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

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

الشيخ عامر اهلاليل
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رئيس التحرير
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مدير التحرير
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اهليأة التحريرية
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حممد فاضل حسن
املوقع األلكرتوين

يارس السيد سمري احلسيني

قواعد النرش يف املجلة

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

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

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

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

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

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

( )350كلمة.

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

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.

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

استعامله.

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

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

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

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

يف إعداده.

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

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

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

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

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

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

نرشها املتو ّقع.

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

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

للنرش.

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

-#يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

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

 -12يراعى يف أسبقية النرش :ـ

أ-البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب -تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير.

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

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

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

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

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء).

كلمة العدد
بسم اهلل الرمحن الرحيم
الشمعة اخلامسة

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

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

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

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

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

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

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

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

الذاتية للشيخ
نص الرتمجة
املخطوط ،ففي هذا العدد ننرش حتقيق ّ
َّ

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

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

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

لبعض علامء كربالء ،و البحث يف سريهتم ومنهجهم و دورهم

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

لتحقيقها.

األول من العام املايض
و كام نرشنا للقارئ الكريم يف العدد َّ

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

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

(رئيس التحرير)

كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

 -احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

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

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

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

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

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

أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

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

ّ
وتتشكل مع جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي
بعينها،

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

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

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

تراثهاُ ،
وأخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو

املنحرف أو املنزوع عن سياقه.

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

للعتبة العباسية املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث

كربالء ،لتحمل مهو ًما متنوعة ،تسعى إىل:

 -ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء

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

 -مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت

عن ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ،

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

مواقعها التي تستحقها ،بالدليل.

 -تعريف املجتمع الثقايف :املحيل ،واإلقليمي ،والعاملي:

واقعا.
بمدخرات تراث كربالء ،وتقديمه باهليأة التي هو عليها ً

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

ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي ،واعتقادهم باملركزية الغربية ،مما

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية.

 -التوعية الرتاثية وتعميق اإللتحام برتكة السابقني ،مما يؤرش

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

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

اخلرضاء.

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.
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الملخ�ص
يعد السـيد حممد مهدي املوسوي الشهـرستانـي من مشاهـيـر العلامء

والفقهاء ومـراجع التقلـيد فـي زمانه،علوي األصل ،ينتهـي نسبه إلـى
السـيد إبـراهـيم املـرتضـى ابن اإلمام موسـى الكاظم.

للمـرجعـية الدينـية اجلانب املشـرق فـي قـيادة األمة ،ونشـر العلم ،فمن

هذا املنطلق أخذنا علـى عاتقنا التعـريف بأبـرز الشخصـيات العلمـية التـي
بـرزت فـي مدينة كـربالء املقدسة،فكان الشهـرستانـي أحدها فقد تـرك
تـرا ًثا علمـ ًيا وفكـر ًيا ثـر ًيا ،تناولته بعض أقالم املؤلفـني ،ومازال بحاجة إلـى

املزيد من البحث والتقصـي ،وقد ارتأت الباحثة أن تلقـي الضوء علـى هذا
التـراث الثمـني ،لعلها تضع بـني يدي القارئ الكـريم ،سـيـرة هذا الـرمز

املعطاء فـي اجلوانب العلمـية والفكـرية واالجتامعـية فـي مدينة كـربالء.

ولتوضـيح األمـر أكثـر رغبنا يف تقديم دراسة عن هذا الفقـيه الذي أدى

كبـيـرا فـي استقطاب طلبة العلم والعلامء لتتلمذ علـى يده واألخذ من
دورا
ً
ً

معارفه وهذا ما سوف نتطـرق له فـي هذا البحث.

وكان نوع البحث سـرد ًيا،أ ّما الكلامت املفتاحـية فهـي :التـراث التارخيـي

والدينـي ملدينة كـربالء ،علامء كـربالء ،السـيد حممد مهدي املوسوي

الشهـرستانـي.
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)أمنوذجا
)هـ1216 – هـ1130(علماء كـربالء (محمد مهدي الشهـرستانـي
ً

Abstract:
Al Seyed Mohammed Mehdi Al Mousewi Al Sheristani is
considered one of the well- known scholars، jurists، and referential
in his time.His descent belongs to the prophet Mohammed
reaching to Al Seyed Ibrahim Al Murtedha Ibn Imam Musa Al
Kadhum(p.b.u.h.).
The religious referential has the bright side in the nation
leadership.Accordingly، we devoted ourselves to define the
most prominent personalities that appeared in holy Kerbala.So،
Al Sheristani was one of them.He left a rich scientific cultural
heritage that some authors talked about.It is still in need for more
exploration and investigation.However، the researcher decided to
shed the light on this fountain heritage hoping that she can present
to the readers the biography of this grateful symbol concerning the
scientific، intellectual، and social aspects in Kerbala.
To give more clarification، a study about this jurist who played
a great role in attracting students and scholars to study and take
from his knowledge was introduced.This is what we are going
to discuss in the research.The researcher was a narrative.The key
words are: the historical and religious heritage of Kerbala city،
Kerbala scholars، Al Seyed Mohammed Mehdi Al Mousewi Al
Sheristani.
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المقدمة
تعد دراسة الشخصـيات الدينـية ودورها فـي تاريخ العـراق احلديث

واملعاصـر من احلقائق املهمة وبخاصة مدينة كـربالء املقدسة،إذ شكلت هذه
احلقـيقة الدافع األساس فـي اختـيار موضوع البحث(علامء كـربالء،حممد
أنموذجا) ،مسلط ًة الضوء
مهدي الشهـرستانـي(1130هـ – 1216ه��ـ)
ً

علـى سـيـرته ،وأثـره الفكـري واالجتامعـي فـي كـربالء.

قسم علـى ثالثة مباحث سبقتها مقدمة
اقتضت طبـيعة املوضوع أن ُي ّ
وتلتها خامتة ،تناول املبحث األول آل الشهـرستانـي ،فـي حـني ُخ ّصص
املبحث الثانـي لدراسة تكوينه االجتامعـي ،إذ تضمن اسمه ومولده

ونشأته ،وأساتذته ومشايخ إجازته وتالمـيذه واملجازين منه وأق��وال
العلامء فـيه ووفاته ،واستعـرض املبحث الثالث نشاطاته الفكـرية والعلمـية

واالجتامعـية ،اشتمل علـى أربعة جوانب وهـي مؤلفاته ومكتبته ،جامع

الشهـرستانـي،وإصالحاته.

اعتمد البحث علـى جمموعة كبـيـرة من الكتب املتنوعة التـي كان هلا

واضحا فـي البحث أمهها كتاب أعـيان الشـيعة ومعارف الـرجال،
إسها ًما
ً

ناهـيك عام متت اإلفادة منه من رسائل جامعـية وجمالت أسهمت مجـيعها
فـي تقديم صورة عن نشاط واحد من أبـرز رجال الدين فـي العـراق عامة
وكـربالء خاصة.
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أمنوذجا)
علماء كـربالء (محمد مهدي الشهـرستانـي(1130هـ – 1216هـ)
ً

المبحث الأول
�آل ال�شهـر�ستانـي
وهـي إحدى األسـر العلمـية العـريقة التـي حظـيت بشهـرة واسعة ختطت
مدينة كـربالء( )1وحدود العـراق ،إذ بـرز فـيها علامء ورؤساء احت ّلوا مكانة

مـرموقة فـي الوسط االجتامعـي والدينـي والعلمـي ،وقد حت ّلوا بثقافة عالـية
وهلم سمعة واسعة عـربـ ًيا وعاملـ ًيا،واشتهـرت هذه األسـرة بالعلم والتقوى
والصالح ،والشهـرستانـيون سادة موسويون ،ينتهـي نسبهم إلـى السـيد
إبـراهـيم املـرتضـى ابن اإلمام موسـى الكاظم ،)2(ولعل أبـرز من محل

نسبهم الشـريف هو السـيد املـيـرزا حممد مهدي املوسوي الشهـرستانـي،
الذي كان من مشاهـيـر العلامء والفقهاء ومـراجع التقلـيد فـي زمانه ،وكان

أحد املهديـني األربعة(وهم كل من السـيد حممد مهدي الشهـرستانـي

والسـيد حممد مهدي بحـر العلوم( )3الطباطبائي واملـيـرزا املولـى حممد مهدي

النـراقـي( )4والسـيد حممد مهدي الطوسـي اخلـراسانـي املعـروف بالشهـيد
الثالث)( ،)5الذين كانوا من ِّ
أجل وأشهـر وأنبه تالمذة العامل األصولـي

املؤسس الوحـيد البهبهانـي( )6فـي كـربالء،هاجـر مع أسـرته من إيـران إلـى

كـربالء فـي أواسط القـرن الثانـي عشـر اهلجـري ،واستوطنها وامتلك فـيها
ودورا تقع أكثـرها فـي حـي(باب السدرة) منذ عام 1188هـ(.)7
عقارات
ً

ومن أعالم هذه األسـرة ً
أيضا السـيد املـيـرزا حممد جعفـر ابن املـيـرزا حممد

حسـني املوسوي الشهـرستانـي املتوفـى عام 1260هـ،كان من أعالم الفقه

فـي كـربالء بزمانه ،وله رسائل متعددة فـي جواز البقاء علـى تقلـيد املـيت،
98
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وفـي الغـيبة ،وفـي العصـيـر ،وفـي نجاسة املـرق الواقعة علـيه قطـرة من الدم

حـني غلـيانه ،ورسالة أخـرى فـي دفع شبهة بـرزت بشأن موقوفة املـيـرزا
فضل اهلل الشهـرستانـي فـي مدينة أصفهان ،وله كتاب فـي أنساب الوحـيد

البهبهانـي وذريته ،واتصاهلم بالسلسلة املجلسـية فـي أصفهان(املقصود ذرية
العلاّ مة املجلسـي صاحب بحار األنوار)(.)8
وينتمـي ألسـرة الشهـرستانـي فـي كـربالء السـيد املـيـرزا صالح
الشهـرستانـي( ،)9ك��ان عاملًا مبـرزا حظـي باحتـرام وتقديـر املـرجع

الدينـي األكبـر فـي عصـره املجدد الشـيـرازي( ،)10وحـينام توفـى السـيد

الشهـرستانـي فـي كـربالء عام 1309هـ ،أقام املجدد الشـيـرازي جملس

الفاحتة علـى روحه فـي مدينة سامـراء ملدة أربعة أ ّيام متتالـية ،ورثاه عدد
من الشعـراء من ضمنهم الشـيخ محادي بن نوح احل ّلـي ،الذي نظم قصـيدة
ختمها هبذين البـيتـني:

له ُ�شم الأك��ـ��ام وزل��زل��ت �أرج��اء

فجعت به الأحكـام وان�صدعت
َ
الغا�ضـرية وق ُعه
َج ٌلل �أ���ص��اب

متفاق ًما ف�����أذاب ���س��ام��ـ��راء

()11

أ ّما نسب األسـرة فهو يـرجع إلـى السـيد صالح ابن السـيد إبـراهـيم بن

صالح بن حممد حسـني بن حممد مهدي بن أبـي القاسم بن مـرزا روح اهلل

بن جالل الدين احلسن بن مـرزا رفـيع الدين حممد الصدر بن جالل الدين
حممد أبـي الفتوح بن صدر الدين إسامعـيل(املشهور بمـيـر سـيد شهـرستانـي

الواقف للموقوفات سنة 930هـ) بن زين الدين أمـيـر علـي بن صدر الدين

إسامعـيل بن زين الدين علـي بن عالء الدين احلسـني بن معـني الدين عبد
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أمنوذجا)
علماء كـربالء (محمد مهدي الشهـرستانـي(1130هـ – 1216هـ)
ً

اهلل بن ركن الدين احلسـني بن أشـرف بن ركن الدين احلسن بن أشـرف بن

نور الدين حممد أبـي طاهـر بن عبد اهلل حممد بن أبـي احلسن املحدث ابن
طاهـر بن أبـي الطـيب احلسـني القطعـي بن موسـى أبـي السبحة بن إبـراهـيم

املـرتضـى ابن اإلمام موسـى الكاظم .)12(

أ ّما جملس أو ديوان السادة آل الشهـرستانـي فقد أسسه العلاّ مة الكبـيـر

السـيد مـرزا مهدي املوسوي الشهـرستانـي،يطل ديوانه علـى شارع

()13
مقـرا للعلامء واألدباء ورجال الدين،
احلائر وشارع السدرة ،وكان جملسه ً
ورعا ،ويعد
ومما زاد علـى ذياع صـيته وعلو ذكـره كونه عاملًا تقـ ًيا وزاهدً ا ً

فـي الـرعـيل األول من العلامء العاملـني ،انتقلت الـرئاسة من بعده إلـى أبنائه

وأحفاده،ومل يقتصـر هذا املجلس علـى التحدث فـي شؤون احلـياة الـيومـية
فحسب،بل كان يقـيم االحتفاالت فـي املناسبات الدينـية وال سـيام فـي

والدات األئمة  األطهار ووفـياهتم ،فضلاً عن ذلك كانت جتـري بـني
احلاضـرين النكات والطـرف اللطـيفة واملزاح ،وفـي عهد املـرحوم السـيد

إبـراهـيم الشهـرستانـي أقـيمت فـي الديوان حفالت متعددة فـي مناسبات
دينـية خمتلفة،شارك فـيها عدد من شعـراء املدينة وأدبائها أمثال اخلطـيب

السـيد حسـني املـرعشـي الشهـرستانـي واخلطـيب الشاعـر السـيد صدر

الدين احلكـيم الشهـرستانـي والسـيد صادق حممد رضا آل طعمة والشاعـر
الشـيخ عبد علـي احلائري وغـيـرهم(.)14

وفـي هذا املجلس أقـيم حفل تأبـينـي للعلاّ مة السـيد حممد علـي هبة
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الدين احلسنـي الشهـرستانـي( )15حضـره العلامء واألدباء ،وكان ذلك فـي

عام 1387هـ(.)16

ويناهز عدد أفـراد هذه األسـرة فـي إيـران والعـراق فـي الوقت احلاضـر

األلفـي نسمة ،ويؤلف معظمهم نخبة صاحلة من العلامء واألعـيان
واملؤلفـني ،وهم منتشـرون فـي أكثـر مدن العـراق منها كـربالء والنجف

وبغداد والبصـرة والكاظمـية وسامـراء واحللة ،كذلك هم منتشـرون

فـي كثـيـر من أمهات مدن إيـران مثل طهـران ومشهد اإلمام الـرضا

واملحمـرة(خـرمشهـر)،وأصفهان وتبـريز وقم ورشت ،وهم علـى اتصال
دائم فـيام بـينهم سواء أكانوا فـي العـراق أم فـي إيـران ،كذلك يسكن أفـراد

من هذه األسـرة بعض مدن اهلند وباكستان(.)17

المبحث الثانـي
تكوينه االجتماعـي

اً
أول :اسمه و مولده ونشأته:

هو السـيد حممد مهدي ابن املـيـرزا أبـي القاسم الشهـرستانـي املوسوي،

وينتهـي نسبه إلـى اإلمام موسـى الكاظم ،وهو من ساللة علوية عـريقة
أسندت إلـى كثـيـر من أفـرادها الصدارة فـي الدولة الصفوية منهم السـيد

فضل اهلل الشهـرستانـي الوزيـر األعظم للشاه طهامسب األول الصفوي(،)18
والواقف لألوقاف العظـيمة فـي كثـيـر من مدن إيـران التـي ُخ ّصص ريعها

علـى مـراقد األئمة األطهار سواء فـي احلجاز أم فـي العـراق أم فـي
إيـران ،وذلك بحسب وثـيقة الوقفـية التارخيـية املؤرخة فـي السابع من شهر
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أمنوذجا)
علماء كـربالء (محمد مهدي الشهـرستانـي(1130هـ – 1216هـ)
ً

رمضان عام 1963م،التـي يبلغ طوهلا أكثـر من عشـرة أمتار ،واملوجودة لدى
حفـيد السـيد حممد مهدي الشهـرستانـي،وهو السـيد صالح الشهـرستانـي

نزيل طهـران(.)19

ولد السـيد الشهـرستانـي فـي عام 1130ه��ـ فـي مدينة أصفهان فـي

إيـران(.)20انتقل فـي عنفوان شبابه إلـى مدينة كـربالء لتلقـي العلم فـيها،

وذلك فـي أواسط القـرن الثانـي عشـر بعد استـيالء األفغان علـى أصفهان
وانقـراض الدولة الصفوية(،)21وكان معه أهله وإخوانه وأقاربه ،واستوطن

هذه املدينة واستملك فـيها منذ أوائل عام 1188هـ دورا وعقارات وفـيـرة
يقع أكثـرها فـي حـي(باب السدرة) من صحن اإلمام احلسـني  الذي كان

يسمـى وقتئذ بمحلة(آل عـيسـى) إحدى حمالت كـربالء األربع حـينذاك(.)22

أ ّما عن أبنائه فله ولدان وبنت واحدة ،و الولدان مها املـيـرزا أبو القاسم،

الذي مل تدم حـياته بعد وفاة أبـيه ففارق احلـياة بعد مدة وجـيزة ،والسـيد

املـيـرزا حممد حسـني املعـروف بآغا بزرك واملتوفـى عام 1247ه��ـ فـي

كـربالء ،وكان مثل والده من فطاحل العلامء ومـراجع التقلـيد ،وكان جـيد

اخلط للغاية ،بقـيت منه معلقات بخطه حتتوي علـى أدعـية وآيات قـرآنـية،
تزوج عام 1200ه��ـ بنت العلاّ مة اآلغا حممد علـي الكـرمنشاهـي نجل

الوحـيد البهبهانـي املسامة(بلقـيس خانم) ،وقد وقعت وثـيقة عقدها من قبل
جدها الوحـيد البهبهانـي،ووالدها ومن السـيد مهدي بحـر العلوم واملـيـرزا

حممد مهدي الشهـرستانـي والد الزوج(.)23

أ ّما بنت املـيـرزا حممد مهدي الشهـرستانـي فقد تزوجها السـيد املـيـرزا
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حممد حسن املـرعشـي احلسـينـي بن حممد علـي بن حممد علـي إسامعـيل
املـرعشـي احلسنـي ،الذي اشتهـر بعد اقتـرانه هبا بالشهـرستانـي عن طـريق

املصاهـرة مع الشهـرستانـية(.)24

ويذكـر أنه هو الذي صلـى علـى جنازة السـيد حممد مهدي بحـر العلوم

املتوفـى فـي النجف ،إذ جاء من كـربالء عائدا إلـيه فوجده قد توفـي وجنازته
فـي الصحن الغـروي متهـيئة للصالة علـيها ،فلام قدم الشهـرستانـي قدّ مه

علامء النجف جلاللته واختصاصه ببحـر العلوم ،وقـيل إن بحـر العلوم كان
قد أخبـر بأن السـيد مهدي الشهـرستانـي هو الذي يصلـي علـيه(.)25
ثانـيا :أساتذته ومشايخ إجازته(:)26

تلقـى علومه الدينـية فـي كـربالء علـى يد فحول علامء ذلك العصـر،

وعلـى رأسهم املولـى آقا حممد باقـر بن حممد أكمل املعـروف بالوحـيد

حممد مهدي الفتونـي العاملـي( ،)27الشـيخ يوسف
البهبهانـي ،الشـيخ ّ
البحـرانـي(.)28وروى عنهم واستجازهم فأجازوه.
وفـيام يلـي صورة إجازة الوحـيد البهبهانـي له:

«بسم اهلل الـرمحن الـرحـيم

احلمد هلل رب العاملـني وصلـى اهلل علـى حممد وآله الطـيبـني الطاهـرين

املعصومـني إىل يوم الدين.وبعد فقد استجاز منـي السـيد السند املاجد األجمد
املوفق املؤيد املسدد الفاضل العامل الباذل الكامل املحقق املدقق الزكـي الذكـي
اللوذعـي األملعـي ذو احلسب الفائق العالـي والنسب الـرفـيع املتعالـي صاحب

الذهن السلـيم والطبع املستقـيم والفهم اجلـيد والفطانة التامة واحلذاقة
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أمنوذجا)
علماء كـربالء (محمد مهدي الشهـرستانـي(1130هـ – 1216هـ)
ً

الكاملة واألخالق احلسنة البالغة والكامالت الزائدة واملتكاملة مستجمع
العلوم العقلـية والنقلـية العامل الـربانـي ولدي الـروحانـي املـيـرزا حممد مهدي
امللقب بالشهـرستانـي وفقه اهلل ملـراضـيه وجعل له كل يوم خـيـرا من ماضـيه
فأجزت له أن يـروي عنـي مجـيع مصنفاتـي املعـروفة ومسموعاتـي ومـروياتـي

عن مشاخيـي األماجد األفاضل العظام وأساتـيذي الذين هم أساتـيذ األنام
فـي دهورهم واألعوام املشهورين عند اخلاص والعام تغمدهم اهلل بغفـرانه

وأسكنهم فسـيح جنانه وأسأله وفقه اهلل للتأيـيدات الـربانـية والتوفـيقات
السبحانـية أن ال ينسانـي أوقات دعواته كـي يزيد اهلل تعالـى بذلك تأيـيداته

وتوفـيقاته وكامالته وأنا األقل األذل حممد باقـر بن حممد أكمل ُعفـي عنهام

بمنه ولطفه وكـرمه وعطفه آمـني آمـني رب العاملـني »(.)29

أ ّما إجازات بقـية أساتذته ممن مـر ذكـرهم أعاله فهـي أطول من هذه

اإلجازة.وقد ورد ذكـرها فـي بطون املجامـيع والكتب اخلاصة بالـرواية
واحلديث(.)30
ثال ًثا :تالمذته واملجازون منه:

مشتهـرا
يعد السـيد الشهـرستانـي من كبار شـيوخ إجازة احلديث ،وكان
ً

ختـرج علـيه الكثـيـر من
فـي درس التفسـيـر واحلديث والفقه واللغة،وقد ّ

العلامء ،وصدرت منه اإلجازات لكثـيـر من األعالم ومنهم الشـيخ أمحد بن
زين الدين األحسائي ،السـيد عبد اهلل شبـر ،السـيد صدر الدين العاملـي،

السـيد عبد املطلب بن أبـي طالب بن نور الدين اجلزائري ،صاحب كتاب(حتفة

العامل) ،السـيد دلدار علـي النقوي اهلندي النصـيـر آبادي ،الشـيخ أسد اهلل
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التستـري الكاظمـي ،املولـى شمس الدين بن مجال الدين البهبهانـي ،السـيد
حممد حسن الزنوزي التبـريزي ،صاحب كتاب رياض اجلنة ،املولـى أمحد

بن حممد مهدي النـراقـي ،املولـى علـي بن آقا كاظم التبـريزي ،السـيد أبو

القاسم جعفـر املوسوي اخلونساري ،املولـى حممد علـي بن آقا حممد باقـر
اهلزار جـريبـي النجفـي ،الشـيخ حممد فاضل السمنانـي ،املـيـرزا مهدي بن

مـيـرزا حممد تقـي القاضـي التبـريزي ،السـيد جواد العاملـي ،السـيد حجة

اإلسالم الـرشتـي(.)31وهذا نموذج من إجازته:

إجازته لتلمـيذه الشـيخ حممد فاضل السمنانـي وهـي:

«بسم اهلل الـرمحن الـرحـيم احلمد هلل رب العاملـني والصالة والسالم

علـى خاتم األنبـياء وأفضل املـرسلـني حممد وآله الطـيبـني الطاهـرين ولعنة
اهلل علـى أعدائهم ومبغضـيهم إىل يوم الدين وبعد فقد استجاز منـي العامل

العامل والفاضل الكامل التقـي النقـي الورع الصالح األملعـي ذو الذهن
الثاقب والفهم الصائب مال فاضل أدام اهلل عاله وأراد اإلنسالك فـي سلك
رواة األخبار واالتصال باألئمة وملا كان ممن رتع فـي رياض العلامء الدينـية

وكـرع من حـياض زالل سبـيل األحاديث الـيقـينـية وقد الزمنـي بـرهة من

الزمان فـي سالف األ ّيام وقد جتدد العهد فـي هذه األ ّيام ملا تشـرف بتقبـيل

أعتاب األئمة الكـرام وزيارهتم بعد زيارة النبـي صلـى اهلل علـيه وآله
وسلم وأدرك حج بـيت اهلل احلـرام فتسارعت إىل إنجاح رغبته وإسعاف

طلبته وإجابة دعوته لكونه أهال لذلك فأجزت له أدام اهلل وجوده وأفاض
علـيه بـره وجوده أن يـروي عنـي ما صحت روايته من مقـروء ومسموع وما
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أمنوذجا)
علماء كـربالء (محمد مهدي الشهـرستانـي(1130هـ – 1216هـ)
ً

لـي إجازته من معقول ومشـروع وال سـيام كتب األخبار وخصوصا
جازت ّ

األربعة السائرة فـي االشتهار كمسـيـر الشمس فـي دائرة نصف النهار وهـي

الكافـي والفقـيه والتهذيب واالستبصار ومجلة ما صنفه علامؤنا األعالم أعلـى

اهلل درجاهتم فـي دار السالم فـي مجـيع العلوم من الفقه واألصول والتفسـيـر

واحلكمة واللغة وغـيـرها.)32(»....
رابعا :أقوال العلامء فـيه:
ً

قال عنه تلمـيذه السـيد حممد حسن بن عبد الـرسول احلسـينـي الزنوزي

املتوفـى ع��ام 1223ه��ـ فـي كتابه(رياض اجلنة) …« :السـيد اجللـيل
واألستاذ النبـيل املـيـرزا حممد مهدي بن أبـي القاسم املوسوي الشهـرستانـي
األصفهانـي الساكن باحلائر ،شـيخنا األجمد عامل فاضل كامل باذل حمقق

مدقق متبحـر جامع ثقة ثبت ضبط متكلم فقـيه وجـيه شـريف األخالق

كـريم األعـراق ذو احلسب اجللـيل والنسب اجلمـيل علم األئمة األعالم
وسـيد علامء اإلسالم أوقاته الشـريفة معـروفة بقضاء حوائج املسلمـني

وأ ّيامه املنـيفة مستغـرقة بتـرويج الشـريعة احلنـيفة والدين وهو باسط يد

وأم وكان أجداده من أعاظم بلدة أصفهان
اجلود والكـرم لكل من قصد ّ
وانتقل هو فـي صغـره إلـى احلائر احلسـينـي…»(.)33

قال عنه القمـي فـي كتابه الكنـى واأللقاب« :السـيد األجل العامل الـربانـي

املـيـرزا حممد مهدي الشهـرستانـي …»(.)34

وهناك الكثـيـر من املؤرخـني واملؤلفـني الذين تطـرقوا بإطناب أو بإجياز

إلـى تـرمجة حال السـيد حممد مهدي الشهـرستانـي سواء أكان باللغة العـربـية
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أم بالفارسـية ،مثل كتب(تذكـرة العلامء) و(جمموعة الشـيخ علـي كاشف

الغطاء) و(جمموعة الشبـيبـي) و(قصص العلامء) و(الذريعة) و(منتخب
التواريخ) و(احلجب واألستار) إلـى غـيـرها من املصنفات(.)35
خامسا :وفاته:
ً

توفـي السـيد الشهـرستانـي فـي الثانـي عشـر من شهـر صفـر من

ودفن بمقبـرته التـي كان قد أعدَّ ها
سنة1216هـ بمدينة كـربالء املقدّ سةُ ،

لنفسه فـي حـياته فـي الـرواق اجلنوبـي الشـرقـي من احلضـرة احلسـينـية
بجوار قبور الشهداء،التـي أصبحت فـيام بعد مقبـرة األسـرة الشهـرستانـية

من أوالد السـيد حممد مهدي وأحفاده( ،)36وهي السنة التي أغارت فـيه

أعـراب ابن سعود الوهابـي علـى مدينة كـربالء املقدّ سة غازية(.)37

وأرخ وفاته الشـيخ حممد الساموي فـي كتابه(جمالـي اللطف بأرض
ّ
الطف) بام يلـي(:)38
وال�����س��ـ��ي��د امل��ه��دي ذو الإمي����ان

وامل��ن��ت��م��ـ��ي لأر�����ض �شهـر�ستان

قد غ��اب ب��در وجهه فما غـرب

و�أظ��ل��م��وا ف���أرخ��وا وج��ه غـرب

فـراح هدى التاريخ ينعاه قائل

عزيز علـى املهدي قد فات نائبه

وأرخ وفاته سبطه املـيـرزا حممد علـي الشهـرستانـي املـرعشـي بام يلـي(:)39
ّ

وكذلك قوله(أدخل فـي الفـردوس مهدينا).
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أمنوذجا)
علماء كـربالء (محمد مهدي الشهـرستانـي(1130هـ – 1216هـ)
ً

المبحث الثالث
ن�شاطاته الفكـرية والعلمـية واالجتماعـية

اً
أول :مؤلفاته:

له تصانـيـف متعـدّ دة مـنها(:)40
 1ـ املصابـيح فـي الفقه.

 2ـ الفذالك فـي شـرح املدارك.

 3ـ بعض احلواشـي والـرسائل مثل حاشـية علـى املفاتـيح ،وتفسـيـر

بعض سور القـرآن الكـريم ،وكلها خمطوطة.
ثانـ ًيا :مكتبته:

أسسها السـيد حممد مهدي الشهـرستانـي فـي داره الكائنة بمحلة آل

عـيسـى ،وكانت فـي وقتها عامـرة باملصادر املهمة واملخطوطات القـيمة
ومنها مؤلفاته.ثم انتقلت بعد وفاته إلـى نجله السـيد حممد حسـني

الشهـرستانـي املوسوي املتوفـى عام 124هـ ،وقد هنبت حمتوياهتا أثـر غارة
الوهابـيـني علـى مدينة كـربالء لـيلة الثامن عشـر من شهر ذي احلجة عام

1216هـ ،إذ إن صاحبها كان قد توفـي فـي  12صفـر من العام نفسه.ومل يبقَ

البحاثة السـيد
منها الـيوم سوى بعض املخطوطات التـي حيتفظ هبا حفـيده ّ

صالح الشهـرستانـي نزيل طهـران الـيوم(.)41
ثال ًثا :جامع الشهـرستانـي:

شـيده العامل السـيد حممد مهدي املوسوي الشهـرستانـي عام 1189هـ،
ّ

يقع مقابل باب الشهداء أو باب الصافـي ،واشتهـر فـيام بعد بمسجد
108
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الصافـي ،وقد شمله اهلدم علـى أثـر توسـيع الشارع بـني احلـرمـني(.)42
رابعا :إصالحاته:
ً

قام السـيد الشهـرستانـي بإصالحات كثـيـرة فـي احلضـرة احلسـينـية

والصحن احلسـينـي مستفـيدً ا من املال،الذي كان يـرد علـيه من موقوفات

َجدِّ ه األعلـى السـيد فضل اهلل الشهـرستانـي ،املوقوفة علـى تعمـيـر العتبات

املقدَّ سة فـي العـراق وإيـران وإدارهتا ،والسـيام أنه كان املتولـي علـيها ألنه

كان أكبـر أوالد الواقف وأعلمهم حـينذاك ،ومن مجلة اإلصالحات هذه

إحلاقه اجلامع الكبـيـر الذي كان يقع خلف الـروضة احلسـينـية من شامهلا
جامعا آخـر بدلاً عنه خارج الـروضة فـي الصحن
بالـروضة( ،)43وبنـى
ً

وس َع
الشـريف من جهته الشـرقـية قـرب مدخل باب الصافـي ،وبذلك َّ
الـروضة ،كام كان للسـيد الشهـرستانـي َيدٌ فـي َمدِّ املاء من هنـر الفـرات إلـى
ٍ
عـريض جدً ا وعمـيق ابتدا ًء من
مدينة النجف األشـرف ،وذلك بحفـر هنـر

تم
الشاطئ الواقع جنب جسـر املسـيب إلـى أرض النجف املقدَّ سة ،وقد ّ
ً
فـرسخا أي ما يساوي 137كم
ذلك فـي مسافة من األرض تناهز()25

وتم إنجازه فـي عام  1213للهجـرة ،وهذا النهـر
تقـري ًبا،وجـرت فـيه املـياهَّ ،
هو املعـروف بنهـر اهلندية الـيوم(.)44
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أمنوذجا)
علماء كـربالء (محمد مهدي الشهـرستانـي(1130هـ – 1216هـ)
ً

الخاتمة
تم التوصل إلـى
بعد دراسة شخصـية السـيد حممد مهدي الشهـرستانـي ّ

مجلة من االستنتاجات:

1 .1أسهمت الـرعاية األسـرية والبـيئة العلمـية ،وما متتع به السـيد حممد
مهدي الشهـرستانـي من نبوغ ووعـي فـي بلورة شخصـيته.
ً
نشاطا تـربو ًيا وفكـر ًيا منذ مطلع شبابه
2 .2مارس السـيد الشهـرستانـي
وحتـى السنوات األخـيـرة من حـياته.

3 .3يعد السـيد الشهـرستانـي من كبار شـيوخ إج��ازة احلديث وكان
ختـرج
ً
مشتهـرا فـي تدريس التفسـيـر واحلديث والفقه واللغة،وقد ّ
علـى يديه العديد من طلبة العلوم الدينـية.

4 .4ص���درت ل��ه العديد م��ن امل��ؤل��ف��ات منها(الفذالك فـي شـرح
املدارك)(،حاشـية علـى املفاتـيح)(،املصابـيح فـي الفقه).

5 .5ك��ان له العديد من املشاريع اخلـيـرية مثل بناء املساجد ،وفتح
املكتبات،كام قام بخدمات وإصالحات كثـيـرة فـي احلضـرة احلسـينـية
والصحن احلسـينـي.
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الهوام�ش
1 .1تقع كربالء جنوب غرب الفرات عىل بعد  30كم ،2وتبعد عن بغداد حوايل
 105كم ،وتقع عىل خط طول 43درجة وعىل خط عرض 34درجة ،مناخها

رطب شديد احلرارة يف الصيف،وقارص الربد يف الشتاء،حتيط هبا البساتني من
األرجاء مجيعها .للتفاصيل عن املدينةُ ،ينظر :حسن ضاحي جرب الزهريي،
مدينة كربالء املقدسة دراسة تارخيية(منذ نشأهتا حتى هناية العرص العثامين)،
احلرة يف هولندا
أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة ّ
–فرع العراق-مركز الدراسة يف البرصة2012 ،م.

2 .2لالطالع عىل أعقاب السيد إبراهيم املرتىض ابن اإلمام موسى الكاظم،
ُينظر :جعفر األع��رج��ي النجفي احلسيني ،مناهل ال�ضرب يف أنساب

العرب،قم1998،م ،ص.423

3 .3حممد مهدي بحر العلوم:ولد عام 1155هـ بمدينة كربالء املقدسة.ونشأ وسط
عائلة علمية ،أبوه املرتىض الطباطبائي كان من أفاضل العلامء واملدرسني يف
كربالء ،انتقل من كربالء املقدسة إىل النجف األرشف عام 1169ه لتحصيل
العلم عىل يد كبار علامئها يف ذلك الزمان ،ومنهم الشيخ مهدي الفتوين املتوىف

عام 1183ه ،والشيخ حممد تقي الدورقي املتوىف عام 1186ه والشيخ حممد
باقر اهلزار جريبي ابن حممد باقر اهلزار جريبي املتوىف عام 1205ه وغريهم.
ويف خالل ذلك كان جمدا يف التدريس والتأليف وإدارة القضايا الدينية،
وحسم الدعاوى االجتامعية ،ورعاية شؤون الفقراء واملعوزين حتى تس ّلم
الزعامة الدينية ،و عمره مل يتجاوز الثالثني بعد ،له العديد من املؤلفات،توفيّ
السيد حممد مهدي
يف شهر رجب 1212هـ بمدينة النجف ،وصلىّ عىل جثامنه ّ

ودفن يف مسجد الطويس بالنجف األرشف.للتفاصيلُ ،ينظر:
الشهرستاينُ ،

جواد شرب،أدب الطف أو شعراء احلسني  من القرن األول اهلجري حتى
السنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس /العدد األول
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أمنوذجا)
علماء كـربالء (محمد مهدي الشهـرستانـي(1130هـ – 1216هـ)
ً

القرن الرابع عرش،ج ،6بريوت1393،هـ،ص54-48؛حافظ حممد عباس

الشمري ،اثنتا عرشة قصيدة يف رحاب اإلمام احلسني شعر حممد مهدي بحر
العلوم ،دراسة حتليلية ،جملة واسط للعلوم اإلنسانية ،مج ،11العدد ،31جامعة
واسط2015 ،م ،ص.103-101

ذر النراقي الكاشاين
حممد مهدي بن أيب ّ
4 .4حممد مهدي النراقي :هو الشيخ ّ
املعروف باملح ّقق النراقي ،ولد يف قرية نراق يف إيران عام 1128هـ،هاجر إىل
حممد باقر األصفهاين
كاشان لطلب العلم ،درس عىل يد جمموعة من العلامء منهم ّ

وحممد مهدي بحر العلوم وغريهم ،من آثاره جامع
املعروف بالوحيد البهبهاين ّ

املواعظ،حمرق القلوب ،يف مصائب آل البيت ،تويف يف
السعادات،جامع
ِّ
مدينة النجف عام 1209هـ ،و ُدفن فيها.للتفاصيلُ ،ينظر:حممد محزة إبراهيم،

األخ�لاق يف فكر حممد مهدي النراقي ،رسالة ماجستري غري منشورة،كلية

اآلداب،جامعة الكوفة2006 ،م.

5 .5حمسن األمني،أعيان الشيعة ،مج ،10حققه وأخرجه حسن األمني ،بريوت،
1983م ،ص.164-163

6 .6الوحيد البهبهاين :هو الشيخ حممد باقر بن حممد أكمل األصفهاين بن حممد
صالح ،ولد بأصفهان عام 1118هـ هو رجل دين وفقيه ومرجع ،وأقام مدة

يف هببهان ثم استقر يف كربالء وتويف باحلائر عام 1206هـ.للتفاصيلُ ،ينظر :عيل
طاهر تركي احليل وعيل فاروق حممود احلبويب ،مدرسة الشيخ الوحيد البهبهاين
وأثرها الفكري والسيايس(1905-1747م)قراءة تارخيية ،جملة الباحث،

مج ،7العدد،1جامعة كربالء2013 ،م،ص.346-325

7 .7نور الدين الشاهرودي،تاريخ احلركة العلمية يف كربالء ،بريوت1990 ،م،
ص224-223؛ سلامن هادي آل طعمة ،عشائر كربالء وأرسها،بريوت،

1998م،ص127؛ س��ل�مان ه���ادي آل ط��ع��م��ة،ت��راث ك��رب�لاء،ك��رب�لاء،
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1964م،ص98-97؛ حممد حسن مصطفى ال كليدار ،مدينة احلسني أو خمترص

تاريخ كربالء،بغداد1947 ،م،ص.72

8 .8نور الدين الشاهرودي،املصدر السابق ،ص224-223؛ سلامن هادي آل
طعمة،تراث كربالء،ص.186-185

9 .9صالح الشهرستاين:ولد يف كربالء عام 1325هـ ،قام بالتأليف والبحث ،ومن
أهم مؤلفاته السيد مجال الدين األسد أبادي،دليل العتبات املقدسة،تاريخ األرسة
ودفن
الشهرستانية ،تاريخ النياحة،تويف يوم السبت  22شعبان عام 1395هـ ُ

فيها.للتفاصيلُ ،ينظر:صالح الشهرستاين،تاريخ النياحة عىل اإلمام احلسني بن

عيل ،حتقيق نبيل رضا علوان،قم2003،م،ص20-13؛ أمحد احلائري األسدي،
أعالم من كربالء،بريوت2013،م ،ص.102-101

1010املجدد الشريازي:هو مريزا حممد حسن الشريازي ،ولد عام 1231هـ يف مدينة
شرياز بإيران،سافر إىل العراق ملواصلة الدراسة احلوزوية فوصل إىل كربالء
التي بقي فيها مدة ثم غادر إىل النجف حيث استقر ،نال درجة االجتهاد ،هاجر

إىل سامراء عام 129هـ ،تويف عام 1312هـ يف مدينة سامراء.للتفاصيلُ ،ينظر:

عباس القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،3طهران،د.ت،ص.222

1111نور الدين الشاهرودي،املصدر السابق ،ص224-223؛ حممد بن طاهر
الساموي ،جمايل اللطف بأرض الطف،كربالء2011،م،ص.563

1212سلامن هادي آل طعمة ،عشائر كربالء وأرسها ،ص129-128؛ مجال الدين
أمحد بن عيل احلسني املعروف بابن عنبة،عمدة الطالب الصغرى يف نسب آل أيب

طالب ،قم2009،م ،ص.114

1313للتفاصيل عن احلائر احلسينيُ ،ينظر :أمري جواد كاظم عيل بيج ،احلائر احلسيني –

دراسة تارخيية656-61(-هـ1258-680/م) ،رسالة ماجستري غري منشورة،

كلية اآلداب ،جامعة الكوفة2007 ،م؛ عبد اجلواد الكليدار آل طعمة ،تاريخ
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علماء كـربالء (محمد مهدي الشهـرستانـي(1130هـ – 1216هـ)
ً

كربالء وحائر احلسني  ،النجف األرشف1368 ،هـ.

1414للتفاصيل ع��ن جملس ال��س��ادة آل الشهرستاينُ ،ينظر :سلامن ه��ادي آل

طعمة،موسوعة تراث كربالء ،حماسن املجالس يف كربالء،مركز تراث كربالء،
2015م ،ص.46-45

1515حممد عيل هبة الدين احلسني الشهرستاين :ولد عام 1301هـ يف مدينة سامراء
شخصية دينية ب���ارزة ،درس العلوم الدينية يف النجف وك��رب�لاء ،أصدر

جملة العلم،وأنشأ املكتبة العامة يف النجف ،كذلك ش��ارك ضد االحتالل
الربيطاين يف ثورة العرشين عام 1339ه��ـ ،حتى ُأعتقل وأفرج عنه يف شهر
وزيرا للمعارف عام 1340هـ
رمضان عام 1340هـ بالعفو العام ،ثم ُعينّ
ً
وذل��ك عند تأسيس الدولة العراقية يف حكومة عبد الرمحن النقيب ،بذل

جهو ًدا حثيثة للحد من تدخالت املستشارين الربيطانيني يف شؤون التعليم،
تويف عام 1386هـ.للتفاصيلُ ،ينظر:عبود ج��ودي احليل وكريمة نوماس

املدين،جملة العلم للسيد هبة الدين الشهرستاين دراس��ة وصفية لنصوصها

األدبية ،جملة العميد،مج،1العددان( ،)2-1ديوان الوقف الشيعي ،أيلول

2012م،ص 270-265؛هادي عبد النبي حممد التميمي ،اإلمام احلسني

يف تراث السيد هبة الدين احلسيني الشهرستاين(دراسة يف الرؤى ومنهج الكتابة
التارخيية) ،جملة آداب الكوفة ،مج،1العدد ،23جامعة الكوفة2015 ،م.

1616سلامن هادي آل طعمة،موسوعة تراث كربالء ،حماسن املجالس يف كربالء،
ص.46

1717حمسن األمني،املصدر السابق ،ص.164

1818للتعرف عىل تاريخ إيران يف عهد طهامسب األول الصفويُ ،ينظر :باسم محزة
عباس ،إيران يف عهد الشاه طهامسب األول الصفوي(1576-1524م) ،جملة
اخلليج العريب ،مج ،40العدد( ،)2-1جامعة البرصة2012 ،م.
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1919املصدر نفسه ،ص163؛ حممد عيل أزاد كشمريي ،نجوم السامء يف تراجم
العلامء(عريب وفاريس) ،طهران،د.ت ،ص.344

2020حممد صادق حممد الكربايس،معجم الشعراء الناظمني يف احلسني،ج ،3دائرة
املعارف احلسينية،لندن2011 ،م،ص.78

2121للتفاصيل عن اهلجوم األفغاين عىل أصفهانُ ،ينظر:كامل السيد ،نشوء وسقوط

الدولة الصفوية_ دراسة حتليلية ،قم املقدسة2005 ،م ،ص281-277؛ حممد
سهيل طقوش ،تاريخ الدولة الصفوية يف إيران ،بريوت2009 ،م.

 2222حمسن األمني،املصدر السابق ،ص.163
2323املصدر نفسه ،ص.165
2424املصدر نفسه ،ص.165

2525حممد حرز الدين ،معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدب���اء ،ج ،3قم،
1984م،ص 85؛ سلامن آل طعمة ،مشاهري املدفونني يف كربالء ،بريوت،
2009م ،ص.76

2626اإلج��ازة لغة هي إعطاء اإلذن ،وإج��ازة الرواية:هي إذن الشيخ للرواية
عنه.للتفاصيلُ ،ينظر:عبد اهلل الفياض،اإلجازات العلمية عند املسلمني،
بغداد1967،م،ص.23-21

2727حممد حرز الدين ،املصدر السابق،ص 85؛ سلامن هادي آل طعمة،تراث
كربالء ،ص.185

2828الشيخ يوسف البحراين :هو الشيخ يوسف بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن
صالح بن عصفور البحراين ،رجل دين وفقيه ومرجع شيعي بحراين ُيعرف
باسم صاحب احلدائق نسبة إىل كتابه املشهور احلدائق النارضة يف أحكام العرتة
الطاهرة ،ويعد من أهم رموز املدرسة اإلخبارية،ولد يف البحرين عام1107
هـ،انتقل إىل كرمان وشرياز ،ثم إىل العتبات املقدسة يف العراق ،أ ّلف العديد من
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ً

الكتب أمهها لؤلؤة البحرين ،توفيّ يف الرابع من شهر ربيع األول 1186هـ يف

كربالء.للتفاصيلُ ،ينظر :حمسن األمني،املصدر السابق ،ص.318-317

2929املصدر نفسه،ص.164

3030املصدر نفسه،ص.164

3131املصدر نفسه ،ص164؛ حممد حرز الدين ،املصدر السابق ،ص.85

3232لالطالع عىل نص إجازته لتلميذه الشيخ املال حممد فاضل السمناينُ ،ينظر:
حمسن األمني،املصدر السابق ،ص.165

3333املصدر نفسه ،ص.164

3434عباس القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،2طهران،د.ت ،ص.375
3535حمسن األمني،املصدر السابق ،ص.164

3636حمسن األمني،املصدر السابق ،ص163؛ حممد حرز الدين ،املصدر السابق،
ص87؛ سلامن آل طعمة ،مشاهري املدفونني يف كربالء ،ص.77-76

3737للتفاصيل عن الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسةُ ،ينظر :مقدام عبد احلسن
باقر الفياض ،الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسة يف مطلع القرن التاسع
عرش(دراسة تارخيية – حتليلية) ،جملة تراث كربالء ،السنة الثانية ،مج  ،2العدد
األول،كربالء ،آذار 2015م.

3838حممد بن طاهر الساموي ،املصدر السابق،ص.563-562
3939حمسن األمني،املصدر السابق ،ص.163

4040املصدر نفسه ،ص164؛ حممد صادق حممد الكربايس،تاريخ املراقد(احلسني
وأهل بيته وأنصاره)،ج ،2دائرة املعارف احلسينية ،لندن2003 ،م،ص113؛

حممد ح��رز ال��دي��ن ،املصدر السابق ،ص86؛ إعجاز حسني النيسابوري
الكنتوري ،كشف احلجب واألستار عن أسامء الكتب واألسفار ،ط ،2قم

املقدسة1309 ،هـ ق ،ص.523
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4141نور الدين الشاهرودي،املصدر السابق ،ص.303

 4242سلامن ه��ادي آل طعمة ،كربالء يف ال��ذاك��رة،ب��غ��داد1988 ،م،ص178؛
ع�لي مح��زة سلامن وع��دي حمسن غ��اف��ل ،األوض���اع االجتامعية يف كربالء

1914م1921-م،جملة جامعة كربالء العلمية ،مج ،7العدد ،2جامعة كربالء،

2009م،ص.4

4343يف عام 1213هـ الحظ السيد حممد مهدي الشهرستاين أن الروضة احلسينية
تضيق بالزائرين بشكل ال يطاق فقرر إحلاق املسجد الشاميل للروضة بمرقد

اإلمام احلسنيفاستشار املهندس بذلك ،إذ قام السيد الشهرستاين باستشارة

السيد عيل الطباطبائي فوافق عىل ذلك واجتمعا سوية مع املهندسني القاطنني
يف كربالء وعدد من املهندسني اهلنود والفرس وخططوا للقيام بتوسعة احلرم

احلسيني فبارشوا العمل وأهنوه برسعة فائقة،داللة عىل مهارهتم وخربهتمُ .ينظر:
حممد صادق حممد الكربايس ،تاريخ املراقد(احلسني وأهل بيته وأنصاره)،ج،2

ص113؛ سعيد هادي الصفار ،الروضة احلسينية وإسهامات املبدعني اجلليلة
حممد الكربايس ،بريوت2006 ،م ،ص.16-15
حممد صادق ّ
بواسطة ّ

4444حمسن األمني،املصدر السابق ،ص165؛ سلامن هادي آل طعمة،تراث كربالء،
ص.185
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ً

اً
أول:الكتب:

الم�صادر و المراجع

1 -1أمحد احلائري االسدي ،أعالم من كربالء،بريوت2013،م.

2 -2إعجاز حسني النيسابوري الكنتوري ،كشف احلجب واألستار عن أسامء الكتب

واألسفار ،ط ،2قم املقدسة1309 ،هـ ق.

3 -3جعفر األعرجي النجفي احلسيني ،مناهل الرضب يف أنساب العرب،قم1998،م.
4 -4مجال الدين أمحد بن عيل احلسني املعروف بابن عنبة،عمدة الطالب الصغرى يف
نسب آل أيب طالب ،قم2009،م.

5 -5جواد شرب ،أدب الطف أو شعراء احلسني  من القرن األول اهلجري حتى
القرن الرابع عرش ،ج ،6بريوت1393،هـ.

حممد
6 -6سعيد هادي الصفار ،الروضة احلسينية وإسهامات املبدعني اجلليلة بواsطة ّ
حممد الكربايس ،بريوت2006 ،م.
صادق ّ

7 -7سلامن هادي آل طعمة،تراث كربالء ،كربالء1964 ،م.

8 -8ـــــــــــــــ ،كربالء يف الذاكرة ،بغداد1988 ،م.

9 -9ـــــــــــــــ ،عشائر كربالء وأرسها،بريوت1998 ،م.

1010ـــــــــــــــ ،مشاهري املدفونني يف كربالء ،بريوت2009 ،م.

1111ـــــــــــــــ،موسوعة تراث كربالء ،حماسن املجالس يف كربالء،مركز تراث
كربالء2015،م.

1212صالح الشهرستاين،تاريخ النياحة عىل اإلمام احلسني بن عيل ،حتقيق نبيل رضا
علوان،قم2003،م.
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1313عباس القمي ،الكنى واأللقاب ،ج،2ج ،3طهران ،د.ت.

1414عبد اجل��واد الكليدار آل طعمة ،تاريخ كربالء وحائر احلسني  ،النجف
األرشف1368 ،هـ.

1515عبد اهلل الفياض،اإلجازات العلمية عند املسلمني ،بغداد1967،م.

1616كامل السيد ،نشوء وسقوط الدولة الصفوية_ دراس��ة حتليلية ،قم املقدسة،
2005م.

1717حمسن األمني،أعيان الشيعة ،مج ،10حققه وأخرجه حسن األمني،
بريوت1983،م.

1818حممد بن طاهر الساموي ،جمايل اللطف بأرض الطف،كربالء2011،م.

1919حممد حرز الدين ،معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء ،ج ،3قم1984 ،م.

2020حممد حسن مصطفى آل كليدار ،مدينة احلسني أو خمترص تاريخ كربالء،
بغداد1947،م.

2121حممد سهيل طقوش ،تاريخ الدولة الصفوية يف إيران ،بريوت2009 ،م.

2222حممد صادق حممد الكربايس ،تاريخ املراقد(احلسني وأهل بيته وأنصاره)،ج،2
دائرة املعارف احلسينية ،لندن2003 ،م.

2323معجم الشعراء الناظمني يف احلسني،ج ،3دائرة املعارف احلسينية ،لندن2011 ،م.
2424حممد عيل أزاد كشمريي ،نجوم السامء يف تراجم العلامء(عريب وف��اريس)،
طهران،د.ت.

2525نور الدين الشاهرودي ،تاريخ احلركة العلمية يف كربالء ،بريوت.
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ً

ثان ًيا :الرسائل واألطاريح اجلامعية:

1 .1أمري جواد كاظم عيل بيج ،احلائر احلسيني –دراسة تارخيية-61(-
656ه�����ـ1258-680/م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
اآلداب ،جامعة الكوفة2007 ،م.

2 .2حسن ضاحي جرب الزهريي ،مدينة كربالء املقدسة دراسة تارخيية(منذ
نشأهتا حتى هناية العرص العثامين) ،أطروحة دكتوراه غري منشورة،
كلية الدراسات العليا ،اجلامعة احلرة يف هولندا –فرع العراق-مركز
الدراسة يف البرصة2012 ،م.

 3 .3حممد محزة إبراهيم ،األخالق يف فكر حممد مهدي النراقي ،رسالة
ماجستري غري منشورة،كلية اآلداب،جامعة الكوفة2006 ،م.

ثال ًثا :البحوث املنشورة:

1 .1ب��اس��م مح���زة ع��ب��اس ،إي����ران يف ع��ه��د ال��ش��اه ط��ه�ماس��ب األول
ال���ص���ف���وي(1576-1524م) ،جملة اخلليج ال��ع��ريب ،م��ج،40

العدد( ،)2-1جامعة البرصة2012 ،م.

2 .2ح��اف��ظ حممد ع��ب��اس ال��ش��م��ري ،اثنتا ع�شرة قصيدة يف رح��اب
احلسنيشعر حممد مهدي بحر العلوم ،دراسة حتليلية ،جملة واسط
للعلوم اإلنسانية ،مج ،11العدد ،31جامعة واسط2015 ،م.

3 .3عبود ج��ودي احل�لي وكريمة ن��وم��اس امل��دين،جم��ل��ة العلم للسيد
هبة الدين الشهرستاين دراس��ة وصفية لنصوصها األدبية ،جملة
العميد،مج،1العددان( ،)2-1ديوان الوقف الشيعي ،أيلول2012م.
120
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4 .4عيل محزة سلامن وعدي حمسن غافل ،األوضاع االجتامعية يف كربالء
1921-1914م،جملة جامعة كربالء العلمية ،مج ،7العدد ،2جامعة

كربالء2009 ،م.

5 .5عيل طاهر تركي احليل وعيل فاروق حممود احلبويب ،مدرسة الشيخ
الوحيد البهبهاين وأثرها الفكري والسيايس(1905-1747م)قراءة

تارخيية ،جملة الباحث ،مج ،7العدد،1جامعة كربالء2013 ،م.

6 .6مقدام عبد احلسن باقر الفياض ،الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسة
يف مطلع القرن التاسع عرش(دراسة تارخيية – حتليلية) ،جملة تراث

كربالء ،السنة الثانية ،مج  ،2العدد األول،كربالء ،آذار 2015م.

7 .7هادي عبد النبي حممد التميمي ،اإلمام احلسني يف تراث السيد
هبة الدين احلسيني الشهرستاين(دراسة يف الرؤى ومنهج الكتابة
التارخيية) ،جملة آداب الكوفة ،مج،1العدد ،23جامعة الكوفة،

2015م .
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till the Year 148H.l 756 A.D.
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The School of Al Serdar 171
Hassan Khan and its Scientific
impact

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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