُأّسست من أجله والتي 
وصفها بـ»النفس الناطقة التي هي حقيقة اإلنسان ولّبه« و الذي عّده أرشف األنواع 
الكونية، مفّرقًا بني صناعتني بحسب تعبريه، صناعة الطب وصناعة األدباغ حيث 
يقول: »فرشف صناعة الطب عىل صناعة الدباغة بقدر رشف بدن اإلنسان وإصالحه 

عىل جلود البهائم«)46(.

إليه من انحالل وهتّتك قيمي،  ويف إطار الدعوة إىل إصالح املجتمع وما آل 
ذمَّ الشيخ النراقي صفة احلسد التي اعتربها من »أشّد األمراض وأصعبها« و »أسوأ 
الرذائل وأخبثها« ملا فيها من تداعيات سلبية تنعكس عىل الفرد واملجتمع عىل حّد 

قال:  حينام  الذميمة  الصفة  هذه  عن   األكرم الرسول  بنهي  مستشهدًا  سواء، 
»دّب إليكم داء األمم من قبلكم: احلسد والبغضاء«)47(، يف إشارة رصحية إىل أّن آفة 

احلسد من مفسدات اخللق والدين التي تنترش كالعدوى بني املجتمعات لتجعلها 
كام كانت عليه إّبان الشيخ النراقي.

ويف سياق متصل بنّي الشيخ النراقي مجلة من العوارض الشيطانية التي تصيب 
اإلنسان املؤمن فيام إذا ما استسلم هلا ومن مجلتها احلسد، مؤسسًا يف ذلك قناعة 
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التتغرّي استمّدت هي األخرى من احلديث الرشيف منهلها إذ يقول »سيصيب 
يف  والتنافس  والتكاثر،  والبطر،  األرش،  قال:  األمم؟  داء  وما  قالوا:  األمم.  داء  أّمتي 

الدنيا، والتباعد والتحاسد، حتى يكون البغي ثم اهلرج«)48(.

ويف سياق هتذيب النفس البشـرية والسعي لالرتقاء هبا إىل مصاٍف جليلة، أّكد 
لـ»النجاة واخلالص« من حساب  النفس كمقدمة  النراقي رضورة حماسبة  الشيخ 
اآلخرة، وهو أمر مثبت بداللة الكتاب والسنة الرشيفة، حيث وردت تأكيدات 
َفاَل  اْلِقَياَمِة  لَِيْوِم  اْلِقْسَط  امْلََواِزيَن  ﴿َوَنَضُع  تعاىل:  كقوله  الكريم  القرآن  يف  ذلك 
ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْينَا هِبَا َوَكَفى بِنَا َحاِسبنَِي﴾)49(، 
 كام بّينت السنة الرشيفة ذلك األمر عىل وفق ما جاء عىل لسان الرسول األكرم
قوله: »حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا«)50(، فقد آمن النراقي 
بأّن حماسبة النفس يف اللحظات واخلطرات ووزهنا بميزان الرشع »خّف يف القيامة 
سؤاله، وحرض عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه، ومن مل حياسب نفسه: دامت 

حسـراته، وطالت يف عرصات القيامة وقفاته، وقادته إىل اخلزي سيئاته«)51(.

وهو  أال  احلــارض،  وقتنا  يف  األمهية  يف  غاية  موضوع  عىل  النراقي  عّرج  كام 
إاّل  حتصيلها  إمكانّية  وعدم  رضورهتــا،  النراقي  يرى  التي  ــالق«  األخ »هتذيب 

عالقة  هلا  حاهلا  بطبيعة  االنسانية  الناطقة  النفس  كون  تعاىل،  اهلل  إىل  بالتقّرب 
وُح ِمْن َأْمِر َريب﴾)52(،  خاّصة مع بارئها وموجدها، بداللة اآلية الكريمة ﴿ُقِل الرُّ
اهلل﴿ خالفة  آدم  استحق  اخلصوصية  هذه  وبسبب  اخلصوصّية،  هذه  إىل  إشارًة 

إيِنِّ َجاِعٌل يِف األَْرِض َخِليَفًة﴾)53( وبحكم هذه املناسبة ينجذب اإلنسان بطبيعة 
فإذا  الرذائل،  الشهوات و  النراقي »هو  تقدير  العائق بحسب  أّن  إاّل  إىل اهلل  فطرته 
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الشهوات  الناطقة وتطّهرت عن األخباث اجلسامنّية وختّلت عن حّب  النفس  صفيت 

ّتام إىل  املناسبة إىل عامل القدس وحدث فيه شوق  الدنيوية، انجذبت بحكم  والعالئق 

أشباهه من اجلواهر املجّردة، ويرتفع منها إىل فوق الكّل ومنبع اخلريات، فيستغرق يف 

مشاهدة اجلامل احلقيقي«)54(، وعندها يكون اإلنسان عىل أتّم االستعداد الستيعاب 

فيض املعارف اإلهلّية وهو بحّد ذاته الكامل الذي ينشده النراقي يف وجوب تغلغله 
بنفوس الرعّية من أجل صالحها و فالحها.

كّل ذلك وغريه مما ينضوي عىل نشاط معريف يمكن أن يعّده الباحث كرّدة فعل 
ملا تعيشه األّمة آنذاك من تردٍّ قيمي وانحالل.
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الخاتمة
َعَلٍم من أعالم اإلسالم والتشيع، وأحد خّرجيي  وبعد هذه اجلولة يف رياض 
يف  وندرجها  رياضها  يف  جتولنا  أن  بعد  قطوفها  نسّجل  أن  البّد  كربالء،  حوزة 

النتائج التي توّصل إليها البحث:

جاءت أملعّية النراقي من اجلّد واالجتهاد الذي واظب عليهام خالل سنّي . 1
حياته إىل احلّد الذي فّضل فيها االستمرار بالدرس عىل أن حيضـر مراسيم 
الطالب  بذلك  ليشّكل  ألستاذه  احرتامه  مدى  يقابلها  ــده،  وال تشييع 
األنموذج والعامل الفّذ الذي ال يألو جهدًا يف أن يصبح مثاالً حيتذى به يف 

اإليثار والطاعة.

شّكل نشاطه الفكري انعكاسًا ملا كان يواجه املجتمع من حتّديات جسام . 2
السيايس  االستقرار  عدم  حالة  عن  الناتج  األخالقي  باالهنيار  متّثلت 
واالجتامعي، األمر الذي أّدى برمته إىل بروز أفكار وفلسفات كـ»الصوفية« 
هتّز بوجودها حالة التامسك الرضوري للمجتمع إذا ما أراد االستمرار يف 

جاّدة التفكري السليم املعتدل.
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الهوامش
وهي . 1 زاكــروس،  جبال  وسلسلة  كـويـر  صحراء  بني  إيــران  وسط  مدينة  كاشان:   

التارخيية فيها بعد مدينة أصفهان وشرياز  رابع مدينة إيرانية من حيث وجود اآلثار 
ويزد، تقع عند طول رشقي 51 درجة وعرض شاميل 33 درجة و59 دقيقة، وتشتهر 
بصناعتها احلرفية ومنها: السّجاد املعروف باسمها، فضاًل عن احلرير واخلزف الصيني 
امللّون: ياقوت احلموي، معجم البلدان،)بريوت: دار احياء الرتاث العريب، 1979(، 

ج4، 396. 
للمطبوعات، . 2 االعلمي  مؤسسة  العلامء،)بريوت:  تاريخ  احلكيمي،  رضا  حممد 

1983(، ص591.
الشيخ . 3 اسم  عىل  كداللة  البحث  متن  يف  النراقي«  »الشيخ  اسم  الباحث  سيستخدم 

حممد مهدي النراقي. 
أبو احلسن عيل البيهقي، لباب األلقاب، حتقيق: مهدي رجائي، ط2،)قم: مكتبة اية . 4

اهلل العظمى املرعيش،2007(، ص92. 
اهل . 5 "فقه  العلمي،  وعطاؤه  سريته  النراقي  مهدي  حممد  املحّقق  الفاطمي،  حممد 

البيت")جمّلة(، قم، العدد 25 يف 1423هـ، ص82. 
املصدر نفسه. . 6
د.ط، . 7 أوجبي،)طهران:  عيل  حتقيق:  العرشّية،  اللمعات  النراقي،  مهدي  حممد 

1391هـ(، ص41، 60. 
تقوم . 8 العقلية،  واملبادئ  األفكار  دراســة  يف  خاّصة  طريقة  هي  الربهانّية:  احلكمة 

والقياس  التعريف،  يف  والرسوم  احلدود  فتلتزم  األرسطي،  املنطق  علم  قواعد  عىل 
دار  مؤسسة  )قم:  البحث،  أصول  الفضيل،  اهلادي  عبد  االستدالل.  يف  واالستقراء 

الكتاب االسالمي، د،ت(، ص53. 
حممد صادق األردستاين: هو الشيخ حممد بن حممد ابراهيم بن حممد اسامعيل اليزدي . 9

احلائري، كان حّيًا عام 1309هـ، من علامء كربالء األجالء، له من التصانيف كتاب 
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ينظر: عمر  للتفاصيل  الوداع«.  وقائع حجة  احلمد يف  لواء   « و  الغدير«  يوم  »فضل 
رضا كحالة، معجم املؤّلفني،)بريوت: مؤّسسة الرسالة، 1993م(، ج3، ص619.

حسن الصدر، تكملة أمل اآلمل، ج5، ص416.. 10

تالميذ . 11 أبرز  من  ويعد  األجالء،  وحمققيهم  عرصه  فالسفة  كبار  من  الكيالين:  محزة 
املوىل حممد صادق األردستاين االصفهاين، يذكر بأنه فاق أساطني احلكمة والفلسفة 
و  ومسائلها«  النفس  مطالب  حتقيق  يف  »رسالة  كتاب  املؤلفات  من  له  عرصه.  يف 
والعرضية«  اجلوهرية  يف  الطويس  قول  حتقيق  يف  »مقالة  و  احلكمة«  يف  »تقريرات 

وغريها. حمسـن األمـني، املصدر نفسه، ج9، ص518. 

بن . 12 حسني  حممد  بن  إسامعيل  الشيخ  هو  1173هـــ(:  اخلاجوئي).....-  إسامعيل 
حممد رضا املازندراين، لقب باخلاجوئي نسبة إىل خاجو إحدى املحال التابعة ملدينة 
أصفهان، له عدد غري قليل من املؤلفات منها كتاب »رشح املدارك« و »هداية الفؤاد 
إىل أحوال املعاد« و »الدرر امللتقطة يف تفسري اآليات القرآنية«. للتفاصيل ينظر: آغا 
بزرك الطهراين، الذريعة إىل تصانيف الشيعة،)بريوت: دار األضواء للطباعة والنرش، 

1983م(، ج16، ص61. 

عرش . 13 الثاين  القرن  وعرفاء  حكامء  أكرب  من  1198هـــ(:  آبـــادي).....-  البيد  حممد 
ومن  األصيل  اإلمامي  والعرفان  احلكمة  إحياء  يف  كبرًيا  دوًرا  أّدى  وممن  اهلجري، 
مُحاته. أساتذته هم ثلة من احلكامء والفقهاء البارزين أمثال: املوىل حممد تقي املايس، 
حممد  أيًضا.  روايته  أستاذ  منهام  األخري  وكان  اخلاجوئي،  إسامعيل  حممد  والشيخ 
العلم  بيت  الكلبايس،)بريوت:  حممد  صادق  حممد  ترمجة  الكلبايس،  آل  الكلبايس، 

للناهبني، 2004(، ص355. 

مطبعة . 14 )مشهد:  السلوكّية،  املناهج  يف  الربوبّية  الشواهد  الشريازي،  ابراهيم  حممد 
جامعة مشهد، 1346هـ(، ص92. 

املصدر نفسه. . 15

16 . ،)1987 اللبناين،  الفكر  دار  وآراؤهم،)بريوت:  حياهتم  الشيعة  فالسفة  اهلل،  عبد 
ص603. 
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ا يف النوع، مماثاًل يف الشكل، . 17 يعني مفهوم الضّد النوعي اختالق نمط معني يكون مضادًّ
لنمط آخر. ويستخدم هذا املفهوم غالًبا لتحييد أنامط معينة من خالل اختالق أضداد 
هلا متاثلها يف الشكل كأن يتّم إجياد حزب ما أو تيار لسحب البساط أو نزع الشـرعّية 
من تيار آخر مشابه له شكاًل وخمتلف مضموًنا. للتفاصيل ينظر: حسني الصدر، الضّد 

النوعي، »املدى« ،)جريدة(، بغداد، العدد 4104 يف 7 كانون الثاين 2018.
عانت املنطقة  »الرشق أوسطّية«  تداعيات الرصاع بني الدولتني الصفوية والعثامنية . 18

للتفاصيل  وسكاهنا.  املنطقة  عىل  األثر  أسوأ  له  كان  مما  الزمن  من  قليلة  غري  ملدة 
عّباس  الشاه  عصـر  يف  العثامين  الصفوي  الصـراع  العويف،  الرزاق  عبد  حممد  ينظر: 

األول)1587-1629م(، أطروحة دكتوراه،)جامعة بنها: كلية االداب، 2014(. 
حممود شاكر، التاريخ املعارص ايران وافغانستان، موسوعة التاريخ اإلسالمي،)بريوت: . 19

املكتب اإلسالمي، 1995(، ج18، ص200. 
للتفاصيل حول هذا املوضوع ينظر: رضا زادة شفق، نادر شاه أفشار مؤّسس الدولة . 20

األفشارية وأول مفعل للتقريب بني املذاهب االسالمية 1100-1160 هـ/1688-
1748 يف نظراملسترشقني،)القاهرة: املركز القومي للرتمجة، 2010(. 

عباس العزاوي، تاريخ العراق بني احتاللني،)بريوت: الدار العربية للموسوعات، . 21
2004(، ج5، ص273. 

وحضارهتم، . 22 العثامنيون  ــراك  األت االسالمية  الشعوب  تاريخ  بروكلامن،  كــارل 
ط2،)بريوت: دار العلم للماليني، 1955(، ص528. 

العراقية وعالقتها . 23 العشائرية  ينظر: حممد أمحد حممود، احوال  التفاصيل  للمزيد من 
باحلكومة العراقية)1872-1918(، رسالة ماجستري،)جامعة بغداد: كلية اآلداب، 

.)1980
حممد مهدي النراقي، جامع السعادات،)قم: مطبعة رسور، 1428هـ(،ج1، ص94.. 24
اهلادي للطباعة، . 25 العلم،)بريوت: دار  النجف األرشف مدينة  الطرحيي،  حممد سعيد 

2002(، ص233.
26 . ،)2002 للمطبوعات،  التعارف  دار  )بريوت:  الشيعية،  اإلسالمية  املعارف  دائرة 

ج9، ص403.
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العريب، . 27 الــرتاث  احياء  دار  اجلنات،)بريوت:  روضــات  اخلوانساري،  باقر  حممد 
د.ت(،ج7، ص200.

يقصد هنا إمتام كتاب جامع األفكار وناقد األبصار.. 28
حكمت، . 29 نور  مطبعة  األنظار،)د.ك:  وناقد  األفكار  جامع  النراقي،  مهدي  حممد 

1381هـ ش(، ص598.
حممد مهدي النراقي، رشح اإلهليات من كتاب الشفاء، حتقيق: مهدي حمقق،)طهران، . 30

مؤسسة مطالعات اسالمي، 1365هـ(، ص2. 
احلكم . 31 استنباط  يف  العقيل  املنهج  تثبيت  يف  وجهودها  املدرسة  تلك  آراء  أبرز  حول 

الرشعي ينظر: عيل طاهر احليل وعيل فاروق احلبويب، مدرسة الشيخ الوحيد البهبهاين 
"الباحث"،)جملة(،  تارخيية،  قراءة  والــســيــايس)1905-1747(  الفكري  وأثرها 
كربالء، العدد اخلاص باملؤمتر الثاين لكلية الرتبية للعلوم االنسانية، ص372-347.

آغا بزرك الطهراين، املصدر السابق، ج5، ص30. . 32
للتفاصيل ينظر: حممد مهدي النراقي، رشح االهليات من كتاب الشفاء.. 33
آغا بزرك الطهراين، املصدر السابق، ج14، ص151. . 34
حممد باقر اخلوانساري، املصدر السابق، ج7، ص200. . 35
حممد محزة ابراهيم، املصدر السابق، ص23.. 36
آغا بزرك الطهراين، املصدر السابق، ج20، ص102. . 37
املصدر نفسه. . 38
حممد مهدي النراقي، أنيس املجتهدين، حتقيق: مركز العلوم والثقافة االسالمية،)قم: . 39

مؤسسة بستان كتاب، 1388ش(، ج1، ص13. 
آغا بزرك الطهراين، املصدر السابق، ج17، ص45.. 40

حممد محزة إبراهيم، املصدر السابق، ص23. . 41

حممد مهدي النراقي، جامع السعادات، ج1، ص117. . 42

حممد صالح املازندراين، رشح أصول الكايف، ط2،)بريوت: دار احياء الرتاث العريب، . 43
2008(،ج2، ص15. 
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حممد محزة إبراهيم، األخالق يف فكر حممد مهدي النراقي، رسالة ماجستري،)جامعة . 44
الكوفة: كلية اآلداب، 2006(،ص22.

الرتاث، . 45 البيت إلحياء  الرضا،)قم: مؤسسة آل  القمي، فقه  بابويه  عيل بن 
1406هـ(، ص339. 

حممد مهدي النراقي، جامع السعادات، ج1، ص39. . 46
حمّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ط2،)بريوت: مؤّسسة الوفاء، 1983م(، ج70، . 47

ص253. 
املتقي اهلندي، كنز العامل،)بريوت: مؤسسة الرسالة، 1989(،ج3، ص526. . 48
سورة البقرة: اآلية 30.. 49
سورة األنبياء: آية 47. . 50
ط2،)بريوت: . 51 األحياء،  هتذيب  يف  البيضاء  املحجة  الكاشاين،  الفيض  حمسن  ينظر: 

مؤسسة االعلمي للمطبوعات، 1983(، ج8، ص340.
املصدر نفسه.. 52
سورة االرساء: اآلية 85.. 53
حممد مهدي النراقي، جامع السعادات، ج2، ص268.. 54
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

أّوالً: الكتب العربية واملعربة:
أبو احلسن عيل البيهقي، لباب األلقاب، حتقيق: مهدي رجائي، ط2،)قم: . 1

مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش،2007(.
األضواء . 2 دار  الشيعة،)بريوت:  تصانيف  إىل  الذريعة  الطهراين،  بزرك  آغا 

للطباعة والنرش، 1983م(.
للمطبوعات، . 3 التعارف  دار  الشيعية،)بريوت:  االسالمية  املعارف  دائرة 

.)2002
مفعل . 4 وأّول  األفشارية  الدولة  مؤّسس  أفشار  شاه  نادر  شفق،  زادة  رضا 

يف  هـ\1748-1688   1160-1100 اإلسالمية  املذاهب  بني  للتقريب 
نظراملسترشقني،)القاهرة: املركز القومي للرتمجة، 2010(.

العربية . 5 الــدار  احتاللني،)بريوت:  بني  العراق  تاريخ  العزاوي،  عباس 
للموسوعات، 2004(.

اللبناين، . 6 الفكر  دار  وآراؤهم،)بريوت:  حياهتم  الشيعة  فالسفة  اهلل،  عبد 
 .)1987

عبد اهلادي الفضيل، أصول البحث،)قم: مؤسسة دار الكتاب االسالمي، . 7
د،ت(. 

إلحياء . 8  البيت ال  مؤسسة  الرضا،)قم:  فقه  القمي،  بابويه  بن  عيل 
الرتاث، 1406هـ(.
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عمر رضا كحالة، معجم املؤّلفني،)بريوت: مؤّسسة الرسالة، 1993م(.. 9
كارل بروكلامن، تاريخ الشعوب اإلسالمية األتراك العثامنيون و حضارهتم، . 10

ط2،)بريوت: دار العلم للماليني، 1955(.
املتقي اهلندي، كنز العامل،)بريوت: مؤسسة الرسالة، 1989(.. 11
حمسـن األمـني، أعـيان الشـيعة، ط5،)بـيـروت: دار التعارف للمطبوعات، . 12

2014م(.
حمسن الفيض الكاشاين، املحجة البيضاء يف هتذيب االحياء، ط2،)بريوت: . 13

مؤسسة االعلمي للمطبوعات، 1983(.
السلوكية،)مشهد: . 14 املناهج  يف  الربوبية  الشواهد  الشريازي،  ابراهيم  حممد 

مطبعة جامعة مشهد، 1346هـ(.
الرتاث . 15 احياء  دار  اجلنات،)بريوت:  روضــات  اخلوانساري،  باقر  حممد 

العريب، د.ت(. 
حمّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ط2،)بريوت: مؤّسسة الوفاء، 1983م(.. 16
رسالة . 17 النراقي،  مهدي  حممد  فكر  يف  االخــالق  ابراهيم،  محــزة  حممد 

ماجستري،)جامعة الكوفة: كلية اآلداب، 2006(.
االعلمي . 18 مؤسسة  ــعــلــامء،)بــريوت:  ال تــاريــخ  احلكيمي،  ــا  رض حممد 

للمطبوعات، 1983(.
اهلادي . 19 دار  العلم،)بريوت:  النجف االرشف مدينة  الطرحيي،  حممد سعيد 

للطباعة، 2002(.
احياء . 20 دار  ــريوت:  ط2،)ب الكايف،  اصول  رشح  املازندراين،  صالح  حممد 

الرتاث العريب، 2008(. 
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والثقافة . 21 العلوم  مركز  حتقيق:  املجتهدين،  انيس  النراقي،  مهدي  حممد 
االسالمية،)قم: مؤسسة بستان كتاب، 1388ش(. 

نور . 22 مطبعة  ــظــار،)د.ك:  األن وناقد  األفكار  جامع   ،..................
حكمت، 1381هـ ش(.

..................، جامع السعادات،)قم: مطبعة رسور، 1428هـ(.. 23
مهدي . 24 حتقيق:  الشفاء،  كتاب  من  اإلهليات  رشح   ،....................

حمقق،)طهران، مؤسسة مطالعات إسالمي، 1365هـ(. 
أوجبي،)طهران: . 25 عيل  حتقيق:  العرشّية،  اللمعات   ،....................

د.ط، 1391هـ(.
التاريخ . 26 موسوعة  وأفغانستان،  ــران  إي املعارص  التاريخ  شاكر،  حممود 

االسالمي،)بريوت: املكتب اإلسالمي، 1995(.
العريب، . 27 الــرتاث  احياء  دار  البلدان،)بريوت:  معجم  احلموي،  ياقوت 

.)1979
ثانيًا: الرسائل واألطاريح:

باحلكومة . 1 وعالقتها  العراقية  العشائرية  ــوال  أح حممود،  أمحــد  حممد 
العراقية)1872-1918(، رسالة ماجستري،)جامعة بغداد: كلية اآلداب، 

.)1980
حممد عبد الرزاق العويف، الصـراع الصفوي العثامين يف عصـر الشاه عباس . 2

االداب،  كلية  بنها:  االول)1587-1629م(، أطروحة دكتوراه،)جامعة 
 .)2014
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ثالثًا: الصحف واملجالت:

الرتبية . 1 لكلية  الثاين  باملؤمتر  اخلــاّص  العدد  كربالء،  »الباحث«،)جمّلة(، 
للعلوم االنسانية لسنة 2013.

»فقه أهل البيت«)جمّلة(، قم، العدد 25 يف 1423هـ.. 2
»املدى«،)جريدة(، بغداد، العدد 4104 يف 7 كانون الثاين 2018.. 3
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Ahmed Ali Majeed Al Hilli
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Center

An investigationabout 
the Scholar Seyd 
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ul Oulum ( ahllah may rest 
his soul) the Jurisprudence 
Ossouli Books ( Mesabeah 
Al Inwar – Mesabeah Al 
Huda – Al Mishkat, known 
by ( Al Mesabeah)- Al 
Hidayah )

241

Manuscript Heritage

Investigated by seyed Abdul Hadi 
Al Alawi
Scientific Hawza/ Sacred Najaf
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311

Investigated by:
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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



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 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 



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 



Regarding the handwriting heritage, we chose two 
investigated letters belong to our respected readers. 
The first is entitled the questions answers, and the 
second in the limited suspicion to Seyed Muhammed 
Hussein Bin Muhammed Ali bin Muhammed Isma'iel 
Al Mer'ishi Al Al Ha'iri known by Al Shehristani.

We hope that this issue gets the respected readers' 
consent. We also renew the invitation to them to write 
in the journal by supporting it with the enhanced 
outcome and firm investigations.

Our prayer that Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Editor-in-Chief



material that had scientifically evaluated by university 
instructors holding high scientific titles with prominent 
efficiency.

The first research dealt with papermaking and 
papermakers up to the thirteen century after Hijra; it 
contained a laboratory and field study. The second 
research tackled jurisprudence to Al Behbehani 
between the necessary condition and the sufficient 
one. The third research included the principles science 
(Ousol) to Sahib Al Fosoul in comparison with Sahib 
Al Kefayah wel Al Meshhour. The fourth research was 
about Sheikh Muhammed Hussein Al Isfehani Al Ha'iri 
and the theory of the hanging duty which was one of his 
creativities when the media tackled later by argument 
and prospection up to our time. The fifth research was 
devoted to Sheikh Muhammed Mehdi Al Neraqi and 
his knowledgeable efforts. Whereas, the sixth research 
was about Seyed Muhammed Mehdi Behr ul Auloum 
and his permissions. The seventh research was an 
investigation about Seyed Muhammed's Mehdi Behr 
ul Auloum philological books, their titles an features of 
every book that distinguishes it from others for more 
than one have the title of Al Mesabeah in the heritage 
and bibliography books. As a result, this cause a 
confusion to the heritage specialized.

Finally, there was a research in English about the 
Role of Kerbala People in the Political Development in 
Iraq from 1914 – 1921.



Issue Word
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most 

Merciful

Praise be to God Allah is exalted by those in the 
heavens and earth, His is the Kingdom, and His the 
Praise. He is powerful over all things. He knows all that 
penetrates the earth and all that comes forth from it, all 
that comes down from heaven and all that ascends to 
it. He is the Most Merciful, the Forgiver. We pray and 
salute his chosen glorified prophet, the supported and 
settled slave, our master and prophet Mohammed and 
his progeny.

The current issue is the third issue of the fifth 
year of Turath Kerbala journal. Thus, now the 
journal publications increased into seventeen that 
documented significant and various aspects of cultural 
and intellectual heritage of Kerbala city.

The journal held the widen scientific symposiums 
with some Iraqi universities and heritage academies 
as a part of its activities. This is in addition to holding 
scientific monthly discussions within Kerbala 
heritage club. And now, we are preparing to hold an 
international scientific conference. The researches of 
this conference will be published in this journal.

This issue included a valuable group of researches 
and studies that contained a valuable scientific 



issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

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

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

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

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

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

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

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward.

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

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

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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