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

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

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة
املرشف العلمي

الشيخ عامر اهلاليل

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة
رئيس التحرير

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

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

يارس السيد سمري احلسيني

قواعد النرش يف املجلة

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

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

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

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

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

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

( )350كلمة.

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

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.

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

استعامله.

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

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

 -8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل،
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام،

كام يشار إىل اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو املساعدة

يف إعداده.

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

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

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

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

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

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

نرشها املتو ّقع.

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

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

للنرش.

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

-#يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

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

 -12يراعى يف أسبقية النرش :ـ

أ-البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب -تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير.

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

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

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

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

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء).

كلمة العدد
بسم اهلل الرمحن الرحيم
الشمعة اخلامسة

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

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

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

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

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

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

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

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

الذاتية للشيخ
نص الرتمجة
املخطوط ،ففي هذا العدد ننرش حتقيق ّ
َّ

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

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

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

لبعض علامء كربالء ،و البحث يف سريهتم ومنهجهم و دورهم

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

لتحقيقها.

األول من العام املايض
و كام نرشنا للقارئ الكريم يف العدد َّ

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

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

(رئيس التحرير)

كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

املادية واملعنوية لساللة برشية معينة ،يف زمان معني ،يف مكان معني.
وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة:
 املنفذ األهم لتعرف ثقافتها. -املادة األدق لتبيني تارخيها.

 -احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلام كان املتتبع لرتاث (ساللة برشية مستهدفة) عار ًفا بتفاصيل

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

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

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

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

أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

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

ّ
وتتشكل مع جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي
بعينها،

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

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

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

تراثهاُ ،
وأخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو

املنحرف أو املنزوع عن سياقه.

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

للعتبة العباسية املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث

كربالء ،لتحمل مهو ًما متنوعة ،تسعى إىل:

 -ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء

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

 -مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت

عن ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ،

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

مواقعها التي تستحقها ،بالدليل.

 -تعريف املجتمع الثقايف :املحيل ،واإلقليمي ،والعاملي:

واقعا.
بمدخرات تراث كربالء ،وتقديمه باهليأة التي هو عليها ً

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

ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي ،واعتقادهم باملركزية الغربية ،مما

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية.

 -التوعية الرتاثية وتعميق اإللتحام برتكة السابقني ،مما يؤرش

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

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

اخلرضاء.

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.

ص
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حممد حسـني الواعظ النجفـي
ّ :حتقـيق
احلوزة العلمـية
قم املقدسة

Innvestigation: Muhammed Hussein Al
wa›dh Al Najefi
The Scientific Hawza
Sacred Qum

محمد حسـني الواعظ النجفـي
حتقـيق:
ّ

الملخّ �ص:
احلائري ،من أعالم اإلمامـية،
اهلـروي األصفهانـي
حممد تقـي
ّ
ّ
الشـيخ ّ
تنوعت
وباخلصوص حوزة كـربالء املقدّ سة ،وقد تـرك مؤ ّلفات كثـيـرةَّ ،

ٍ
جتوال علمـي فـي البلدان اإلسالمـية اختار
بأنواع العلوم واملعارف ،وبعد
ٍ
مدر ًسا ومص ِّن ًفا
احلائر الشـريف موطنًا له ،فبقـي فـيها ما يقارب ثالثة
عقود ِّ
ودفن فـي جوار أبـي عبد اهلل احلسـني.
حتـى اختاره اهلل إلـى جوارهُ ،

وقد تـرجم نفسه فـي خامتة كتابه هناية اآلمال فـي كـيفـية الـرجوع إلـى
ً
نص
علم الـرجال ،الذي ما يزال
خمطوطا ،هذا العمل عبارة عن حتقـيق ّ
التـرمجة الذاتـية ،مع توثـيق معلوماهتا.
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)هـ1299 -1217(احلائري
الهـروي األصفهانـي
السـيـرة الذاتـية للشـيخ مح َّمد تقـي
ّ
ّ

Abstract:
Sheikh Muhammed Al Herewi Al Isfehani Al Ha›iri is one of
great Imami figures and in particular in Kerbala Holy Hawza.
He left many publications that belong to various sciences and
knowledge. After a scientific roaming in the Islamic countries،
he chose the sacred surrounding to settle in as a home where
he stayed about three decades as a teacher and classifier till
he expired and was buried close to Abi Abdullah Al Hussein.
He interpreted himself in the end of his book(Nehayet
Al Imal Fe Keyfeyat Al Rejou' Ila Ilm Al Rejal) which is still
handwritten. His article is an investigation of the personal
interpretation text with documenting its information.
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محمد حسـني الواعظ النجفـي
حتقـيق:
ّ

مقدمة التحقـيق:
الهـروي
�إطاللة علـى ال�شـيخ مح ّمد تقـي
ّ

ُ
اهلـروي األصفهانـي
حممد تقـي
ّ
الفقـيه األصولـي ،األديب املفسـر ،الشـيخ ّ
احلائري ،من أعالم الطائفة املغمورين ،شارك فـي ٍ
مجلة من العلوم ،وص َّنف
ّ

وجود.
فـيها ،فأغزر ّ

ولد  فـي هـرات سنة 1217هـ ،وهبا نشأ وأخذ أولـيات العلوم ،وفـي
العقد الثانـي من عمـره ارحتل إلـى أصفهان ،وفـيها َت ْل َم َذ علـى يد أعالم تلك
حممد نقـي الـرشتـي الشفتـي ،الشهـيـر
حممد باقـر بن ّ
احلوزة ،وهم :السـيد ّ

حممد
ّ
حممد إبـراهـيم بن الشـيخ ّ
بحجة اإلسالم(ت1260هـ) ،والشـيخ ّ
حسن الكلباسـي األصفهانـي ،صاحب إشارات ُ
األصول(ت1261هـ)،

حممد تقـي النجفـي األصفهانـي ،صاحب هداية املستـرشدين،
والشـيخ ّ

املعـروف بـ :صاحب احلاشـية(ت 1248هـ).

طـيات
وهؤالء الثالثة هم ّ
أهم مشاخيه الذين يستند إلـيهم ،ويذكـرهم فـي ّ
ُ
يصف له العـيش فـي أصفهان ،فكان يغادرها إلـى العـراق بـني
مؤ ّلفاته ،ومل
فـينة ُ
ٍ
مـرارا ،وفـيها
وأخـرى ،فقد ورد النجف األشـرف واحلائر الشـريف
ً
حضـر عند أعالمها ،كام ص َّنف مجل ًة من كتبه.

حممد حسن النجفـي ،صاحب اجلواهـر،
وفـي
ّ
الغـري حضـر عند الشـيخ ّ

الطباطبائي حفـيد صاحب الـرياض.
وفـي احلائر حضـر عند السـيد علـي نقـي
ّ
وفـي سنة(1271هـ) ألقـى عصا التـرحال فـي احلائر الشـريف ،وفـيها

انصـرف إلـى التدريس والتصنـيف ،إلـى أن توفـي فـيها سنة(1299هـ)،
السنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس /العدد األول
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احلائري(1299 -1217هـ)
الهـروي األصفهانـي
السـيـرة الذاتـية للشـيخ مح َّمد تقـي
ّ
ّ

ودفن فـي الصحن احلسـينـي الشـريف ،فـيكون بذلك قد أقام العقود الثالثة
ُ
األخـيـرة من عمـره فـي كـربالء املقدسة ،وهـي  -كام ال خيفـى  -سنوات

عطائه العلمـي ،ولذا أنشغل فـي تلك املدة بالتدريس والتألـيف ،من دون
الدراسة والتلقـي.

حممد جواد
ويمكن أن نعدّ من
أه��م تالمذته :الشـيخ فتح اهلل بن ّ
ّ
حممد حسن بن صفـر
الشـيـرازي ،الشهـيـر بـ :شـيخ الشـريعة ،والشـيخ ّ
علـي املازندرانـي البارفـروشـي املعـروف بـ :الشـيخ الكبـيـر(((.

كشحا،
هذا جممل من حـياته وسـيـرته ،وقد طوينا عن ذكـر مص َّنفاته
ً

القـراء الكـرام.
حـيث تعـرض إلـيها فـي ّ
النص الذي نقدّ مه بـني يدي ّ

ّ
نستشف
من خالل التأ ّمل فـي سـيـرة الشـيخ اهلـروي  يمكن لنا أن

منها كثـرة املصاعب التـي واجهها فـي حـياته ،حتـى اضطـرته إلـى الـرحلة
من ٍ
بلدة إلـى ُأخـرى ،إلاّ أ َّنه مع ّ
كل ذلك مل متنعه من القـيام باألعامل العلمـية،

فلم يفتأ عن الدرس والتدريس ،وعن التصنـيف والتألـيف ،حتـى خ ّلف
آثارا جلـيلة ،إلاّ َّ
أن الكثـيـر منها ما تزال تشكو اهلجـران.
ً

�إطاللة علـى ال�سـيـرة الذاتـية:

ملَّا كان من املتعارف عند علامء الـرجال أن يدرجوا تـرامجهم بأقالمهم فـي

ُ
اهلـروي ،وأدرج تـرمجته
الشـيخ
مص ّنفاهتم الـرجالـية ،فقد تبعهم علـى ذلك
ّ

الذاتـية فـي هناية كتابه(:هناية اآلمال فـي كـيفـية الـرجوع إلـى علم الـرجال).
وقد صـرح املؤلف أ َّنه فـرغ من تألـيفه فـي شهـر ذي القعدة احلـرام من

((( راجع :الكرام الربرة ،ص212؛ أعيان الشيعة ،ج ،9ص195؛ رحيانة األدب ،ج ،6ص365؛
مصفى املقال ،ص69؛ موسوعة طبقات الفقهاء ،ج ،13ص.539 538
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حتقـيق:
ّ

الغـري الشـريف ،حـيث مثوى أمـيـر
جماورا
سنة 1279هـ ،وقد كان حـينها
ّ
ً
املؤمنـني .

توجد لكتاب(هناية اآلم��ال فـي كـيفـية الـرجوع إلـى علم الـرجال)

خمطوطات عدَّ ة ،يمكن أن نعدّ منها:

1.1خمطوطة مكتبة آية اهلل املـرعشـي النجفـي فـي قم املقدّ سة بـرقم،5609 :
وهـي ّ
بخط املؤ ّلف ،علـى ما صـرح به السـيد املـرعشـي ،وعلـيها وقفـية
ثم فـي
بالفارسـية من قبل املؤ ّلف ،وجعل نفسه ولـي الوقف فـي حـياتهَّ ،
ذريته الذكور بعد مماته.
ّ

2.2خمطوطة جامعة أصفهان بـرقم ،82 :وهـي ّ
بخط املؤ ّلف ً
أيضا ،وفـي
مهمة كتبها السـيد أمحد الـروضاتـي .
ّأوهلا مذكـرة َّ

3.3خمطوطة مكتبة آية اهلل املـرعشـي النجفـي بـرقم ،10156 :وهـي ّ
بخط
الطباطبائيّ ،
بخط النسخ اجلمـيل،
حممد تقـي
السـيد حسـني ابن املـيـرزا ّ
ّ
فـرغ من نسخها فـي شهـر صفـر سنة 1300ه��ـ عن نسخة كتبت من
حممد شفـيع التبـريزي
نسخة املؤ ّلف ،وعلـيها مت ّلك املـيـرزا موسـى بن ّ
والد الشهـيد ثقة اإلسالم التبـريزي.

4.4خمطوطة كلـية اآلداب بجامعة أصفهان ،بـرقم.47 :
5.5خمطوطة مكتبة السـيد ضـياء الدين العلاّ مة الفانـي فـي أصفهان،
بـرقم.49:

6.6خمطوطة جامعة أصفهان بـرقم.792 :

7.7خمطوطة مكتبة ملك فـي طهـران بـرقم ،3517 :وهـي ّ
بخط عبد الـرحـيم
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احلائري(1299 -1217هـ)
الهـروي األصفهانـي
السـيـرة الذاتـية للشـيخ مح َّمد تقـي
ّ
ّ

حممد حسن القاضـي األصفهانـي ،فـرغ من نسخها فـي
ابن آقا مـيـرزا ّ

 25شهـر صفـر سنة 1322هـ.

(((

مذكـرة ال�سـيد الـرو�ضاتـي:
تشتمل املخطوطة الثانـية والتـي رمزنا إلـيها بـ(:ب) علـى مذكـرة كتبها

احلجة املـرحوم السـيد املـيـر أمحد املوسوي الـروضاتـي ،وألمهـيتها ندرجها
ّ

ألنهّ ا ال ختلو من فائدة:
باسمه تعالـى

ست وسبعـني
فـي يوم الـرابع والعشـرين من شهـر شعبان سنة ّ 1376
تشـرفت بخدمة العلاّ مة البارع فـي العلوم
وثالث مئة بعد األلف من اهلجـرةّ ،
ُ
باقـر(ألفت) ،مالك هذا الكتاب الشـريف،
حممد
والفنون،
ّ
احلاج الشـيخ ّ

ٍ
شـيء ممَّا يتع َّلق
وفزت بزيارة هذا الكتاب فـي مكتبته ،فأمـرنـي  بكتابة
بتـرمجة مؤ ّلف هذا الكتاب علـى ظهـره ،فامتثلت أمـره ،وكتبت ما يلـي:

اهلـروي
حممد تقـي بن حسـني علـي بن رضا بن إسامعـيل
ّ
الشـيخ َّ
احل��ائ��ري ،أح��د األكابـر من رج��ال الدين ومحلة الفقاهة
األصفهانـي
ّ
ُ
حممد
واالجتهاد ،حضـر فـي الفقه واألصول علـى العلاّ مة املح ّقق الشـيخ ّ

حممد إبـراهـيم
تقـي األصفهانـي ،صاحب حاشـية املعامل ،وعلـى احلاج ّ
حجة
حممد باقـر ّ
الكـرباسـي صاحب اإلش��ارات ،وعلـى احلاج السـيد ّ
مـرارا ،وتو ّقف فـي بعضها
اإلسالم الـرشتـي األصفهانـي ،وزار العـراق
ً
فـي النجف فحضـر بحث صاحب اجلواهـر ،وفـي كـربالء حضـر علـى
((( .فهرس(دنا) ،ج ،10ص.862 861
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حتقـيق:
ّ

الطباطبائي.
السـيد كاظم الـرشتـي واملـيـرزا علـي نقـي
ّ

وبعد تكمـيله عاد إلـى أصفهان ،فحصلت له هبا املـرجعـية التا ّمة ،وقـرأ
علـيه العلاّ مة الشـيخ فتح اهلل شـيخ الشـريعة األصفهانـي.
وقد اقتضت بعض ُ
األمور خـروجه من أصفهان ،فاختار جماورة احلائر

الشـريف فـي سنة 1271هـ ،مشتغلاً بالبحث والتدريس والتصنـيف ،إلـى

ودفن بمقبـرة السـيد صاحب الضوابط فـي
أن توفـي فـي سنة 1299هـُ ،
الصحن احلسـينـي الصغـيـر.
أورد تـرمجته العلاّ مة املعاصـر الشـيخ آغا بزرك الطهـرانـي  فـي ص

 213من كتابه الكـرام البـررة فـي القـرن الثالث بعد العشـرة ،وذكـر تـرمجة
نفسه ً
أيضا فـي ص  358من كتابه هذا ،إلاّ أ َّنه مل يذكـر مشاخيه ،وإنّام ذكـر

مؤ ّلفاته ،فذكـرناه هنا تتمـيماً لفوائد هذا الكتاب الشـريف.
حممد باقـر ُألفت 
ثم ال خيفـى أ َّنه حدّ ثنـي العلاّ مة
ّ
احلاج الشـيخ ّ
ّ
َّ
أن مؤ ّلف هذا الكتاب توفـي سنة 1300هـ ،وتصدّ ى لتغسـيله وتكفـينه

الفقـيه املشهور الشـيخ زين العابدين املازندرانـي ،وحدَّ ثنـي ً
أيضا أ َّنه من
مجلة تالمذته الشـيخ املح ّقق امللاّ كاظم اخلـراسانـي صاحب كفاية ُ
األصول،
ٍ
بصـيـرة من األمـر.
فكان علـى
املوسوي الـروضاتـي -
وقد كتب هذه األسطـر القالئل املـيـر سـيد أمحد
ّ

عفـي عنه -آل صاحب الـروضات أعلـى اهلل مقامه.
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احلائري(1299 -1217هـ)
الهـروي األصفهانـي
السـيـرة الذاتـية للشـيخ مح َّمد تقـي
ّ
ّ

عملنا فـي التحقـيق:
1.1اعتمدنا فـي حتقـيق السـيـرة الذاتـية علـى خمطوطات الكتاب الثالث
ُ
األولـى ،وقد رمزنا لألولـى بـ(:أ) ،وللثانـية بـ(:ب) ،وللثالثة بـ(:ج).
وتشتمل النسختان ُ
األولـيان علـى حواش من املصنِّف ،خلت منها
النسخة األخـيـرة ،نكتفـي باإلشارة إلـيها هنا.

2.2قمنا بتخـريج ما ينبغـي ختـرجيه فـي املتن.

3.3قمنا بتـرقـيم أس�ماء املصنفات ،كام وضعنا عناوين جانبـية بـني
معقوفـني.

4.4توضـيح أسامء األعالم واملص ّنفات الواردة أسامؤها فـي املتن.

5.5أشـرنا للمطبوع وما سوف يطبع من املصنفات ،وأمهلنا خمطوطاهتا
لكثـرهتا واستلزامه تثقـيل اهلوامش .واحلمد هلل َّأولاً
وآخـرا.
ً
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حتقـيق:
ّ

صورة من مذكرة السيد الروضايت بخطه
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احلائري(1299 -1217هـ)
الهـروي األصفهانـي
السـيـرة الذاتـية للشـيخ مح َّمد تقـي
ّ
ّ

صور السيرة الذاتية من نسخة جامعة أصفهان النسخة(أ)
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حتقـيق:
ّ

الن�ص المحقق
السـيـرة الذاتـية

اخلامتة :فـي بـيان نبذة من أحوال هذا العبد اجلانـي ،مؤ ّلف هذا الكتاب،

اهلـروي:
حممد تقـي
ّ
ّ
[املولد] :

وهو ّ
أن مولدي كان فـي شهـر رمضان املبارك ،من العام السابع عشـر بعد

وعشت فـيها ثامنـي عشـرة سنة تقـري ًبا،
األلف ومئتـني ،فـي بلدة هـرات،
ُ
مشتغلاً فـي أكثـرها بالعلوم العـربـية ،وعلم احلساب ،وغـيـرها.
[الـرحالت] :

هاجـرت منها إلـى بلدة أصفهان،
ثم
وبقـيت فـيها س ًَّتا وثالثـني سنة
ُ
ُ
َّ

سافـرت فـي تلك املدَّ ة مـرتـني إلـى مشهد موالنا الـرضا،
تقـري ًبا .ولكن
ُ
أئمتنا  بالعـراق.
وثالث مـرات إلـى مشاهد َّ

سافـرت ً
أيضا إلـى املشاهد املشـرفة املذكورة ،وهذا الـيوم
وبعد تلك املدَّ ة
ُ

الذي هو يوم حتـريـر هذه الكلامت ،وهو الـيوم الثالث من شهـر ذي القعدة

احلـرام من السنة التاسعة والسبعـني بعد األلف ومئتـني ،من اهلجـرة النبو َّية

 -صلـى اهلل علـى هاجـرها وعتـرته الذين هم سادات البـرية ،ما ال يحُ صـى

من الصالة والتحـية  -يقـرب من ثامن سنـني إنـي جماور ملشهد موالنا ولـي
عمه وزوجته
اهلل ِّ
رب العاملـني أمـيـر املؤمنـني ،صلوات اهلل علـيه وعلـى ابن ِّ
األئمة املعصومـني ،خ َّلدنـي اهلل فـي جواره أبد اآلبدين ،وحشـرنـي
وأوالده َّ

بمحمد وآله الطاهـرين.
معه
َّ
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احلائري(1299 -1217هـ)
الهـروي األصفهانـي
السـيـرة الذاتـية للشـيخ مح َّمد تقـي
ّ
ّ

[املص َّنفات] :

وقد كنت فـي مجـيع أزمنة املجاورة وغـيـرها من أزمنة املهاجـرة مشتغلاً

ً
وتدريسا ،وتألـي ًفا وتصنـي ًفا ،حتـى
تدر ًسا
أيضا بالعلوم العقلـية والنقلـيةّ ،
ً

بـرزت منـي بفضل اهلل تعالـى عدَّ ة من الكتب ،والـرسائل ،وح ٍ
��واش،
وأجوبة املسائل:

ٍ
فت ،وسمـي ُتها
[ ].1فمنها:
حواش علـى خالصة احلساب :وهـي َّأول ما ص َّن ُ
بـ :توضـيح احلساب.

[ ].2ومنها :احلديقة النجفـية املع َّلقة علـى شـرح اللمعة الدمشقـية ،وقد بـرز
منها جم َّلد ،ك ّلها فـي شـرح ديباجتها ،من َّأوهلا إلـى كتاب الطهارة،
وجم َّلد آخـر من َّأول كتاب املتاجـر إلـى آخـره ،وثالث مع َّلق علـى
كتاب اإلجارة ،والوكالة ،والشفعة ،واإلقـرار ،ومجلة من الغصب.

ٍ
حواش علـى الـرياض ،من َّأول الطهارة إلـى الغسل(((.
[ ].3ومنها:

ٍ
ح�������������واش م����ت����ف����ـ����رق����ة ع����ل����ـ����ى م�����ن�����ه�����اج
[].4

(((

َ
امليت ،وكتبت ً
حواش عىل مرياث الرياض ،من
أيضا
((( .وكتبت بعد ذلك من الغسل إىل آخر تكفني ّ
ّأوله إىل آخره(منه).
حممد حسن
((( .منهاج اهلداية إىل أحكام الرشيعة وفروع الفقه،
ّ
حممد إبراهيم بن احلاج ّ
للحاج الشيخ ّ
لاّ
خرج منه أبواب الفقه مجيعها  ،إ بعض احلدود والقصاص
اخلراساين األصفهاين الكلبايسّ ،
والديات ،وهو يف جم ّلدين يقرب من ثالثة آالف بيت ،وقد ص َّنفه يف ما يقرب من عرشين سنة.
ّأوله« :احلمد هلل الذي هدانا إىل معامل اإلس�لام .»...رتّب ّ
ٍ
الفقهية عىل مناهج،
كتاب من الكتب
كل
َّ
وكل منهج عىل هدايات ،كتبه بعد كتاب اإلشارات يف ُ
ّ
األصول ،والشوارع ،والنخبة ،وإرشاد
األول املنتهى إىل كتاب اهلبة «يف العرش ُ
األخر من ربيع
املستبرصين ،ك ّلها يف الفقه .فرغ من جم ّلده ّ
األول من العرش اخلامس من املئة الثالثة من األلف الثاين».
ّ
وابتدأ يف املجلد الثاين من املكاسب إىل أواخر احلدود .وقد طبع بعد وفاته يف سنة  1263بنفقة بعض أهل
اخلري من بالد اهلند(الذريعة ،ج ،23ص ،180 179الرقم.)8557 :
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حتقـيق:
ّ

املح ِّقق ُ
األستاذ(((.

[ ].5ومنها :مسائل مبسوطة مع ّلقة علـى صوم املنهاج.
ّ
األجل ،رئيس
[ ].6ومنها :تلخـيص حتفة األبـرار((( ،التـي أ ّلفها سـيدنا

حممد باقـر((( ،أعلـى اهلل مقامه ،من
األكابـر واألصاغـر ،موالنا السـيد َّ
أحكام الصالة بالفارسـية ،حاوية للفـروع واألد َّلة.

[ ].7ومنها :ما ع َّلقته بالعـربـية علـى هذا التلخـيص ،وسمـيته بـ :كاشف
األستار فـي شـرح تلخـيص حتفة األبـرار.
[ ].8ومنها :عـيون األحكام ،وقد بـرز منها الطهارة والصالة ،علـى وجه
االختصار ،من غـيـر ذكـر األد ّلة وتكثـيـر الفـروع.

ثم طبع يف جم ّلدين بإعداد الشيخ رحيم القاسمي من ضمن أعامل مؤمتر العلاّ مة الكلبايس يف
أقولّ :
أصفهان.
((( .وقد كتبت إىل آخر الغصب بفضله(منه).
حجة اإلسالم الشفتي
للسيد حممد باقر ّ
((( .حتفة األبرار امللتقط(املستنبط خ ل) من آثار األئمة األطهارّ ،
يتعرض فيها لألد ّلة غال ًبا ،وهي يف خصوص الصالة ،وله
اآليت ترمجته ،رسالة
ّ
فارسية مبسوطة ّ
ً
األول بقرينة قوله(:حاوية للفروع
أيضا حتفة األبرار ،رسالة
فارسية لعمل املق ّلدين ،واملقصود هو ّ
ّ
واألد ّلة)(.الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة ،ج ،1ص .)195-194
السيد حممد تقي الشفتي األصفهاين ،من فحول أعالم
السيد حممد باقر الشهري ّ
بحجة اإلسالم ابن ّ
(((ّ .
اإلمامية وزعامئها ،ولد سنة(1175هـ) ،يف قرية من قرى رشت ،هاجر إىل كربالء لطلب العلم
ّ
لاً
السيد عيل الطباطبائي صاحب
عىل
ثم
،
و
أ
البهبهاين
الوحيد
عىل
كربالء
يف
فحرض
يف(1192هـ)
ّ
السيد حممد مهدي بحر العلوم والشيخ األكرب
الرياض ،ثم انتقل إىل النجف األرشف فحرض عىل ّ
القمي يف قم ،واملوىل مهدي النراقي يف
تلمذ عىل املريزا أيب القاسم ّ
جعفر كاشف الغطاء ،كام ّ
كاشان،
أهم مؤ ّلفاته:
وتزعم حوزهتا
واستقر يف أصفهان ّ
العلمية ،وتوفيّ هبا سنة(1260هـ) .من ّ
ّ
ّ
مطالع األنوار يف رشح رشائع اإلسالم ،جوابات املسائل ،القضاء والشهادات ،مناسك احلج،
ٍ
وحواش عىل رشح السيوطي عىل
الزهرة البارقة يف أصول الفقه ،ورسالة يف زيارة عاشوراء،
ورجالية ،مضا ًفا إىل حتفة األبرار املتقدّ م ذكرهُ (.ينظر :الكرام الربرة
فقهية
ّ
األلفية ،ورسائل عديدة ّ
ّ
يف القرن الثالث بعد العرشة ،ج ،1ص .)196-192
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احلائري(1299 -1217هـ)
الهـروي األصفهانـي
السـيـرة الذاتـية للشـيخ مح َّمد تقـي
ّ
ّ

[ ].9ومنها :طـريق النجاة ،وهو مثل العـيون ،إلاّ ّ
أن هذه بالفارسـية،
والعـيون بالعـربـية.
[ ].9ومنها :مجلة من مسائل الصوم والزكاة ،وغـيـرها من أجوبة املسائل،
بالفارسـية ً
أيضا إلاّ بعضها.
احلج.
[ ].10ومنها :رسالة فارسـية فـي مناسك ّ
ٍ
ٍ
[ ].11ومنها :رسالة فـي َمن صلـى ّ
بوضوء
واحدة من صلوات يومه
كل
ثم انكشف له فساد واحد الوضوءات.
رافعَّ ،
[ ].12رسالة فـي املـيـراث.
[ ].13رسالة فـي عـرق ُ
اجلنُب من احلـرام.
[ُ ].14
وأخـرى فـي الطالق بعوض.
[ُ ].15
وأخـرى فـي قواطع السفـر ،من إقامة عشـرة أ َّيام ،ومضـي ثالثـني
تامة بعد(((.
يو ًما متـر ِّد ًدا ،والوصول إلـى الوطن ،ولك َّنها غـيـر َّ
[ُ ].16
وأخـرى فـي إيضاح ما فـي بحث الزوال من الـروضة البهـية.
[ُ ].17
وأخـرى فـي العدالة.
[ ].18ومنها :كتاب لوامع الفصول فـي شـرح مبادئ ُ
كتاب
األصول ،وهو ٌ
ٌ
كثـيـرا
َّبت
بتام األبواب والفصول؛ إلاّ أنـي رت ُ
مبسوط ،ولك َّنه لـيس ِّ
ً
من مباحثها املتش ِّتتة رجاء أن ينتفع منها الناظـرون.

استوفـيت فـي ِّ
كل مسألة منها
[ ].19ومنها :كتاب نتائج األفكار((( ،التـي
ُ

مجـيع ما فـيها من األقوال بحسب ما تـيسـر ،مع اإلشارة إلـى مجلة من
القائلـني هبا ،وقد وضع ُتها غال ًبا فـي جداول؛ لتكون أسهل تناولاً .

جيدة(منه).
((( .وقد ّمتت بحمد اهلل ،وصارت رسالة ّ
((( .يف علم ُ
األصول(منه).
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ّ

[ ].20ومنها :كتاب املقاصد العلـية فـي تنقـيح مجلة من األد َّلة الشـرعـية.

[ ].21ومنها :كتاب املشارع ،وقد بـرز منه املبادئ اللغو َّية ،واملبادئ
األحكامـية ،وبعض مبادئ األمـر.

[ ].22ومنها :تعلـيقات علـى حواشـي املد ِّقق الشـيـروانـي((( علـى املعامل.

الظن.
[ ].23ومنها :رسالة فـي نفـي حجـية مطلق ّ

[ ].24ومنها :رسالة فـي حتقـيق معنـى األلف والالم(((.
[ُ ].25
وأخـرى فـي تعارض املقـرر والناقل.

[ُ ].26
تامة بعد(((.
وأخـرى فـي التعادل والتـراجـيح ،ولك َّنها غـيـر َّ

حممد تقي املجليس وصهره عىل
حممد بن احلسن الشريواين األصفهاين ،تلميذ املوىل ّ
((( .هو الشيخ ّ
ُ
ابنته ،سكن النجف األرشف ،واستقدمه السلطان سليامن الصفوي إىل أصفهان ،وعظم شأنه
عنده ،وكان من أعالم عرصه ،فهو فقيه إمامي ،ذو يد طوىل يف الفلسفة والكالم ،متقن ألساليب
اجلدل واملناظرة ،واسع احلفظ ،غزير َّ
تلمذ عليه العديد من العلامء ،منهم :املريزا عبد
االطالعّ .
حممد صالح
حممد أكمل األصفهاين والد الوحيد البهبهاين،
والسيد ّ
اللهَّ األفندي التربيزي ،واملوىل ّ
ّ
احلسيني اخلاتون آبادي ،واحلسن بن عباس البالغي.
وص ّنف كت ًبا ،منها :رشح رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام للمح ّقق احلليّ  ،رسالة يف غسل امليت
والصالة عليه ،حاشية عىل معامل ُ
األصول للحسن بن الشهيد الثاين بالعربية ،وحاشية بالفارسية
الشكيات ،رسالة يف التقليد
بالفارسية ،رسالة
عليه ،رسالة يف جواب مسألة الصيد والذبائح
ّ
ّ
والفتوى ،رسالة يف زكاة الغالت واخلمس وغريمها ،حاشية عىل رشح التجريد للقوشجي،
حاشية عىل حاشية اخلفري عىل الرشح اجلديد للتجريد ،حاشية عىل رسالة إثبات الواجب
للدواين ،رسالة يف معنى ال َبداءُ ،أنموذج العلوم ،حاشية عىل حكمة العني لعيل بن حممد الكاتبي
القزويني ،رسالة يف اهلندسة ،وغري ذلك من الرسائل واحلوايش وأجوبة املسائل.
توفيّ يف شهر رمضان سنة ثامن وتسعني وألف ،وقيل  -تسع وتسعني ،و ُنقل إىل مشهد اإلمام الرضا ،
ودفن هناك يف املدرسة املعروفة بمدرسة املريزا جعفر .راجع :طبقات أعالم الشيعة(القرن احلادي
ُ
عرش) ،ص 524؛ أعيان الشيعة ،ج ،9ص.142
((( .قيد التحقيق من ِقبل الشيخ جعفر اإلسالمي ،وسوف يطبع من قبل مركز تراث كربالء التابع
العباسية املقدّ سة.
للعتبة ّ
((( .وقد ّمتت بعون اهلل تعاىل ،وقد جعلت رسالة تعارض املقرر والناقل جز ًءا منها ،واملجموع جز ًءا من
السنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس /العدد األول
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احلائري(1299 -1217هـ)
الهـروي األصفهانـي
السـيـرة الذاتـية للشـيخ مح َّمد تقـي
ّ
ّ

[ُ ].27
وأخـرى فـي معنـى أصالة اإلمكان.
[ُ ].28
وأخـرى فـي ّ
أن تعارض((( املطلق واملقـيد إلـى كم يـرتقـي ،وهاتان
بطـريقة السؤال واجلواب.

ٍ
عبارة من كتاب شـرح األسباب((( فـي
[ ].29ومنها :رسالة فـي شـرح
الطب ،فـي تـركـيب األخالط.
ّ

[ ].30ومنها :التفسـيـر املسمـى بـ :خالصة البـيان فـي ّ
حل مشكالت
القـرآن(((.

[ ].31ومنها :ما ّ
ّ
األجل اجلامع
خلصته من تفسـيـر آية الكـرسـي ،لسـيدنا
األئمة
لدقائق العلوم وسـرائر األحكام ،املسمـى بام ل ّقب به سابع
ّ

األعالم ،علـيهم سالم اهلل امللك العالم.

[ ].32ومنها :ما مجع ُته من إفاداته  فـي الدرس وغـيـره ،من الفوائد
الشـريفة ،والفـرائد اللطـيفة ،وسمـيتها بـ :الدرر املنثورة.

[ ].33ومنها :فوائد أخذتهُ ا

(((

من حتقـيقاته الصادرة عنه فـي مواضع

متفـرقة ،ومن ألسنة بعض املعتمدين من تالمذته ،وسمـيتها بـ:

العلية(منه).
كتاب املقاصد ّ
((( .مل يرد(تعارض) يف(أ).
((( .كتاب رشح األسباب والعالمات يف الطب ،للشيخ برهان الدين نفيس بن عوض بن حكيم
مزجي يف غاية التحقيق ،أ ّلفه يف سمرقند ،وفرغ منه يف أواخر صفر سنة 827
رشح
الكرماينٌ ،
ٌّ
ُ
ه ،وأهداه إىل السلطان ألغ بيگ بن شاهرخ ابن األمري تيمور كوركان ،وبعده أ ّلف رشح موجز
حممد بن عيل بن عمر
القانون املشهور ب :رشح النفييس ،وهو مطبوعٌ  ،ومتنه للشيخ نجيب الدين ّ
السمرقندي ،املقتول هبرات سنة  618ه .الحظ :الذريعة ،ج ،13ص ،82الرقم.263 :
((( .قيد التحقيق من قبل األخ حيدر عبد الرسول عوض.
((( .يف(ب)(:اخرتهتا).
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حتقـيق:
ّ

لطائف الفوائد.

[ ].34ومنها :كتاب األربعـني ،الذي أرجو أن أمجع فـيه أربعـني حدي ًثا من
والنبوة واإلمامة واملعاد ،وبـيان
األخبار املشكلة ،املتع ّلقة بالتوحـيد
ّ
وشـرح هلا بحسب ما ساعد الزمان ،وقد بـرز منه اثنان وعشـرون
حدي ًثا ،أسال اهلل التوفـيق إلمتامه(((.

[ ].35ومنها :ما مجعته من األخبار فـيام يتع َّلق باملوت والبـرزخ واجل َّنة

وال َّنار ،وفـي مقتل موالنا أبـي عبد اهلل احلسـني ،(((وفـي أحوال

سـيدتنا فاطمة الزهـراء ،وموالنا احلسن املجتبـى  ،وأرجو من
اهلل تعالـى ْ
أن يو ِّفقنـي إلمتامه علـى أحسن وجه(((.

[ ].36ومنها :ما مجع ُته بالفارسـية من أحوال سـيد الشهداء ،صلوات اهلل
علـيه ،وسمـيته بـ :املناقب احلسـينـية.

[ ].37ومنها :خطب عـربـية وأشعار فارسـية ،من مـرثـيتهً 
أيضا.

[ ].38ومنها :شـرح لقلـيل من دعاء أبـي محزة الثاملـي.

[ ].39ومنها :جمالس عديدة لذكـريات وأخبار ،فـي املواعظ والنصائح.
[ ].40ومنها :الـرسالة املسماَّ ة بـ :تنبـيه الغافلـني من ذكـر مجلة من األخبار
املتع ّلقة بموالنا وإمامنا صاحب الزمان  ،وببعض أحوال شـيعته،

متسكوا بتـرويج
واملقصود منها ر ّد الفـرقة املستحدثة البابـية؛ حـيث ّ

باطلهم بجملة من تلك األخبار.

((( .احلمد هلل الذي و ّفقني إلمتامه يف سنة ثالث وثامنني بعد األلف ومئتني(منه).
((( .مل يرد السالم يف(ب).
تم يف سنة
األئمة 
النبي  ،وسائر َّ
((( .احلمد هلل الذي و َّفقني إلمتامه ِّ
والتحية ،وقد َّ
َّ
بضم أحوال ّ
وسميته بـ :السبع املثاين(منه).
تسعني بعد ألف ومئتنيَّ ،
السنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس /العدد األول
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السـيـرة الذاتـية للشـيخ مح َّمد تقـي
ّ
ّ

[ ].41ومنها :رسالة وجـيزة فارسـية فـي ر ّد تلك الفـرقة التـي خـرجت عن

ربقة اإلسالم ،وتصدَّ ت ملحو الشـرائع واألحكام ،قطع اهلل أدبارهم،

وحمـى عن وجه األرض آثارهم(((.
[ ].42ومنها :هذا الذي أ َّلفته فـي علم الـرجال(((.

فـرغت منه فـي شهـر ذي القعدة احلـرام ،كام تقدَّ مت اإلشارة إلـيه.
وقد
ُ

وأسأل اهلل الـرؤوف الـرحـيم أن جيعل بلطفه العمـيم مجـيع ما صدر
منـي من هذه املؤ َّلفات وغـيـرها من األعامل خالص ًة لوجهه الكـريم؛ وإلاّ
فاإلخالص فـي األعامل فـي غاية الصعوبة وهناية اإلشكال ،وال يتـيسـر إلاّ

بم ٍّن من اهلل املتعال ،مع ّ
كثـيـرا ما
أن العمل من دونه ال ينفع فـي املآل ،بل
َ
ً
يوجب الندامة والنكال(((.

((( .طبعت بتحقيق ُ
األستاذ جويا جهانبخش يف كتاب(جشن نامه استاد اشكوري).
((( .وقد أ ّلفت بعد ذلك أشياء ُأخر ً
أيضا:
ٍ
العقلية إىل آخر االستصحاب.
القمي  ،من َّأول األد َّلة
حواش عىل قوانني الفاضل
[ ].43منها:
َّ
ّ
[ ].44ومنها :رسالة يف التنجيز والتعليق يف الرشط الواقع من العقود وغريها.
[ ].45ومنها :تعليقات خمترصة عىل نجاة العباد لشيخنا ُ
األستاذ صاحب جواهر الكالم.

[ ].46ومنها :تفسري قوله تعاىل(:طه) [سورة طه ،]1 :وقوله تعاىل(:فكان قاب قوسني أو أدنى) [سورة
النجم.]9 :
ٍ
حديث رواه يف الكايف [ج ،2ص ]226يف باب املؤمن وعالماته وصفاته ،عن أمري
[ ].47ومنها :رشح
املؤمنني ،يف جواب مهام الذي سأله عن صفة املؤمن ،وقد فرغت من هذا يف آخر ربيع الثاين
سنة ثامن وتسعني بعد مئتني وألف من اهلجرة(منه).
قلت :والرسالة األخرية قيد الطبع بتحقيق ُ
األستاذ جويا جهانبخش رعاه اهلل.

((( .وهناك جمموعة مص ّنفات له مل يذكرها هنا ،ولع ّلها بعد تأليف هذا الكتاب ،وهي:
 .1األد ّلة العقلية.
 .2األربعون حدي ًثا.

 .3السؤال واجلواب يف أصالة اإلمكان.
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ٌ
[موعظة] :

والتمسك بحبل آل
فعلـيك فـي حتصـيله باملجاهدة والتضـرع إلـى اهلل،
ُّ

فتمسك يا أخـي بعـروهتم
اهلل الذين هم هداة األنام ومصابـيح الظالم،
ّ
التـي لـيس هلا انفصام ،واركب سفـينتهم التـي من ركبها نجـى من الشدائد
واآلالم ،واتّعظ بمواعظهم ومواعظ اهلل امللك العلاّ م؛ فإنّه يوصلك إلـى

أقصـى الكامل وأسنـى املقام.

ويكفـيك ما عن سور التوراة:

فإن الطـريق بعـيدٌ بعـيد ،وجدِّ د السفـينة َّ
يابن آدم! أكثـر من الزاد ّ
فإن
عمـيق عمـيق ،وخ ِّفف احلمل َّ
ٌ
ٌ
دقـيق دقـيق ،وأخلص
فإن الصـراط
البحـر
العمل َّ
فإن الناقد بصـيـر بصـيـر ،وأخـر نومك إلـى القبـر ،وفخـرك إلـى
األئمة املعصومني.
 .4تفسري نبذة من آيات الكتاب املبني وأخبار ّ

التقية.
 .5رسالة يف ّ

 .6توضيح مسألة من املقامع.

 .7انفراد الطالق بعوض اخللع.
 .8دقائق األفكار.

 .9رشح دعاء اإلمام السجاد.
 .10الصالة مع وضوء رافع.

 .11الطالق بعوض الزوجة.
 .12عيون األحكام.
 .13رسالة فقهية.

 .14قاعدة الرشط يف ضمن العقد.

 .15لغز خليفة السلطان.

واملعمى ،أو لغز يوم اخلميس وشهر ربيع األول.
 .16اللغز
ّ
 .17مشارع األصول إىل هناية املحصول.
السنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس /العدد األول
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الهـروي األصفهانـي
السـيـرة الذاتـية للشـيخ مح َّمد تقـي
ّ
ّ

املـيزان ،وشهوتك إلـى اجل َّنة ،وراحتك إلـى اآلخـرةَّ ،
ولذتك إلـى حور

وتبعد عن ال َّنار
العـنيْ ،
وكن لـي أكن لك ،وتقـرب إلـي باستهانة الدنـياَّ ،
وحب األبـرارَّ ،
فإن اهلل ال يضـيع أجـر املحسنـني(((.
الفجار
ِّ
ببغض َّ
ولـيكن هذا آخـر ما أردت مجعه فـي هذا املختصـر ،واحلمد هلل علـى

توفـيقه لإلمتام ،وأسأله خـيـر اخلتام ،وأس��أل إخوانـي البـررة الكـرام
ٍ
صالح ينفعنـي يوم احلساب ،واهلل املو ّفق
بدعاء
األنجاب ،أن يشـيعونـي
ٍ
حممد وآله األطهار األطـياب(((.
للصواب ،والصالة علـى ّ

وقد فـرغت من حتـريـر هذه الكلامت يوم اجلمعة ثانـي عشـر شهـر ذي
القعدة احلـرام من شهور سنة تسع وسبعـني بعد ٍ
ألف ومئتـني ،وأنا املؤلف
حممد تقـي بن حسـني علـي اهلـروي ،عفا اهلل عنه وحشـره
املذنب اجلانـيّ ،

األئمة املعصومـني ،سالم اهلل علـيهم أمجعـني(((.
مع ساداته ّ

السنية ،ص.80
((( .اجلواهر ّ
((( .إىل هنا تنتهي نسخة(ب).
((( .يف هامش(ج)(:بلغ قبالاً مع النسخة التي كتبت من نسخة املؤلف).
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ّ

الم�صادر و المـراجع:

1.1أعـيان الشـيعة ،للعلاّ مة السـيد حمسن األمـني العاملـي ،حققه
وأخـرجه حسن أمـني ،دار التعارف ،بـيـروت لبنان.

2.2اجلواهـر السنـية فـي األحاديث القدسـية ،للشـيخ حممد بن احلسن

احلـر العاملـي ،منشورات مكتبة املفـيد ،قم إيـران ،غـيـر مؤرخة.
3.3الذريعة إلـى تصانـيف الشـيعة ،للعلاّ مة الشـيخ آقا بزرك الطهـرانـي،
بـيـروت دار األضواء ،الطبعة الثالثة1403 ،هـ.

4.4الكافـي ،لثقة اإلسالم أبـي جعفـر حممد بن يعقوب الكلـينـي ،دار
الكتب اإلسالمـية ،الطبعة الثالثة1388 ،هـ.

5.5الكـرام البـررة فـي القـرن الثالث بعد العشـرة ،للعلاَّ مة الشـيخ آقا
بزرك الطهـرانـي ،بـيـروت ،دار إحـياء التـراث العـربـي1430 ،هـ،

2009م ،أفست عن طبعة طهـران.

6.6فهـرست دنا ،مصطفـى درايتـي ،مكتبة جملس الشورى اإلسالمـي،
طهـران إيـران1389 ،ش.
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area against which aggression is always directed. Each level has its
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or
a deviation or something out of context.
3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters
and aiming to:
-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and
as part of the east.
- Watching the changes, the alternations and additions which
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all
through history and the extent of the relation with its neighbours
and then the effect that such a relation has, whether negatively or
positively on its movement culturally or cognitively .
- having a look at its treasures: materialistic and moral and then
putting them in their right way and positions which it deserves
through evidence.
- the cultural society: local, national and international should
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then
introducing it as it is.
- to help those belonging to that heritage race consolidate their
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their
belief in western centralization. This records a religious and legal
responsibility .
- acquaint people with their heritage and consolidating the relation
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted
with the past to help them know the future .
- the development with all its dimensions: intellectual, economic,
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the
green revenues.
And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings
and contributions without which it can never proceed further.
Editorial & Advisory Boards

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

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

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

issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they
are approved or not; it takes the procedures below:
a: A researcher should be notified to deliver the meant research for
publication in a two-week period maximally from the time of submission.
b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition
chief approval and the eminent date of publication.
c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before
publishing, the researchers are to be retrieved to the researchers to
accomplish them for publication.
d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.
e: Researchers to be published are only those given consent by experts
to in the field.
f. A researcher bestowed a version in which the meant research published,
and a financial reward.
12. Taking into consideration some points for the publication priorities,
as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the
Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.
net/, or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following
address: Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah,
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.

Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific
researches under the provisions below:
1. Researches or studies to be published should strictly be according to
the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having,
approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new
Roman font and being
in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350
words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/
researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the
context.
5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication
year and page number. Such is for the first mention to the meant source,
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the
title of the book and the page number.
6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically
ordered.
7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time
there should be a reference to them in the context.
8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.
9. For the research should never have been published before, or
submitted to any means of publication.
10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the
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