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امللّخ�س
كانت وما زالت أرضنا الكربالئية، رشعة رّواد املعارف يقصد جناهبا العلمء من 
للعلمء  وأدب ودين، وجمالسها جامعة  آفاق علم  أجواؤها  فكانت  الصقاع،  كّل 
والدباء واملفكرين، وقد ازدانت بالرس الكريمة التي برز رجاهلا ف التاريخ ما بني 
ا عن جّد ويًدا بيد، أسهموا ف  فقيه أصويل أوحد، ومرجع جمّدد سند، ورثوا العلم أبًّ

تشييد الطابع احلضاري للبلدة.

وهذه السطر من هذا البحث ما هي إاّل حماولة للتعريف بواحد من رجاالت 
التي  وأرسته  احلسيني  الكبري  عيل  السّيد  المري  الفّذ  العامل  وهو  أال  الرس،  هذه 

تسّمت باسمه.

تضّمن البحث اإلشارة لبعض ما يتعّلق بأرسته الكريمة وبيان نسب السّيد 
التي  العمرانية  جهوده  وبيان  والعلمي،  واالجتمعي  الديني  ومقامه  وسريته 
املقّدسة،  البلدة  حول  السور  بناء  ف  متّثلت  للمدينة  أمنّية  جوانب  ف  أسهمت 
وأخرى أسهمت ف إيصال املاء إىل املدينة من خالل حفر الهنر وصيانة تربتها من 

اجلفاف وما زالت بعض آثاره شاخصة إىل يومنا ف كربالء.

د علي الكبير، علماء كربالء. الكلمات المفتاحية: العاّلمة األمير، السّي
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Abstract
Karbala was and is still a destination، a purpose، and a target for knowl-

edge seekers and scholars from everywhere، living in its literary، intellec-

tual، and religious atmosphere and surrounded by scholars، literati، and 

intellectuals. Several respected families of superiority in jurisprudence، 

renovating، and science and skill. 

The present study focuses on a brilliant and distinct scholar and his fam-

ily; The Grand Sayyed Ali Al-Husseini. It tackles his descent and succes-

sion، his biography، his religious، social، and intellectual positions، his re-

construction efforts to rebuild the old wall of the sacred city، bring drinking 

water through digging ditches to connect rivers، streams، and reservoirs، 

etc. and his efforts in land conservation; all are still seen in Karbala. 

Key words: The Grand Scholar، Grand Sayyed Ali، Scholars of Karbala.
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املقدمة
احلمد هلل رّب العاملني، وأفضل الصلوات والتحيات عل رسوله املصطفى وآله 

الغّر النجبا دوائر العلوم ومستودع املعارف، وبعد: 

فال خيفى عل ذوي النظر والفكر أّن مبدأ حماكاة الواخر لألوائل يعّد خطوة 
إذا  املاضون، والسّيم  الذي نطّل من خالله عل ما تركه  الرتاث،  نوافذ  للسري إىل 
أسهمت  التي  والفرائد  الفوائد  بني  مجع  موروًثا  ُيعّد  املاضون  تركه  ما  أّن  علمنا 
مع إبداع احلارضين ف تشييد رصوح حضارّية مرشقة، واحلضارة إّنم تتقّوم بعامل 
العباد والبالد، وأرضنا الكربالئية املرّشفة تلك البقعة التي حازت الرشف العايل 
أرضها،  خصب  وعل  جنباتا  ف  عاش  قد  كان  عديدة،  لسباب  املدن  بني  من 
تشييد  ف  أسهموا  وعبقرّيات  بمواهب  امتازوا  ومفّكرون  وأدب��اء  وعظمء  علمء 
واقع حضارّي رصني للبلدة املقّدسة توّزع ما بني بصمت علمية ومعرفية، وقيم 
اجتمعية أصيلة، وجهود عمرانية مدنية، ومن هؤالء الرجال العاّلمة الفّذ السّيد 
عيل الكبري احلسيني امللقب بالمري الذي ترمجته كتب الرجال والرتاجم مما يظهر 
به لكّل متتّبع لسريته وأخباره إّنه فيض غزير وجمد ال يطرأ عليه النسيان، وما هذه 
من  بعض  إحياء  ف  يسهم  بم  ومسريته  للوقوف عل سريته  حماولة  إاّل  الوريقات 

تلك اجلهود، وقد قسمنا البحث عل أربعة مباحث، عل النحو اآليت: 

املبحث االّول: آل المري السّيد عيل الكبري احلسيني مقام علمي وعمق تارخيي 
ا  ووجه اجتمعي: تعّرضنا فيه بيشء ُنعرِّف من خالله برجال أرسته تأرخيًيا واجتمعًي

عل نحو اإلمجال.

املبحث الثاين: المري السّيد عيل الكبري احلسيني، نسب وّضاء وتأريخ مرشق: 
وفيه بيان نسب املرتجم له وشذرات من تأرخيه، وبيان أحوال بعض أحفاده. 
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املبحث الثالث: المري السّيد عيل الكبري قراءة ف سريته العلمية: كان احلديث 
فيه عن بيان مقامه العلمي درًسا وتدريًسا مع التعليق والبيان.

املبحث الرابع: اجلهود العمرانية للسيد عيل الكبري ف كربالء. وسّلط الباحث 
الضوء عل جهوده العمرانية ف البلدة املقدسة، وما أسهمت به من قيم حياتية 

ومدنية.

وأخريًا ف اخلامتة كان احلديث عن النتائج التي ظهرت من خالل الدراسة، ومن 
اهلل التأييد والتسديد والتوفيق.
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املبحث االأول:
آل األمري السّيد عيل الكبري احلسيني مقام علمي ووجه اجتاعي.

خمطوط  بني  معتربة  مصادر  من  له  املرتجم  بأرسة  ُيعرِّف  ما  عل  نقف  وهنا 
التي  والركائز  السباب  هي  كثرية  أقول:  احلديث،  بنا  يبتعد  ال  وحتى  ومطبوع، 
بني  من  الرفيع  والشأن  العايل  اجلانب  هذا  متتلك  أن  الكربالئية  لألرض  دت  مهَّ
ملن  السّكانية  الرتكيبة  هي  والركائز  السباب  تلك  بني  ومن  والمصار،  القطار 
استوطنها من أرس رشبت من مائها واستنشقت عطر تراهبا، أسهمت بم حدثت 
به الخبار واآلثار ف إبراز الدور احلضاري والعلمي والفكري عرب السنني للبلدة 
الدوحة  من  وغصن  النبوية  الشجرة  من  فرع  الرس،  تلك  بني  ومن  املقدسة، 
وجتّمعت  اجتمعت  ممّن  والكارم  والعاظم  الكابر  رمحها  من  ُولد  طاملا  العلوية، 
بيد وأًبا عن  يًدا  السيادة والريادة والزعامة واإلمامة ورثوا املجد وهو ثوهبم  فيهم 
جّد، مّثلوا ف أقواهلم وأفعاهلم وآثارهم دوائر ومفاخر للعلوم واملعارف، هي أرسة 
لخبار  املتتبع  عل  خيفى  فال  احلائري،  احلسيني  الكبري  عيل  السّيد  المري  آل 
ذاع  تارخينا اإلسالمي جانب الصالِة،  اجتمعية هلا ف عمق  قامة  أهّنا  هذه الرسة 
صيتها وشأهنا ومقامها عرب المصار التي مل تقترص عل البالد العربية فحسب، 
بل وربوع عاملنا االسالمي قاطبة بدًءا من موطن السادة االّول مكة واملدينة وباقي 
املكتبة  استفاضت  وقد  املقدسة،  وبقاعه  العراق  والسيم  اإلسالمي  العامل  مدن 
وبرجاالتا،  الرسة  هبذه  بالتعريف  املعتربة  واملراجع  باملصادر  والعربية  اإلسالمية 
توّزعت مابني خمطوطات ومطبوعات وهي تتحّدث عنهم، وقد كان هلذا الغصن 
احلسيني النبوي مورد االهتمم الكبري من بني الرس بالنسبة لكّل من كتب ف فن 
الرتاجم ومن مؤلفني مألت أسمؤهم اآلفاق ونتاجاتم الوراق وسنأيت عل ذلك 
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بالتوضيح، وبعد االطالع عل سرية ومسرية رجال الرسة من مصادر الرتمجة، جتد أّن 
هلم متثالت دينية واجتمعية وعلمية شهدت هلم صفحات التاريخ هبا ما بني عامل 
فّذ كانت له أدوار اجتمعية وعلمية عمرانية ف البلدة املقدسة مازال بعض منها 
شاخًصا إىل يومنا هذا)1(، وآخر جتده ممّن اختاره اهلل لعمرة البالد وتكميل العباد، 
وزاهد رباين شّيدوا عل قربه القباب، وما بني رعيل منهم حازوا السيادة والقيادة 
والنقابة العلوية إذ كان هلم قصب السبق ف إنشائها، وعظيم جرت عل يديه من 
التارخيية من قضايا هي ف صميم عاملنا االسالمي، وسيتوضح ذلك  التحوالت 
يتعلق بمظهرهم، وما قد  الوقوف عل يشء من سريتم ومسريتم وما  كّله عند 
التارخيي  بيان دورهم  يتعّلق ف  التأريخ هلم من ملحات تارخيية المعة وما  سّجله 

واالجتمعي والديني.

وقد حفلت حياتم بالفوائد والفرائد واملعاين واملغاين، وأول من نبتدئ به منهم 
هو والد املرتجم له، وهو الفقيه السّيد منصور فقد ذكروا ف شأنه وشأن ولده بأهّنم 
يمّثالن العهد الول ف الرض الكربالئية من هذه الرسة، وأّنه وولده السّيد عيل 
الكبري املؤّسسان والنواة هلذه الرسة ف كربالء، كان ذلك عام 1140ه� عندما هاجر 
السّيد منصور مع أخويه رشيف الدين حممد وتاج الدين أمحد من البرصة إىل احللة، 
العام)2(، وقد ذكر الشيخ عيل الدواين ف حتقيقه  ثم استوطنوا ف كربالء ف ذلك 
لكتاب)جهان نم أو مرآة الحوال()3(، حاكًيا عن أحوال السّيد منصور وارتباطه 
السّيد  زوجة  أصبحت  البهبهاين  للوحيد  الثانية  البنت  إّن  البهبهاين:  بالوحيد 
عيل الكبري اجلد اخلامس للسيد هبة الدين الشهرستاين)احلسيني(، وهبذا يكون 
السّيد هبة الدين اتصل بالوحيد البهبهاين من جهتني حيث إّن السّيد منصور 
اخلراساين تزوج أخت الوحيد البهبهاين، والسّيد عيل الكبري قد تزوج ابنة الوحيد، 
بالمري  املعروف  الرياض  الطباطبائي صاحب  للسيد عيل  أيًضا  كان  المر  وهذا 
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الصغري)4(، حيث كان ابن اخت الوحيد البهبهاين وصهره )5(.

ذكر السّيد هبة الدين فيم يتعلق من مصاهرة السّيد منصور للوحيد البهبهاين ما 
نّصه: »حكى يل والدي الثقة املؤمتن السّيد حسني بن حمسن، قال: حكى يل ابن عّمي 
النحرير السّيد مهدي ابن المري السّيد عيل الكبري، قال: مّلا ورد جّدنا السّيد منصور 
احلمم)8(،  مقابل  ف  بالكبيس)6()7(،  املعروفة  باملحلة  دارا  استأجر   احلسني حائر 
فاجتمع إليه أهل تلك املحّلة وجعلوه إماًما واقتدوا به ف مسجد كان أمام احلّمم 
وخلف داره، فدخل يوًما من تلك اليام الستاذ البهبهاين ذلك احلّمم فلّم خرج 
أتّم  رأى اجلمعة منعقدة ف ذلك املسجد، فسأل عنها فجلس ف املسجد حتى 
نسبه  عن  اآلغا  فسأله  عنده  وجلس  ولّباه  السّيد  فأجابه  فدعاه  صالته،  السّيد 
ومنبته، فأخربه أّنه هجر الحّبة والوطان شوًقا إىل خدمته، ففرح واستأنس وسأله 
عليه،  وأثنى  الناس  عند  اآلغا  إليه مدحه  السّيد  فلّم حرض  حضور)املدرس()9(، 
بينهم  العقد  ثم أشهدهم عل تزوجيه من أخته بنت اآلغا حممد أكمل)10(، فوقع 
ف ذلك املحّل فرقت املحبة إىل النسابة، وقويت الصحابة بالقرابة، وقطن السّيد 
كربالء بعد أن رّشق وغّرب إىل أن أجاب داعي رّبه، وفاز ف جنان اخللد ف أسنى 
الرتب ودفن ف الصحن املطهر ف موضع منارة العبد)11(، ف الرواق املنور...«)12(، 
توف السّيد منصور وقد صّل عليه ولده السّيد عيل الكبري الذي انحرصت به ذرّية 
السّيد منصور، ُيعلم من هذا تاريخ كربالئية هذه الرسة الذي امتد إىل زهاء مئتي 

عام)13(.

وقباب  م��زارات  قبورهم  عل  ُشيدت  عظمء  الرسة  هلذه  املرشقة  املعامل  ومن 
حممد  الدين  شمس  السّيد  منهم  والزيارة،  للتربك  فيقصدوهنا  هبا  الناس  تعتقد 
عندما  الضيوف  مجاهري  أنَّ  ذلك  ب�)البازباز(  سمي  البرصة،  أرشاف  من  البازباز 
عجم  من  وأكثرهم  خدمه  بني  يقف  السّيد  كان  النواحي  من  عليه  ترد  كانت 
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هلموا  أي  أيًضا(،  بمعنى)أيًضا  فارسية  كلمة  وهي  هبم)بازباز(  فيصيح  الهواز، 
رجاالت  ومن  ي��زار)14(،  مشهور  البرصة  رباط  ف  رضيح  له  كرة،  بعد  كرة  بالطعام 
هذه الرسة من له مشهد يزار أيًضا ف مدينة من ربوع العراق وهو السّيد الرشيف 
حممد بن احلسن امللقب)بالتقي( وبالرشيف السابيس، وسابس قرية قرب واسط 
باجتاه)قلعة إبراهيم( شمل احلي، يعرف الرشيف حممد هناك باإلمام حممد احلسن 

السابيس)ضجيع املقاصيص( له قرب ومزار اليزال يزار)15(.

ومن معامل أخبار هذه الرسة حيازة كثري من رجاالتا نقابة السادة العلويني، بل 
إّن النقابة قد تأّسست عل أحد رجال هذه الرسة وهو)احلسني بن أمحد( فقد ذكر 
مجال الدين القاسمي ذلك ف كتابه)رشف السباط( نقاًل عن احلسني السمرقندي 
توىّل  أّول من  نّصه:  ما  أيب طالب(  إىل  ينسب  بمعرفة من  الطالب  كتابه)حتفة  ف 
النقابة عل الطالبيني السّيد احلسني النّسابة النقيب ابن السّيد أمحد... ابن زيد 
باهلل،  املستعني  عند  حرض  ملا  املذكور  النّسابة  احلسني  السّيد  أّن  وذلك  الشهيد، 
أقدارهم  ويعرف  يطيعونه  منهم  رجاًل  الطالبّيني  عل  احلاكم  يكون  أن  التمس 
عليهم  يه  يولِّ من  خيتاروا  أن  وأمرهم  الطالبّية  من  هناك  من  فجمع  ومنازهلم... 

فقالوا حيث إّن احلسني رأى هذا الرأي فإّنا نختاره فويل النقابة عليهم«.

وآباؤه  العّبايس  املستعني  أيام  251ه���  سنة  من  بغداد  يقطن  احلسني  وكان 
العلوي  النسب  ف  مشّجًرا  كتب  من  أول  هذا  احلسني  وإّن  الكوفة،  سكنة  من 

سّمه)الغصون ف آل ياسني()16(.

أقول: وهذا مظهر اجتمعي يدّلل عل علّو املقام ورفيع املنزلة، ودور ف السيادة 
والقيادة هلم من بني الرس. 

ما ورد من الخبار واآلثار هلذه الرسة إسهامات رجاهلا ف حتّوالت  أروع  ومن 
الدين احلسيني وهو يرتجم لحد رجاالتا وهو  تاج  أورده  ما  منها  تارخيّية كبرية 
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حييى بن احلسني نقيب النقباء: حيث ذكر جهوده ودوره الفاعل ف إرجاع احلجر 
أخذه  بعدما  املكرمة  مكة  ف  الرشيف  احلرم  ف  موضعه  إىل  القرامطة  من  السود 
الذي  بالوقت  املكرمة،  ومكة  احلجاز  احتالهلم  عند  317ه�،  عام  اليها  القرامطة 
مرص)17(،  ف  الفاطميني  من  وغريهم  بغداد  ف  العّباسيون  الفعل  هذا  عن  عجز 
وقد استفاضت كتب من التاريخ املعترب للبيان ف هذه احلادثة)18(. وقيل إّن الذي 

أرجعه إىل مكة هو)ابنه( عمر بن حييى بن احلسني)19(.

هبة  السّيد  العاّلمة  نجل  احلسيني  جواد  السّيد  الكبري  النسابة  توّسع  وقد 
السّيد  ترمجة  ف  املخترص  كّراسه  ف  الكبري-  عيل  السّيد  أحفاد  من  -ومها  الدين 
حييى بن احلسني ف الصفحة 11، ورقم ترمجته 27، بتفصيل كبري يعّد مادة تارخيية 
الفوائد والفرائد  النور والتحقيق مستقباًل؛ ملا حيوي من  كبرية نسأل اهلل أن يرى 

التي ال يستغني عنها الباحث)20(.

من  الثّلة  هذه  جوانحها  بني  ضّمت  التي  الرسة  هذه  أن  إىل  أشري  أّن  بقي 
 بن احلسني الرجال والتي تنتسب إىل زيد الشهيد ابن اإلمام زين العابدين
باسم)آل  الثاين لرسول اهلل والتي عرفت ف كربالء  شهيد هذه المة والسبط 
المري السّيد عيل الكبري( املرتجم له ف وريقات هذا البحث املولود عام)1125ه� 
-1713م( واملتوّف عام)1207ه� - 1793م( قد ذكر ممّن كتب فيهم ف ما يتعّلق 
قائاًل: هلذه الرسة  الكربالئية  إنطالًقا من الرض  البلدان والوطان  فروعها ف  ف 
فروع منترشة ف كربالء والنجف والكاظمية من مدن العراق بل وذكروا هجرتم إىل 
خارج العراق أيًضا من مدن إيران، وقد ذكر العلوي دور أحد رجاالت هذه الرسة 
ف إيران جاء فيه ما نّصه: »إّن أحدهم وهو المري السّيد حممد بن صادق بن حممد 
مهدي ابن المري السّيد عيل الكبري كان الزعيم الكرب لحرار الفرس حينم قلبوا 
حكومتهم من االستبداد إىل الشكل الدستوري، وكان هو املهيمن عل جملسهم 



ّكمة
حمـ

ّية 
�صل

ة ف
جمّل

  -
الء 

كرب
ث 

ترا

100

 مرف اا ل دا ماصإدارسبا مّ دا  اصحاالعلاشا الدللا مرسيصاا  يلحيا مريه لصااا

النيايب حلني وفاته عام 1920م«)21(.

»إّن  الدي��ب:  كنز  صاحب  ذكرها  الرسة  هذه  رج��االت  بحق  أخرى  وكلمة 
هذه  من  غصن  وأشهر  والشهامة،  باحلق  والرصاحة  النفس  إباء  فيهم  الغالب 
الدوحة املباركة الفرع النابت ف احلائر احلسيني وهو بيت جناب العامل النحرير 
المري السّيد عيل الكبري نجل الفاضل الوقور السّيد منصور نجل أيب املعايل حممد 

بن أمحد النقيب البرصي«)22(. 

وقد عّد أحدهم بيت السّيد عيل الكبري من أقدم البيوتات العلوية ف العراق 
رجال  من  البيت  هذا  رجال  وكان  بلد،  إىل  بلد  من  الزمان  أيدي  به  تناقلت  وإن 
التاريخ العريب ف كّل دور وجمّددي املجد اهلاشمي ف الكوفة مّدة وف بغداد أخرى 
الرجال من خالل  للقارئ أسمء هؤالء  البرصة حينًا وف كربالء)23(. وسيلوح  وف 
رسد نسب السّيد عيل الكبري ف املبحث الالحق، هذا ما سمحت به أوراق هذا 

املبحث ف احلديث عن أرسة آل المري السّيد عيل الكبري الكربالئية احلائرية. 
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املبحث الثاين:

السّيد عيل الكبري احلسيني، نسب وّضاء وتأريخ مرشق: 

إّن احلضارة البرشية وهي سائرة نحو التقّدم تستدعي التوّسع ف كّل ما يكون 
ًرا هو معرفة أحوال الرجال من رموزها ومعرفة آثارهم وما  ًرا فيها، وممّا يكون مؤّث مؤّث
قّدموا من عطاء إىل البرشية، وهذا من رشع الدب وناموس االجتمع، من هذه الركائز 
ننطلق لنبدأ احلديث عّم يتعّلق باملرتجم له، المري السّيد عيل الكبري احلسيني، 
وباكورة احلديث عنه نبدؤها بسد نسبه الرشيف املنتهي بأمري املؤمنني، وذكر 
بعض الشذرات التي تسهم ف إبراز يشء من حياته ويشء يتعلق ببعض أحفاده. 

اعدا فهو كما يلي)24(.  فأّما عمود نسب أسرته منه فصاً

ابن  البرصي  منصور  السّيد  الفقيه  ابن  الكبري)27(،  عيل)26(،  االمري)25(،  السّيد 
أيب املعايل حممد بن أمحد نقيب البرصة ابن شمس الدين حممد البازباز ابن رشيف 
الدين حممد بن عبد العزيز بن أيب احلسن عيل الرئيس بن حممد بن عيل القتيل بن 
احلسن النقيب ابن ايب الفتوح حممد بن احلسن بن عيسى الكريم بن عّز الدين 
عمر املحدث بن تاج الدين أيب الغنائم حممد بن حممد النقيب ابن الرشيف أيب عيل 
احلسن ابن نقيب النقباء حممد التقي السابيس ابن النقيب احلسن الفارس ابن 
نقيب النقباء حييى بن احلسني النسابة ابن أمحد املحدث الكوف ابن أيب عيل عمر 
المري ابن حييى الرواية بن احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد ابن اإلمام السجاد 

.زين العابدين عيل بن احلسني السبط ابن أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب

فسنقف  ذكرها  من  البّد  والتي  الكبري  عيل  السّيد  بالمري  تتعّلق  التي  وأّما 
السّيد سنة والدته  ممّن كتب عن هذا  البعض  أّرخ  فقد  اإلجياز،  نحو  عليها عل 
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عام 1125ه�)28(، وذكر بعضهم أّن حمل والدته كربالء)29(، لقّب بالمري عيل الكبري 
لتمييزه عن ابن خالته السّيد عيل الطباطبائي صاحب رياض املسائل الذي لقّب 
بالمري الصغري)30(، ومنها ما جاء ف جملة املرشد ف املجلد الرابع من اجلزء التاسع 
لسنة 1929 م ف الصفحة 416 مقارنة بني السّيد المري السّيد عيل الكبري والمري 
املسائل، أطلق عليها)غرائب الصدف( جاء  الصغري صاحب رياض  السّيد عيل 
فيها: »وأمر آخر اشرتاكهم ف االسم واللقب، وف مصاهرة الوحيد البهبهاين، وف 
التلمذة عل يديه، وف اإلجازة منه، وأهّنم االثنني أبناء أخواته، واالثنان توّطنا احلائر، 
ودفنا مًعا ف رضيح واحد ف رواق احلرم احلسيني، وأسمء أبنائهم حممد ومهدي، 
والول  بالصغري،  والثاين  بالكبري  يلّقب  الول  أّن  غري  املعايل(  جدهيم)أبو  وكنية 

حسيني والثاين حسني، توف الول عام 1207ه�، والثاين عام 1227ه�«)31(.

عقب السّيد عيل الكبري ف ثالث من الوالد وهم: السّيد حممد املجتهد)32(، 
والسّيد امحد العابد – جد العوابد ف الكاظمية، والفقيه السّيد مهدي الزاهد)33(.

عل  بررة  وأحفاًدا  أبناء  الكبري  المري  اجلليل  السّيد  هلذا  أنَّ  إىل  نشري  أن  بقي 
حفيده  عن  باحلديث  وسنقترص  والق���وال،  والفعال  اآلث��ار  ف  آبائهم  منهج 
الفقيه،  والصويل  العارف  والفيلسوف  املصلح  واملجّدد  الفّذ  العاّلمة  اخلامس، 
ابن  املولود عام 1301ه�  الشهرستاين)34(،  الدين( احلسيني  السّيد حممد عيل)هبة 
الغريق  املجتهد  حممد  السّيد  ابن  املرتىض  بن  الرصاف  حمسن  بن  العابد  احلسني 
بلطف  حظي  ال��ذي  العامل  ذلك  الكبري،  عيل  السّيد  له  املرتجم  العاّلمة  نجل 
ورعاية إهليني، حرض عل أعاظم الطائفة ف الدرس من أمثال الشيخ حممد كاظم 
اليزدي)صاحب  كاظم  حممد  السّيد  وعند  االص��ول(،  صاحب)كفاية  اخلراساين 
من  وهؤالء  الرشيعة،  بشيخ  املعروف  اهلل  فتح  والشيخ  الفقه،  ف  الوثقى(  العروة 
أساطني الطائفة اإلمامية زادها رشًفا، تضّلع من فنون وعلوم كثرية ف الرياضيات 
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وامليادين  العلم،  هذا  من  تضّلعه  عل  شاهد  اإلسالم(  ف  وكتابه)اهليئة  والفلك، 
الغزيرة  الكثرية وآثاره  الدهر فكتبه  أّنه من حسنات  له  العلمية واجلهادية تشهد 
التارخيية  العقد  اقتحم  املعرفية،  مراسيه  وبعد  العلمية  آفاقه  بعد  عن  تكشف 
أول  وهي  1328ه�  جملة)العلم(سنة  مؤسس  وهو  اإلصالحية،  بآرائه  واالجتمعية 

ا. جملة تعنى بالشؤون العلمية ف النجف وحوزتا زادها اهلل علوًّ

أّما مواقفه اجلهادية فقد ساهم مع العلمء ف ركب املجاهدين ف الثورة العراقية 
الكربى ثورة العرشين، فاُعتقل من قبل اإلنجليز وحكم عليه باإلعدام فُسجن ف 
احلّلة تسعة أشهر ثم توىّل وزارة املعارف ف عهد امللك فيصل الول، وتوف قدست 
العام 1386ه�)35(، ودفن ف مكتبته مكتبة اجلوادين ف الصحن  الزكية ف  نفسه 

الكاظمي الرشيف. 
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املبحث الثالث:
األمري السّيد عيل الكبري قراءة يف سريته العلمية.

واحلديث ف هذا املبحث ينصّب ف بيان مقامه العلمي درًسا وتدريًسا وملحة 
إىل سريته االجتمعية مع التعليق والبيان.

ولجل الوقوف عل بيان يكشف عن القامة العلمية للسّيد عيل الكبري درًسا 
به نجم هذا  ملع  الذي  الزمن  وتدريًسا البّد هنا من مقّدمة نقف هبا عل طبيعة 
السّيد العلوي ف الرض الكربالئية وبمذا امتازت هذه املّدة وهي عل وجه التحديد 
النصف الثاين من القرن الثاين عرش وبداية القرن الثالث عرش)36(، وهذه املدة متّثل 
أوج العطاء العلمي والفكري واملعرف ف علوم الدين بالنسبة للمدرسة العلمية 
أغنوا  ممن  والعلمء  الفقهاء  من  والعاظم  الكابر  برز  ساحتها  فعل  كربالء،  ف 
الكربالئية  العلم  وميادين  املكتبات  زخرت  وقد  وتأليًفا،  درًسا  العلمية  الساحة 
من مدارس ومكتبات بآثارهم، حيث يلمع نجم املدّرس الكمل والشيخ الجل 
الفقيه واملحّقق واملريّب الذي ما طاب ملن كتب ف سرية العلمء وهو يمر برتمجته إاّل 
أن يسّميه الوحيد، وهو الوحيد املتفّرد ف ساحة العلم، وجمّدد املدرسة الصولية، 

أعني به اآلغا حممد باقر البهبهاين)37(.

هذا  عهد  »ف  نّصه:  ما  كربالء(  ف  العلمية  احلركة  كتاب)تاريخ  صاحب  قال 
ازدهارها  وأوج  ذروتا  ف  كربالء  ف  العلمية  احلركة  كانت  الفّذ،  العبقري  العامل 
إىل احلّد الذي مل يسبق له مثيل من قبل؛ إذ حتّولت هذه املدينة املقدسة إىل مركز 
هاّم للدراسات والبحوث الفلسفية والعلوم العقلية والنقلية، لذلك توّجه اليها 
العديد من العلمء واملجتهدين الذين سامهوا وشاركوا ف تطوير حركتها العلمية 
ا بارًزا عل هذا الصعيد«)38(. ف وسط مجع غفري من  والتدريسية وأدوا دوًرا تارخيًي
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برز  وهنا  الفذ،  العبقري  يد هذا  ترّبوا عل  ممّن  املدة  تلك  الع��الم)39(، ف  العلمء 
إىل الساحة والح ف أفق سمء كربالء نجم السّيد المري عيل الكبري قدست نفسه 
الساحة  أكابر  أحد  أّنه  له  ترجم  كّل من  عّده  فقهية حتى  كوجه علمي ودعامة 
بالعامل  البعض  ولّقبه  عرصه،  مشاهري  ومن  شتى،  فنون  ف  والعلمية  الفقهية 
عرصه  أعالم  »من  احلسني:  الستار  عبد  السّيد  العاّلمة  عنه  وقال  النحرير)40(، 
املشار إليه بالبنان، ومن أعيان الشيعة، ووجوه الطائفة ف أواخر القرن الثاين عرش 
يه«)41(. قال السّيد هبة  اهلجري وأوائل القرن الثالث عرش، وله ذكر عطر بني عرصّي
الدين: »كان المري الكبري عامًلا فاضاًل وجيًها عند الناس وصفه ابن عمنا السّيد 
إّياه  واصًفا  بعضهم  وقال  والعمل«)42(.  والفضل  بالعلم  احلكيم  مهدي  حممد 
بالفقيه الشهري)43(. والعجيب ان مع مايمتلكه العامل الفذ السّيد عيل الطباطبائي 
صاحب الرياض من مقام علمي واجتمعي ف الدين والدنيا إاّل أّن أحدهم عندما 
يتكلم ف شأن المري الكبري يقول ما نّصه: »وإّنم لّقب المري السّيد عيل احلسيني 
بالكبري متييًزا له عن ابن خالته السّيد عيل الصغري احلسني املشهور بالطباطبائي 

وب�)صاحب الرياض(، الذي كان يصغره بالسن والشأن«)44(.

تتلمذ السّيد عيل الكبري عل يد ثّلة من كبار املجتهدين منهم خاله املدّرس 
الذين  ومن  ابنته)46(،  عل  وصاهره  به  واختّص  البهبهاين)45(  الوحيد  الك��رب 
الشيخ يوسف  النارضة(  الفّذ صاحب)احلدائق  العاّلمة  السّيد هو  حرض عليهم 

البحراين)47(، والسّيد نرص اهلل احلائري الفائزي)مدّرس الطف()48(.

فيظهر من ذلك مدى تأّلق خطابه العلمي وحتصيله الفقهي من خالل هؤالء 
الساطني من العالم، هذا فيم يتعلق بدرسه الفقهي وحتصيله للعلوم.

أّما ما يتعّلق بتدريسه وتالمذته فقد ذكر بعض من ترجم له)49( أّن من تالمذته 
الذين ترّبوا عل يديه هم السّيد حممد ولده الكرب)50(، والسّيد حممد الطباطبائي 
املسائل(،  رياض  الطباطبائي)صاحب  عيل  السّيد  نجل  ب�)املجاهد()51(  املعروف 



ّكمة
حمـ

ّية 
�صل

ة ف
جمّل

  -
الء 

كرب
ث 

ترا

106

 مرف اا ل دا ماصإدارسبا مّ دا  اصحاالعلاشا الدللا مرسيصاا  يلحيا مريه لصااا

والشيخ رايض الشيخ سلطان)52(، والسّيد حممد عيل الشهرستاين)53( وغريهم. 

وأّما ما خيّص آثاره العلمّية، فقد كتب السّيد حمسن المني ف ما يتعلق هبذا 
مرآة  أو  نم  البهبهاين ف رسالته)جهان  اآلغا  أمحد سبط  اآلغا  »ذكره  ييل:  ما  املقام 
التقديس والصالح، رأى له عدة تصانيف مل  الحوال( وأثنى عليه ووصفه بغاية 
خترج إىل املبيضة، مل يمكث بعد خاله االغا البهبهاين اال قلياًل فلذا مل يشتهر«)54(. 

أقول: رأيت ف خمطوطة)صدف الآللئ( حلفيد السّيد عيل الكبري العاّلمة الفذ 
هبة الدين احلسيني وهو يكتب ف ترمجة السّيد عيل ما نّصه: »حكى يل الفاضل 
ابن  الصمداين  الرباين واملحّقق  العامل  قال: حكى يل  احلكيم  السّيد حممد مهدي 
عّمنا الكرم السّيد حممد صادق الطهراين قال: رأيت عّدة كراريس من تصنيفات 
جّدنا العامل النحرير المري السّيد عيل الكبري، وكان المري عندها متوّلًعا بالدرس 
والتدريس، وسمعت بعض علمء العرص أّن المري السّيد عيل الكبري توّف بعد آغا 
باقر، ولذلك مل ينل الرئاسة وال اشتهر علمه وفضله، وأّما المري الصغري فإّنه بقي 

بعد اآلغا ولذلك أتته الرياسة منقادة اليه جتّر بأذياهلا«ا)55(. 

والوقوف عل هذه الوثيقة يؤّكد حقائق البد من ذكرها، منها اإلقرار من هؤالء 
العلمء العالم املؤمتنني بم يتعّلق بآثاره العلمّية، واالقرار له بالرياسة والزعامة لوال 
تسارع القدر إذ مل يمكث بعد الوحيد البهبهاين خاله طوياًل، وأّن له فضاًل وعلًم 
إّنم غابا مع غيابه، وهذا بمجموعه قد أثبت له -قّدست نفسه- سبًقا مكرًما ف 
تلك امليادين مصحوًبا بالذكر احلسن واملقام الرفيع، وأّن له ذكًرا وتولًعا ف الدرس 
والتدريس، ففي الدرس تأّلق علمي وحتصيل معرف، وقد أظهرت مكانته السامية 

ومقاماته الدينية واالجتمعية ُكُتب الرتاجم املعتربة. 
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املبحث الرابع:
ية للسيد عيل الكبري يف كربالء. اجلهود العمران

نسّلط الضوء ف هذا املبحث عل اجلهود العمرانية ف كربالء املقدسة للسيد 
عيل الكبري، وما أسهمت به من قيم حياتية ومدنية فيها، وقد حفلت الكتب التي 
ترمجت هلذا العامل الفذ ف بيان خطواته وبصمته ف هذا الشأن، فقد ذكر العاّلمة 
السّيد جواد هبة الدين ف كراسه املخترص عن خمطوطة صدف الآللئ وخمطوطة 
الموال  جلب  الذي  »هو  نصه:  ما  السّيد  هذا  برتمجة  يتعلق  فيم  املعايل،  ذرى 
هبادر  خان  الدولة(  آصف  خان  النواب)حييى  من  1204ه�  عام  اهلند  من   الطائلة 
غارات  من  ليحميها  مدينة)كربالء()57(  حول  سور  لبناء  أَوَدة()56(،  )ملك 
وروات��ب   ،احلسني اإلم��ام  زوار  لسكنى  دوًرا  وأنشأ  اجل��زي��رة)58(،  من  الغزاة 
سمّي  كربالء  إىل  الفرات  هنر  من  يتفرع  جدواًل  حفر  كم  فيها...،  العلم   لطلبة 
ب�)احلسينية()59( نسبة إليه، إلروائها والبساتني التي حوهلا، وإنقاذمها من العطش 
الذي كان يتهّددمها بني حني وآخر، وَمّوَل حلفر جدول آخر من الفرات عرب احللة 
إىل الكوفة إلرواء مدينة النجف وقد سّمي اجلدول ب�)اهلنديةِ()60( نسبة إىل امللك 

املذكور«)61(. 

الدين  هبة  أو  العراق  كتابه)نابغة  ف  العلوي  مهدي  حممد  السّيد  ذكر  وقد 
املؤّسس  أّن  »املشهور  نّصه:  ما  اهلامش  ف  ونسبته(  باب)نسبه  ف  الشهرستاين( 
العاّلمة آقا باقر البهبهاين بعدما توّف عام 1204ه�، وكان من تالمذته السّيد دلدار 
عيل)62(، أكرب علمء اهلند املتوّف سنة 1225ه� مقّرًبا عند ملكها آصف الدولة، انتهز 
السّيد عيل الكبري من أعالم كربالء فرصة االستفادة من الوقت فزار اهلند  المري 
واقرتح عل ملكها املذكور إجراء املاء إىل كربالء والنجف، وبناء سور للمشهدين 
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املذكورين، ورشاء منازل عمومية لزوارمها«. قال السّيد حمسن المني ف شأن هذه 
الدور ما نّصه: »ومنها مبلغ خطري لرشاء مجلة من الدور ف احلائر احلسيني ووقفها 
عل أهل العلم والسادة الرشاف واىل هذا العرص بعضها كذلك عدا ما بيع منها 

عل اختالف اليدي وتعاقب السنني«)63(. 

باهلندية النتسابه  املعروف  النهر  امللك مطالبه وتنفذ المر بحفر  وقد أجاب 
مللك اهلند وكان ذلك عام 1208ه�، ومادة تارخيه)64()صدقة جارية()65(. 

السّيد)دلدار عيل( عل ما كان  أّن  الكبري:  وذكر بعض من ترجم للسيد عيل 
ا الكبري أيام إقامته ف اهلند  من جاللة قدره وقوة رئاسته ف اهلند يقدم السّيد علًي
ف الصالة وف جمالس المراء وف حرضة ملك اهلند العظم)آصف الدولة(، ففاز 
املرتجم له بعظيم الزلفى عند امللك فقبلت اقرتاحاته الثالثة)بناء السور والدور 
أّن السّيد مل يستطع تكملة هذه املشاريع  أّن هناك من ذكر  إاّل  النهر()66(.  وحفر 
الثالثة كونه مل يعش طوياًل حيث توّف ف عام 1207ه�، فأوكل المر هبذه املشاريع 

وإمتامها إىل ابن خالته السّيد عيل الصغري المري صاحب رياض املسائل)67(.

ويروى ف أسباب موته، موت ابنه غرًقا وهو السّيد حممد املجتهد، ف إحدى 
اهلند  بقي ف  السّيد عيل  إّن الب  اهلند، حيث  أبيه من  قبل  السفن عند عودته 
ابنه  بموت  سمع  وعندما  املشاريع،  هذه  إلنجاز  الرسمية  الوامر  صدور  ينتظر 
ف البرصة تأّثر ومرض ومل يبق بعده طويال)68(، قال السّيد حمسن المني ف ترمجة 
السّيد عيل الصغري صاحب رياض املسائل: »ثم انفتح عليه باب اهلند ف الدولة 
الشيعية وصارت الدراهم عنده كأكوام احلنطة حتى اشرتى دور الكربالئيني من 

أرباهبا ووقفها عل سّكاهنا وأهلها جياًل بعد جيل وبنى سور كربالء«)69(. 

والبّد من إشارة فيم يتعّلق من أمر امللك)آصف الدولة( املمّول لتلك املشاريع 
املحبور  »امللك  قائاًل:  امللك  الدين ف ترمجة هلذا  السّيد هبة  فقد ذكر  ف كربالء، 
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أعني به)آصف الدولة هبادر خان املذكور(، طّيب اهلل مضجعه ورّشف مقامه ورفعه، 
كان من أسخى ملوك ذلك اململوك، وأوصافه اجلميلة معروفة ف بالد اهلند تذكر 
اهلنود عبدة الصنام والطواغيت  إّن  املجالس والمكنة إىل هذه الزمنة، حتى  ف 
يتب�ّركون باسمه السامي عند الرشوع ف أمورهم حتى عند فتح احلوانيت، وهو 
الذي اخرتع اللعبة املعروفة بالطيارة التي يرسلها أولو الهواء بمعونة اخليوط إىل 
مثال  فإهّنا خري  املحاربة  لفنون  الناس وتعليًم هلم  اهلواء، اخرتعها مترينًا لضعفاء 
النهر  إمتام  قبل  املذكور  امللك  وتوّف  خيفى،  ال  كم  واجلدال  القتال  خفايا  إلظهار 

املزبور بأربع سنني وشهور عل النقل املشهور«)70(. 

وقد ورد ف شأن هذا امللك قوهلم فيم يتعلق بزيارته إىل كربالء »وقد زارها ف 
أسواًقا  فيها  وبنى  حاهلا  عل  فأشفق  اهلند  ملوك  أحد  عرش  التاسع  القرن  أوائل 
عامرة وبيوًتا قوراء)71(، أسكنها بعض من نكبوا وبنى للبلدة سوًرا حصينًا، لصّد 

هجمت العداء، وأقام حوله البراج واملعاقل...«)72(.

وقد جاء ف جملة املرشد أنَّ الذي انتهز زيارة هذا امللك إىل كربالء وأقنعه هبذه 
اإلنجازات »هو العاّلمة السّيد عيل الكبري من علمء كربالء«)73(.
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اخلامتة 
وهنا نشري إىل جمموعة من النتائج نخلص إليها ف هذه الدراسة وهي كم ييل: 

أواًل: إّن عائلة آل المري السّيد عيل الكبري احلسينية مظهر أصالة وتاريخ طويل ف 
ا  وأبًّ بيد  يًدا  املجد  توارثت  الكربالئية،  البيوت  بني  من  وعراقة  املقدسة  املدينة 
عن جد، ما بني أصويل أوحد، وفقيه جمّدد، وويل زاهد، وعظيم أسهم ف حتوالت 

تارخيية، ورجال هلم سبق السيادة والريادة. 
أّنه  له  ترمجت  التي  املعتربة  املصادر  أشارت  فقد  الكبري  عيل  السّيد  خيّص  ما  ثانًيا: 
من القامات العلمّية واالجتمعية، فقد ترّبى عل أعاظم أساطني العلم ف كربالء 
سّجلنا  وقد  عرش،  الثالث  القرن  وبداية  اهلجري  عرش  الثاين  القرن  أواسط  من 
الشهادات العلمّية من معارصيه وم�ّمن كتب فيه من بعده، وقد ظهر ذلك من 
املصنّفات التي تناولته من كتب وجماّلت مل تقترص عل املصادر اإلمامية بل من 

غري اإلمامية كصاحب كتاب)اإلحياء بعد اإلنساء(.
ثالًثا: احلديث عن جهوده وإسهاماته ف اإلنجازات العمرانية املتمّثلة ف بناء السور 
والدور والنهر وغريها التي استفاضت املصادر بذكرها، فإّنه وإن مل يكن قد أدرك 
بعًضا من إنجازها وقد أشارت املصادر إىل تكليف ابن خالته العامل العظم السّيد 
عيل الطباطبائي، ولكن يبقى له ف ذلك اليد البيضاء واحلجر الساس ف تشييد 
هذه الرصوح والبنية واملشاريع التي أسهمت ف الثر العمراين واملناخي للبلدة 

املقدسة. 
رابًعا: إّن حتّمل أعباء السفر إىل بالد اهلند النائية من قبل هذا العامل الفّذ إلقناع المراء 
فيها والتي حظيت بتوفيق اهلل بجلب الموال الطائلة، وتوظيفها بم خيدم وضع 
آمن  مالذ  توفري  ف  أسهم  الذي  العمراين  اجلهد  ذاك  ومنها  الكربالئية،  أرضنا 
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للبلدة املقدسة وبلدة أمري املؤمنني اللتني كانتا عرضة لغزو أعراب اجلزيرة بني 
احلني واآلخر، وذلك من خالل السورين املشار إليهم، وإنشاء الدور واخلانات التي 
تسهم ف استقرار إقامة الزائر، ودوره اآلخر املتمّثل ف رفد املعونات لطلبة العلم 
ا يسهم ف دعم احلركة العلمية ف كربالء، وإجراء النهرين ودوره ف خصوبة  ّم� م�
الرض كّل ذلك إّنم يكشف ويعكس الدور الرسايل هلذا العامل احلسيني احلائري 

ف إظهار الصورة املدنية واحلضارية الكربالئية، ومن اهلل التوفيق.



ّكمة
حمـ

ّية 
�صل

ة ف
جمّل

  -
الء 

كرب
ث 

ترا

112

 مرف اا ل دا ماصإدارسبا مّ دا  اصحاالعلاشا الدللا مرسيصاا  يلحيا مريه لصااا

الهوام�س: 
المعني به المترجم له وسناتي على بيانها.. 1
ورد ذلــك فــي مخطوطــة صــدف الآللئ للســيد هبة الدين الجســني فقــد ذكر نقاًل . 2

عن الشــيخ أحمد بــن درويش البغــدادي في كتابــه المخطوط كنز األديــب في كّل 
فن عجيــب، المجلد الخامــس، ص42؛ ينظر أيًضا مجلة المرشــد، ج9، مجلد 4، 

ص417، 3- تشرين الثاني – 1929م، 1 جمادى الثانية 1348هـ.
ســبط اآلغا البهبهاني: أحمد بن محمد علي، جهان نما – مرآة األحوال)تح: الشيخ . 3

علي الدواني – كتاب فارسي(، ط األولى – 1372هـ، ، ج1، ص111، هامش رقم 
3. ان هذا الكتاب يعد من أقرب المصادر وثاقة فيما يخص شــأن المترجم له الســّيد 
علــي الكبير ألســباب مهمة أجدرها معاصرة المؤلف للســيد ألن ســبط اآلغا توفي 
عام 1205هـ، وهو العام الذي توفي بعده بســنتين السّيد علي الكبير، وفي هذا دليل 

معاصرة المؤلف له.
علي بن محمد علي بن أبي المعالي الصغير بن أبي المعالي الكبير الحسني الحائري . 4

صاحب)ريــاض المســائل(، كان فقيًها مجتهــًدا إمامًيــا أصولًيا محقًقا مدرًســا من 
األعــالم، ولــد في الكاظمية المقدســة عام 1160هـ، نشــأ في كربــالء وتتلمذ على 
يــد ابن خالــه محمد علي بن محمد باقــر البهبهاني، ثم على يد خالــه البهبهاني فقيه 
عصره، وصاهره على ابنته، روى عن السّيد عبد الباقي الخاتون آبادي، وحضر أيًضا 
عند الشــيخ يوســف البحراني صاحــب الحدائق الناضرة، تضلع مــن الفقه وأصوله 
وتصدر الفتوى والتدريس، له من اآلثار منها: رياض المســائل شرح على المختصر 
النافــع في عشــرة أجزاء وآثــار أخرى، حضر على درســه الكثير من أمثال أســد اللّٰه 
الكاظمي صاحب المقابيس، والرجالي أبي علي الحائري، وصاحب مفتاح الكرامة 
محمــد جواد العاملي. ينظر موســوعة طبقــات الفقهاء، اللجنة العلمية في مؤسســة 
اإلمام الصادق)إشــراف الشيخ جعفر الســبحاني( – قم، الناشر: مؤسسة اإلمام 

الصادق– قم، مط: اعتماد – قم، ط األولى – 1422هـ، ج11، ص412.
ينظر: الحســيني الشهرســتاني، هبة الديــن، صدف الآللئ، ص23 ومجلة المرشــد . 5

مجلد 4، ج9، ص416.
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الكبيس: محلة تنتمي لعشيرة كبيس من لواء الديلم من قرية كبيس، قطنت كربالء في . 6
القرن العاشر الهجري. ينظر: تراث كربالء، ص200.

قال السّيد هبة الدين في صدف الآللئ: )الكبيس مصغر الكبس(.. 7
ســمي هذا الحمام باســم هذه العشــيرة والمحلة)حمام كبيس(. ينظر تراث كربالء، . 8

ص200.
هكذا العبارة في المخطوط بفتح الميم.. 9

والد الشيخ محمد باقر البهبهاني.. 10
ومنارة العبد التي تقع في الزاوية الشرقية من الحرم مع مسجد ذكروا تاريخ بنائها في . 11

العمارة الجالئرية عام 767هـ، بناها نائب اويس بن حســن الجالئري المدعو بالعبد 
طــواش مرجــان عندمــا كان والي اويس على بغــداد، حيث قد وقع خــالف بينهما، 
فاســتجار بالحائر الحســيني وقام ببناء هــذا المنارة وقد عفا عنه أويس بعدما ســمع 
بإعماره للحرم وبناء هذه المنارة فســميت بمئذنة العبد. ينظر الكليدار: عبد الجواد، 
تاريخ كربالء، الناشر والمطبعة: المطبعة الحيدرية – النجف -1967م، ص 188.

مخطوطة صدف الآللئ في الصفحة 21 - 22.. 12
مجلة المرشد، ص417.. 13
المصدر نفسه، ج9، لسنة 1929م، ص417.. 14
ذكر ذلك السّيد جواد هبة الدين في: نسب العاّلمة الحجة المرحوم السّيد هبة الدين . 15

الحسيني كما فصله في كتابيه المخطوطين)صدف الآللئ( و)ذرى المعالي في ذرية 
آل أبي المعالي(، نســخة فــي مكتبة الجوادين العامة فــي الصحن الكاظمي، ص9، 
رقــم الترجمة 25، كذلك ينظر كتاب االحياء بعد االنســاء لمؤلفه شــكر عبد الفتاح 

أبو حسن، ص163.
ورد ذلك في ترجمة أســرة الســّيد علي الكبير في مجلة المرشــد، ص418؛ وينظر . 16

أيًضا نســب العاّلمة الحجة المرحوم الســّيد هبة الدين الحسيني كما فصله في كتابيه 
المخطوطين)صــدف الآللئ( و)ذرى المعالي في ذرية آل أبي المعالي(، نســخة في 
مكتبة الجوادين العامة في الصحن الكاظمي، ، ص 11، رقم الترجمة 28؛ ينظر في 
هذا أيًضا، العلوي محمد مهدي، نابغة العراق)تعليق: األديب هاشم حسين المعالي 

الحسيني(، مط اآلداب – النجف- 1939، ص5، هامش رقم2.
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ينظــر في ذلك الحســيني: تاج الديــن، غاية االختصار فــي أخبار البيوتــات العلوية . 17
المحفوظة من الغبــار، ط األولى – 1310هـ، ص87، باب)أول ذيول العبيدليين(. 
وقد أوضح ذلك في باب شاف السّيد جواد هبة الدين نسب العاّلمة الحجة المرحوم 
الســّيد هبة الدين الحسيني كما فصله في كتابيه المخطوطين)صدف الآللئ( و)ذرى 
المعالــي في ذريــة آل أبي المعالي(، نســخة في مكتبة الجواديــن العامة في الصحن 

الكاظمي، ، ص10، في ترجمة)يحيى بن الحسين( رقم 27.
ابن خلكان، وفيات األعيان، مط: أحمد البابي الحلبي – مصر 1310هـ، ج1، 148ــ . 18

149؛ ينظر أيًضا البخاري: أبو نصر ســهل بن محمد، ســر السلسلة العلوية)تقديم: 
الســّيد محمــد صادق بحر العلوم(، مــط: الحيدرية – النجــف – 1962م، ص76، 

هامش رقم 3.
الــورد: باقر أمين، حوادث بغداد فــي 12 قرن، مط: الدار العربية – بغداد – 1989، . 19

ص58؛ ينظر في هذا أيًضا االنساء بعد االحياء، ص164.
هذا الكراس الذي كتبه الســّيد جواد بعنوان نسب العاّلمة الحجة المرحوم السّيد . 20

هبة الدين الحسيني كما فصله في كتابيه المخطوطين)صدف الآللئ( و)ذرى المعالي 
في ذرية آل أبي المعالي(، نســخة في مكتبــة الجوادين العامة في الصحن الكاظمي، 
كان السّيد جواد قد أضاف به من تراجم أفراد النسب ما يغني المادة التاريخية ولحد 
كبير لهذه العائلة وهو بحق يتصدر كّل األوعية العلمية في فن النســب ممن كتب في 

هذه األسرة، توجد منه نسخة في مكتبة الجوادين مخطوطة بخطه الشريف.
العلوي محمد مهدي، نابغة العراق)تعليق: األديب هاشم حسين المعالي الحسيني(، . 21

مط اآلداب – النجف- 1939، ص6.
المصدر نفســه، ص4، رقم الهامش 2، علًما إن الكلمة التي ذكرها العلوي في كتابه . 22

هذا هي من قول الشيخ أحمد بن درويش البغدادي الحائري في كتابه المخطوط كنز 
األديب في كّل فن عجيب، المجلد الخامس، ص42.

ورد هذ النّص في مجلة المرشد ج9 – 1929م، ص418.. 23
تعرضــت مصادر معتبرة في االنســاب قديمة وحديثة مخطوطــة ومطبوعة للترجمة . 24

لهــم فمن المخطوط مــا كتبه المصلح والحجة الســّيد هبة الدين الحســيني الحفيد 
الرابع للســيد علي الكبير في وعاءين مختصين في هذه األسرة األول بعنوان)صدف 
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الآللــئ( والثاني)ذرى المعالــي في ذرية أبي المعالي( لم أقــف على األخير، إال أن 
نسخة)صدف الآللئ( محفوظة بالرقم)1/7( اعتمدناها كثيًرا في مركز إحياء تراث 
الســّيد هبة الدين في مكتبته العامرة في الصحن الكاظمي الشريف مكتبة الجوادين، 
وقــد كان للنجــل األكبــر للســيد هبة الديــن وهــو العاّلمة الفــذ والنســابة المؤتمن 
المحامي الســّيد جواد الحســيني كتب اختصار لهاتيــن المخطوطتين بكراس كتب 
به عن نســب والده هبة الدين بعنوان)نســب الحجة الســّيد هبة الدين كما فصله في 
كتابيه المخطوطين صدف الآللئ وذرى المعالي( وقد اعتمدنا عليه كثيًرا لما فيه من 
عرض رائع للمخطـوطتيـن واضافات ضّمنها حقائق ووثائق في شــأن هذه األسـرة؛ 
وينظـــر أيًضا آل طعمة: ســلمان هادي، تراث كربالء، الناشــر: مؤسســة األعلمي – 
بيــروت، ط الثانية – 1983، ص134؛ وينظر أيًضا الشــاهرودي: نور الدين، تاريخ 
الحركــة العلميــة في كربــالء، الناشــر دار العلوم – بيــروت، ط األولــى- 1990، 
ص233؛ وينظــر أيًضا نصر اللّٰه: عبــد الصاحب ناصر: تاريخ كربالء، الناشــر: دار 
إحياء التراث العربي- بيروت، ط األولى – 1439هـ، ج 7، ص310؛ ينظر األســر 
العلمية في كربالء آل المرعشــي الشهرســتاني، د. ســلمان هادي آل طعمة، الناشر: 

مؤسسة األعلمي – بيروت، ط األولى – 1433هـ، ص26.
هذا اللقب الذي عرف به الســّيد علي الكبير إنما منحــه إياه ملك أَوَدة النواب يحيى . 25

خــان آصف الدولة خان بهادر الذي ســوف نأتــي على ذكره فيما بعد وصار الســّيد 
يعــرف بعد ذلك باألمير، وعرفت أســرته بعــد ذلك به فصار لقًبا له وألســرته؛ ينظر 
األســر العلمية في كربالء آل المرعشــي الشهرســتاني، د. ســلمان هادي آل طعمة، 
الناشــر: مؤسســة األعلمي – بيــروت، ط األولى – 1433هـــ، ص26؛ وينظر أيًضا 
نصــر اللّٰه: عبد الصاحب ناصر: تاريخ كربالء، الناشــر: دار إحيــاء التراث العربي- 
بيروت، ط األولى – 1439هـ، ج7، ص 311. جاء في مجلة المرشــد، ج9، مجلد 
4، ص415، 3- تشــرين الثانــي – 1929م- 1 جمادى الثانيــة 1348هـ. ما نصه: 

»وأشتهر لقب األمير على السّيد من خطابات الملك آصف الدولة وأكابر الهند«.
حفلــت الكثير من المصادر في ترجمتــه أقدمها كتاب)جهان نمــا – مرآة األحوال( . 26

لمؤلفــه أحمد بن محمد علي المعروف ســبط اآلغا البهبهاني والكتاب فارســي، ط 
األولــى -1372هـــ، ج1، ص111، من تحقيق الشــيخ علي الدوانــي، أعتمد عليه 
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السّيد هبة الدين عند ترجمته لألمير علي الكبير في مخطوطة)صدف الآللئ(، وممن 
ترجم للسيد علي أيًضا محسن األمين في أعيان الشيعة، ط الخامسة – 2000م، مط 
دار التعــارف – بيروت، ج12، ص466؛ وينظر صاحــب تاريخ الحركة العلمية في 
كربالء نور الدين الشــاهرودي، الناشــر دار العلوم – بيروت، ط األولى – 1990م، 
ج1، ص51؛ وينظر ممن ترجم للسيد علي الكبير ينظر تراث كربالء لمؤلفه سلمان 
هادي آل طعمة، الناشر: مؤسسة األعلمي – بيروت، ط الثانية – 1990م، ص261، 
وترجمة أخرى للمؤلف نفســه في كتاب علماء كربالء في ألف عام، الناشــر: مجمع 
الذخائر اإلسالمية- قم، مط: هوشنكي – قم، ط األولى – 2016م، ج1، ص257، 
وممن ترجم له أيًضا فتحي عبد الفتاح أبو حســن، االحياء بعد االنســاء، الناشر: دار 
الكلمــة – 2011، ط االولــى، ج1، ص163؛ وينظــر عبد الصاحــب ناصر: تاريخ 
كربالء، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط األولى – 1439هـ، ج7، ص 
311؛ وينظر أيًضا آل طعمة: سلمان هادي، تراث كربالء، الناشر: مؤسسة األعلمي 
– بيــروت، ط الثانية – 1983، ص134؛ وينظر أيًضا المنذري الكاظمي: ســامي 
جواد، راقدون عند الحســين، النشــر والطبع: شــركة دبوق – بيروت، ط األولى 

– 2013م، ص211.
قال الســّيد هبــة الدين في صدف الآللئ في شــأن عقب الســّيد منصور والد الســّيد . 27

علــي الكبير ما نصه: أعقب الســّيد منصور ولــًدا واًحدا وبنتين أمــا الولد فهو األمير 
الســّيد علي بن منصور المسمى بالكبير امتياًزا عن األمير السّيد علي الصغير. أقول: 
المقصود بالصغير السّيد علي صاحب)رياض المسائل( نفسه ابن خالة المترجم له، 
ينظر في ذلك الحســني: عبد الســتار، السّيد هبة الدين الحســيني الشهرستاني حياته 
ونشــاطه العلمي، الناشر مؤسسة تراث الشــيعة، مط: مكتب اإلعالم اإلسالمي، ط 

األولى – 1429هـ، ص18؛ وينظر أيًضا االحياء بعد االنساء، ص164.
المنذري الكاظمي: ســامي جواد، راقدون عند الحســين، النشــر والطبع: شركة . 28

دبوق – بيروت، ط األولى – 2013م، ص211.
آل طعمــة: ســلمان هــادي، علمــاء كربالء فــي ألف عام، الناشــر: مجمــع الذخائر . 29

اإلسالمية- قم، مط: هوشنكي – قم، ط األولى – 2016م، ج1، ص257.
الحسني: عبد الستار، السّيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني حياته ونشاطه العلمي، . 30
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الناشر مؤسسة تراث الشيعة، مط: مكتب اإلعالم اإلسالمي، ط األولى – 1429هـ، 
ــه: عبد الصاحب ناصــر: تاريخ كربالء، الناشــر: دار إحياء التراث  ص18؛ نصــر اللّٰ
العربــي- بيروت، ط األولــى – 1439هـ، ج7، 311. وعلــى الغالب ذكر ذلك كّل 

من ترجم إليه فالحظ.
وهذه المقارنة عثرنا عليها في مخطوطة)صدف الآللئ( للســيد هبة الدين الحسيني . 31

في الصفحة)23( وبتفصيل أكثر.
ســوف تتم اإلشــارة إليه في المبحث الالحق، وهو والد السّيد مرتضى الذي أعقب . 32

الســّيد محســنًا المعروف بالصراف، والد الحســين العابد، ومن الحسين العابد ولد 
الســّيد صاحل المعالي الســّيد هبة الدين الحســيني، المصلح الكبير وزير المعارف 
في الدولة العراقية، ومؤسس مكتبة الجوادين العامة في الصحن الكاظمي الشريف.

33 . للتفصيل في أعقاب وأحوال هذه االســماء ينظر الكراس الذي كتبه الســّيد جواد
بعنوان)نســب العاّلمة الســّيد هبــة الدين كما فصلــه في كتابه)صــدف الآللئ(، في 
ترجمة الســّيد علي الكبير في الصفحة رقم)4( رقم الترجمة)7( ـــ نســخة محفوظة 

في مكتبة الجوادين.
لحق به هذا اللقب عندما صاهر أبوه األســرة الموســوية الشهرستانية عام 1319هـ. . 34

ينظر كتاب السّيد هبة الدين، لمؤلفه السّيد عبد الستار الحسني، ص24. 
ينظر: الحســين جواد هبة الدين: نســب العاّلمــة الحجة المرحوم الســّيد هبة الدين . 35

الحسيني كما فصله في كتابيه المخطوطين)صدف الآللئ( و)ذرى المعالي في ذرية 
آل أبــي المعالي(، نســخة في مكتبة الجوادين العامة فــي الصحن الكاظمي، وكتاب 

طبقات الفقهاء للشيخ جعفر السبحاني، ج14- القسم الثاني، ص759.
حيث إن والدة السّيد علي الكبير عام 1125هـ، ووفاته في العام 1207هـ.. 36
ذكر الســّيد حســن الصدر أقوال العلماء فيه قولهم: فريد الدهر ووحيد الزمان صدر . 37

فضالء الزمــان صاحب الفكر العميق والذهن الدقيــق...، ولد عام 1116هـ، وقيل 
1117هـــ، وتوفي فــي عام 1204هـــ، ودفن عند الحائر الحســيني. أغنــى المكتبة 
اإلسالمية بأكثر من أربعين مصنف في علوم شتى، ينظر تكملة أمل اآلمل، ص221.

الشــاهرودي: نــور الدين، تاريــخ الحركة العلمية فــي كربالء، الناشــر دار العلوم – . 38
بيروت، ط األولى- 1990، ص50.
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في المصدر السابق تعرض المؤلف وبعرض رائع مفصل للكشف عن أحوال هؤالء . 39
األعــالم وأخبارهم في الصفحة 132 تحت عنوان حــوزة كربالء على عهد الوحيد 

البهبهاني.
صدف الآللئ للســيد هبة الدين والقائل هو السّيد محمد صادق الطهراني من أحفاد . 40

المترجم له.
الحسني: عبد الستار، السّيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني حياته ونشاطه العلمي، . 41

الناشر مؤسسة تراث الشيعة، مط: مكتب اإلعالم اإلسالمي، ط األولى – 1429هـ، 
ص18.

مخطوط صدف الآللئ، ص10.. 42
ينظــر في ذلك: تراث كربالء، ص261، تاريــخ الحركة العلمية في كربالء، ص51. . 43

وكتاب تاريخ كربالء، ص310.
وممن ترجم له أيًضا فتحي عبد الفتاح أبو حسن شكر، االحياء بعد االنساء، الناشر: . 44

دار الكلمة – 2011، ط األولى، ج1، ص164.
مرت ترجمته أعاله.. 45
وانتساب السّيد علي الكبير للوحيد البهبهاني من حيث الخؤولة والمصاهرة تعرضنا . 46

اليها في المبحث األول الذي ذكرنا به قول الشــيخ علي الدواني محقق كتاب جهان 
نما أو مرآة األحوال لسبط البهبهاني أحمد فراجع.

نزيل الحائر وشــيخ األخبارية في عصره أشــتهر بصاحب الحدائق قال عنه أبو علي . 47
الرحالــي الحائري في منتهى المقال: عالم فاضــل متبحر ماهر متتبع محدث له أكثر 
من خمس وعشــرين مصنًفا في فنون شــتى؛ ينظر الصدر: الســّيد حسن، تكملة أمل 
اآلمل)تح: د حسين علي محفوظ وأخرون(، الناشر: دار المؤرخ العربي – بيروت، 

ط األولى - 2008، ج6، ص272.
صفــي الدين أبو الفتح نصر اللّٰه الحســين بن علي بن إســماعيل الحســيني الفائزي . 48

ــه الجزائري  الحائري، قال الســّيد حســن الصــدر عنه في التكملــة نقاًل عن نعمة اللّٰ
قولــه: كان آيــة في الفهم والذكاء، وحســن التقرير، وفصاحة التعبير، لقب بالشــهيد 
ومــدرس الطف لتدريســه في الروضة الحســينية، قتل على يد محمود بن الســلطان 
مصطفــى الحاكم العثماني بكيد دبروه اليه وهو على عمر الخمســين عاًما. ولد عام 
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1101هـ، وشهادته عام 1156هـ؛ ينظر تكملة أمل اآلمل، ص148؛ وينظر للتوسعة 
في ترجمته أيًضا تاريخ كربالء، ج3، ص246.

ينظر آل طعمة: ســلمان هادي، علماء كربالء في ألف عام، الناشــر: مجمع الذخائر . 49
اإلسالمية- قم، مط: هوشنكي – قم، ط األولى – 2016م، ج1، ص259.

قــال الســّيد هبة الدين في مخطوطة صــدف الآللئ متعرًضا ألحوال هذا الســّيد بعد . 50
ان يشــرح أحواله بما حدثه به أبوه الســّيد حســين العابد من عســر الحال الذي مر به 
السّيد محمد هذا، فارتحل إلى بالد الهند فعظموه وكرموه وتشرفت بخدمته النّواب 
والملوك وأتحفوه اموااًل كثيرة من المسكوك وغير المسكوك حتى اذا قصد الرجوع 
إلى الوطن غرقت الســفينة بهم في البحر مع ذلك المال، ذكر ذلك الســّيد هبة الدين 
فــي الصفحة 17ــ 18، وهو يحكي أحوال هذا الســيد. وقريب ممــا يتعلق في موته 
ينظر األمين: محســن أعيان الشيعة)تح: حسن األمين(، ط الخامسة – 2000م، مط 

دار التعارف – بيروت، ج12، ص466.
محمد بن علي)صاحب الرياض( بن محمد علي أبي المعالي الحســني الطباطبائي، . 51

ولد في كربالء في حدود 1180، جّد في دراسة الفقه واألصول، هاجر إلى أصفهان 
للتدريــس والتصنيــف، ثم عاد إلــى كربالء بعد وفــاة والده له كتــاب المناهل توفي 
بقزوين في شــهر صفر من ســنة 1240هـ بعد عودته من القتال ضد القوات الروسية 
التــي اســتولت على بعض مــدن إيران عندما افتــى بالجهاد ضدهم. ينظر موســوعة 
طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية في مؤسســة اإلمام الصادق)إشراف الشيخ جعفر 
السبحاني( – قم، الناشر: مؤسسة اإلمام الصادق – قم، مط: اعتماد – قم، ط األولى 

– 1422هـ، ج13، ص493.
قيل هو حي للعام 1250هـ، من أســرة آل ســلطان العلمية، كان مثاًل صالًحا وقدوة . 52

طيبــة، درس على يد الســّيد علي الكبير، وهو والد الفقيه جواد آل ســلطان. ينظر آل 
طعمة: سلمان هادي، علماء كربالء في ألف عام، الناشر: مجمع الذخائر اإلسالمية- 

قم، مط: هوشنكي – قم، ط األولى – 2016م، ج1، ص257.
الســّيد محمد علي بن األمير السّيد محمد إسماعيل الحسيني المرعشي، أحد علماء . 53

القرن الثاني عشر الهجري، هو أول شخصية علمية كربالئية عرفت في أواخر القرن 
الثاني عشــر وأوائل القرن الثالث عشــر، توفي عام 1247هـ، ودفن في كربالء. ينظر 



ّكمة
حمـ

ّية 
�صل

ة ف
جمّل

  -
الء 

كرب
ث 

ترا

120

 مرف اا ل دا ماصإدارسبا مّ دا  اصحاالعلاشا الدللا مرسيصاا  يلحيا مريه لصااا

آل طعمــة: ســلمان هادي، األســر العلميــة في كربالء آل المرعشــي الشهرســتاني، 
الناشر: مؤسسة األعلمي – بيروت، ط األولى – 2012م، ص31.

األمين: محســن أعيان الشيعة)تح: حســن األمين(، ط الخامسة – 2000م، مط دار . 54
التعارف – بيروت، ج12، ص466.

صدف الآللئ مخطوطة للســيد هبة الدين في ترجمة أسرة آل أبي المعالي جد السّيد . 55
علــي الكبير ألبيه مباشــرة في مكتبة الجواديــن العامة)مركز إحياء تراث الســّيد هبة 

الدين الحسين الشهرستاني( وهذا النّص في الصفحة رقم)10(.
)أَوَدة( إحدى دول الشيعة األربعة في الهند تقع في الشمال والشرق، عاصمتهم)فيض . 56

آبــاد( حكمــت زهاء 134عــام بيــن 1722- 1856م(.ينظــر مملكة أَوَدة الشــيعية 
ودورها السياسي في الهند – محمد طاهر الصفار.

قال الســّيد محسن األمين في هذا السور الذي هو أحد جهود هذا السيد: »ومنها بناء . 57
ســور على مدينة كربالء وهو الســور الباقي بعضه إلى اليوم«. أعيان الشــيعة، ج12، 

ص 466. وهذا الكالم يحكي بقاء شاخص السور إلى أيام السّيد محسن األمين.
كان آخرها الغزو الذي تعرضت اليه في عام 1216هـ في الثامن عشــر من شــهر ذي . 58

الحجة، للتوسع في هذا ينظر تاريخ كربالء وحائر الحسين، عبد الجواد الكليدار، 
ص233.

جــاء فــي وصف النهر هــذا: ومما يزيــد من مناظر كربــالء وجنانها روعــة وابتهاًجا . 59
هو)نهر الحســينية( الذي يخترق بساتين كربالء مبتدًئا بشمال المدينة ومنتهًيا ببحيرة 

أبي دبس حيث يصب فيها من جهة الغرب. ينظر تراث كربالء، ص93.
ورد فــي مجلة المرشــد ما يشــير إلى زيارة أحــد ملوك الهند وقيامه بتســوير النجف . 60

وحفر النهر وجاء ما نصه: فبعث بعد رجوعه إلى الهند األموال الطائلة على يد بعض 
العلويين األشراف، وقد صرح صاحب المقال في هامش رقم)2( الصفحة 203من 
هــذه المجلة بقوله: هو العاّلمة المذكور الســّيد علي الكبيــر من علماء كربالء. ينظر 

مجلة المرشد، مج4، ج4، 9حزيران 1929م، ص203.
أورد هــذا الســّيد جواد في الكــراس المذكور في الصفحة رقــم 3، في رقم الترجمة . 61

للســيد)7(. قال صاحــب كتاب)تراث كربــالء( فيما يتعلق برحلة أبــي طالب خان 
إلــى كربــالء قــول األخيــر: وال قيــت في طريقــي جدوليــن أولهمــا يقال لــه النهر 
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الحسيني)الحســينية( على بعد أميــال قليلة من كربالء، والثاني مــن النهرين يقال له 
نهر الهنيدية أو اآلصفي الن النّواب آصف الدولة حفره بنفقاته وهو أعرض من النهر 
الحســيني والغاية من حفره إيصال الماء إلى مرقــد اإلمام علي ينظر كتاب تراث 

كربالء، ص30.
دلــدار علــي بن محمد معيــن اللكهنــوي، فقيه، إمامــي، أصولي، متكلــم، ولد عام . 62

1166هـ، كانت بداية دراســته في)ســنديلة( بلدة من اعمــال)أَوَدة(، ثم أرتحل إلى 
العراق، فحضر عنــد الوحيد البهبهاني، وصاحب الرياض الســّيد علي الطباطبائي، 
وأبي القاســم الشهرســتاني، وفي النجف عند الســّيد بحر العلوم، عاد إلى الهند عام 
1200هـــ، وقد تصدى للتدريس حيث قد انتهت إليه الرئاســة، توفي عام 1235هـ. 
ينظر موسوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية في مؤسسة اإلمام الصادق)إشراف 
الشيخ جعفر السبحاني( – قم، الناشر: مؤسسة اإلمام الصادق – قم، مط: اعتماد – 

قم، ط األولى – 1422هـ، ج13، ص265.
األمين: محســن أعيان الشيعة)تح: حســن األمين(، ط الخامسة – 2000م، مط دار . 63

التعارف – بيروت، ج12، ص466.
وتاريــخ هذا النهر بالعبــارة االبجدية)صدقة جارية( وتخريج رقم حســابها قال عنه . 64

صاحب األعيان: هذا على حساب الهاءين تاءين وهو خالف المتعارف من حساب 
الحرف. ينظر أعيان الشيعة، ص466.

ينظــر في هذا العلــوي محمد مهــدي، نابغة العراق)تعليق: األديب هاشــم حســين . 65
المعالــي الحســيني(، مــط اآلداب، النجف، 1939 هـــ، ص4، رقــم الهامش)1(؛ 
وينظر: المنذري: سامي جواد، راقدون عند الحسين، النشر والطبع: شركة دبوق 
– بيروت، ط األولى – 2013م، ص211؛ وينظر العاملي: محسن األمين في أعيان 
الشيعة، ط الخامسة – 2000م، مط دار التعارف – بيروت، ج12، ص466، وينظر 
أيًضا آل طعمة: ســلمان هادي، علماء كربالء في ألف عام، الناشــر: مجمع الذخائر 
اإلســالمية - قم، مط: هوشنكي – قم، ط األولى – 2016م، ج1، ص257؛ وينظر 
الحسني: عبد الستار، السّيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني حياته ونشاطه العلمي، 
الناشر مؤسسة تراث الشيعة، مط: مكتب اإلعالم اإلسالمي، ط األولى – 1429هـ، 

ص18.
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آل طعمــة: ســلمان هــادي، علمــاء كربالء فــي ألف عام، الناشــر: مجمــع الذخائر . 66
اإلسالمية- قم، مط: هوشنكي – قم، ط األولى – 2016م، ج1، ص257.

ينظر الحســني: عبد الستار، الســّيد هبة الدين الحسيني الشهرســتاني حياته ونشاطه . 67
العلمي، الناشــر مؤسســة تراث الشــيعة، مط: مكتب اإلعالم اإلسالمي، ط األولى 
– 1429هـ، ص18. وكذلك األمين: محسن أعيان الشيعة)تح: حسن األمين(، ط 

الخامسة – 2000م، مط دار التعارف – بيروت، ج12، ص466.
ينظر أعيان الشــيعة، ج12، ص466. وكذلك ينظر ســبط اآلغا البهبهاني: أحمد بن . 68

محمد علي، جهان نما – مرآة األحوال)تح: الشــيخ علي الدواني – كتاب فارسي(، 
ط األولــى – 1372هـــ، ج1، ص111؛ ينظر أيًضا علماء كربالء في ألف عام، ج1، 

ص258.
أعيان الشيعة، ج12، ص417، وينظر أيًضا تراث كربالء، ص265.. 69
مخطوطة صدف الآللئ للسيد هبة الدين، ص13.. 70
قوراء: يقال: دار قوراء واســعة الجوف. ينظر الفراهيــدي: الخليل بن أحمد، كتاب . 71

العين)تح: د: مهدي المخزومي ــ الدكتور إبراهيم الســامرائي(، الناشــر: انتشارات 
أسوة ـ 1425هـ، مط: أسوة، ط الثانية، ج3، ص1539. 

آل طعمة: عبد الحسين الكليدار، بغية النبالء في تاريخ كربالء)تح: عادل الكليدار(، . 72
مط: الرشاد – بغداد -1966م، ص40.
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 ميصلا قدايسحيا مّسشيب

امل�شادر واملراجع 
: املصادر املخطوطة أولاً

• احلسيني الشهرستاين: هبة الدين حممد عيل)ت 1386ه�(	
صدف الآللئ، حمفوظة بالرقم)1/7( ف مركز احياء تراث السّيد هبة الدين – 

مكتبة اجلوادين العامة.
• احلسيني: املحامي السّيد جواد)2004م(	

كتابيه  ف  فصله  كم  احلسيني  الدين  هبة  السّيد  املرحوم  احلجة  العاّلمة  نسب 
املخطوطني)صدف الآللئ( و)ذرى املعايل ف ذرية آل أيب املعايل(، نسخة ف مكتبة 

اجلوادين العامة ف الصحن الكاظمي. 

ثانيًا: املصادر املطبوعة
أ- الكتب باللغة العربية

• أبو حسن: فتحي عبد الفتاح 	
االحياء بعد االنساء، النارش: دار الكلمة – 2011، ط الوىل.

• البخاري: أبو نرص سهل بن حممد)ت 341ه�(	
العلوم(، مط: احليدرية،  السّيد حممد صادق بحر  العلوية)تقديم:  السلسلة  رس 

النجف، 1962م.
• احلسني: عبد الستار 	

السّيد هبة الدين احلسيني الشهرستاين حياته ونشاطه العلمي، النارش مؤسسة 
تراث الشيعة، مط: مكتب االعالم االسالمي، ط الوىل – 1429ه�.

• احلسيني: تاج الدين)ت927ه�(	
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 مرف اا ل دا ماصإدارسبا مّ دا  اصحاالعلاشا الدللا مرسيصاا  يلحيا مريه لصااا

 – الوىل  ط  الغبار،  من  املحفوظة  العلوية  البيوتات  اخبار  ف  االختصار  غاية 
1310ه�.

• ابن خلكان: شمس الدين أمحد بن حممد)ت681ه�(	
وفيات العيان، مط: أمحد البايب احللبي – مرص 1310ه�.

• السبحاين: الشيخ جعفر 	
موسوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية ف مؤسسة اإلمام الصادق - قم، 

النارش: مؤسسة اإلمام الصادق – قم، م: اعتمد – قم، ط – 1422ه�.
• الشاهرودي: نور الدين 	

تاريخ احلركة العلمية ف كربالء، النارش دارالعلوم – بريوت، ط - 1990م.
• الصدر: السّيد حسن)ت 1354ه�(	

تكملة أمل اآلمل)تح: د حسني عيل حمفوظ؛ عبد الكريم الدباغ؛ عدنان الدباغ(، 
النارش: دار املؤرخ العريب – بريوت، ط الوىل -2008.

• آل طعمة: سلمن هادي 	
تراث كربالء، النارش: مؤسسة العلمي – بريوت، ط الثانية – 1983.

• آل طعمة: د. سلمن هادي	
 – العلمي  مؤسسة  النارش:  الشهرستاين،  املرعيش  آل  كربالء  ف  العلمية  الرس 

بريوت، ط الوىل – 1433ه�.
• آل طعمة: د. سلمن هادي	

علمء كربالء ف ألف عام، النارش: جممع الذخائر اإلسالمية، قم، مط: هوشنكي 
– 2016م. – قم، ط الوىل 

• آل طعمة: عبد احلسني الكليدار)ت1380ه�(	
بغية النبالء ف تاريخ كربالء)تح: عادل الكليدار(، مط: الرشاد – بغداد -1966م. 

العاميل: حمسن االمني)1371ه�(
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 ميصلا قدايسحيا مّسشيب

أعيان الشيعة)تح: السّيد حسن المني(، مط دار التعارف – بريوت، ط اخلامسة 
– 2000م.

• العلوي: حممد مهدي 	
 – اآلداب  مط  احلسيني(،  املعايل  حسني  هاشم  الدي��ب  العراق)تعليق:  نابغة 

النجف- 1939م. 
• الفراهيدي: اخلليل بن أمحد)ت175ه�(	

النارش:  السامرائي(،  إبراهيم  الدكتور   �� املخزومي  مهدي  د:  العني)تح:  كتاب 
انتشارات أسوة � 1425ه�، مط: أسوة، ط الثانية

• الكليدار: عبد اجلواد)ت 1380ه�(	
تاريخ كربالء، النارش واملطبعة: املطبعة احليدرية – النجف -1967م.

• املنذري الكاظمي: سامي جواد 	
راقدون عند احلسني، النرش والطبع: رشكة دبوق – بريوت، ط الوىل – 2013م. 

• نرص اهلل: عبد الصاحب نارص 	
تاريخ كربالء، النارش: دار إحياء الرتاث العريب- بريوت، ط – 1439ه�. 

ب- الكتب باللغة الفارسية

• سبط اآلغا البهبهاين: أمحد بن حممد عيل)ت 1205ه�( 	
الدواين(،  الشيخ عيل  الكتاب فاريس)تصحيح:  – مرآة الحوال  نم   كتاب جهان 

ط الوىل -1372ه�.
ا: المجالت  ثالثاً

• جملة املرشد، جملد 4، ج4، حزيران 1929م. 	
• جملة املرشد، جملد 4، ج9، 3 ترشين الثاين – 1929م. 	


