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قواعد النشر في المجلة 
تســتقبل جملــة تراث كربالء البحــوث والدراســات الرصينة عىل وفق 

القواعد اآلتية:

1- يشــرط يف البحوث أو الدراســات أّن تكون عىل وفق منهجية البحث 
العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

2- يقــدم البحــث مطبوعــًا عــىل ورق A4، وبنســخ ثــالث مــع قرص 
 simplified(كلمــة بخط )( بحــدود ) 5000- 10000CD(مدمج

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

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

بحدود )350( كلمة.

4- أّن حتتــوي الصفحــة األوىل مــن البحث عىل عنوان واســم الباحث/
الباحثــن، وجهــة العمــل، والعنــوان الوظيفــي، ورقم اهلاتــف، والربيد 
االلكروين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثن يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك. 

5- يشــار إىل املراجــع و املصــادر مجيعهــا بأرقــام اهلوامش التــي تنرش يف 
أواخــر البحث، وتراعى األصــول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشــارة 
بأن تتضمن: اســم الكتاب، اسم املؤلف، اســم النارش، مكان النرش، رقم 
الطبعة، ســنة النرش، رقــم الصفحة، هذا عند ذكر املرجــع أو املصدر أّول 

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

د البحــث بقائمة املصــادر واملراجع منفصلة عــن اهلوامش، ويف  6- يــزوَّ



حالــة وجود مصادر ومراجــع أجنبية ُتضاف قائمة املصــادر واملراجع هبا 
منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتيب 

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل 
الشــكل إىل مصدرهــا، أو مصادرها، مع حتديد أماكــن ظهورها يف املتن. 

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

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

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

10- تعــرب مجيــع األفكار املنشــورة يف املجلة عــن آراء كاتبيهــا، وال تعرب 
بالــرورة عــن وجهة نظــر جهــة اإلصدار، وخيضــع ترتيــب األبحاث 

املنشورة ملوجبات فنية. 

11- ختضــع البحــوث لتقويــم رسي لبيــان صالحيتها للنــرش، وال تعاد 
البحــوث إىل أصحاهبــا ســواء قبلت للنــرش أم مل تقبل، وعــىل وفق اآللية 

اآلتية: 

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

ب- خيطر أصحــاب البحوث املقبولــة للنرش بموافقة هيــأة التحرير عىل 
نرشها وموعد نرشها املتوّقع.



جـــ - البحوث التــي يرى املقومون وجوب إجــراء تعديالت أو إضافات 
عليهــا قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مــع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

عىل إعدادها هنائيًا للنرش. 
د - البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. 

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

مالية جمزية. 
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

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

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

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

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

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
) العراق/كربــالء املقدســة /حــي اإلصالح/خلــف متنزه احلســن 

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









حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

احلمــد هلل محًدا يليق بجالل وجهه الكريم نحمده عىل ســوابغ نعمه، و 
عظيم لطفه وإحسانه، ونصلِّ ونسلِّم عىل رسوله املصطفى األجمد، والعبد 
د وعىل آل بيته املصطفن الذين أذهب اهلل  املؤّيد واملسّدد ســّيدنا ونبّينا حممَّ

عنهم الّرجس وطهرهم تطهرًيا.

ائها الكــرام أبحاًثــا تراثيَّة  ــا بعُد فــإنَّ جملَّة تــراث كربالء تقــّدم لقرَّ أمَّ
ع نواة حقيقيَّة لدراســة  ل هبذا التنوِّ أصيلــة تتناغم مع أذواق خمتلفة لتشــكِّ
الــراث وحتليل نصوصه واستكشــاف خباياه فضاًل عــن تدوينه، وتطوير 
ُســُبل التعامــل معه بفضــل الدراســات األصيلة التي ختــوض يف مفرداته 
حاملــًة النتائج والتوصيــات العلميَّة الرصينة التي قد تويص باســتحداث 
ة غري مبحوث فيها، أو اخلوض بجزئّيات غري مطروقة  مواضيع بحثّية مهمَّ
ــة واملعرفيَّة أمام  عــىل طاولة البحث العلمــّي ، فتفتح بذلك اآلفاق الفكريَّ
دهــم بخزيــٍن  الدارســن والباحثــن يف جمــال التاريــخ أو الــراث، و تزوِّ
معلومايتٍّ يســاهم بشــكل أو بآخر يف تطويــر عملّية البحــث، والكتابة، و 
تشجعهم للرشوع بدراسات جديدة مثمرة تساهم يف إحياء بعض مفاصل 
الــراث املغمور، وتضيف إىل املكتبة الراثيِّة إصدارات جديدة، إضافة إىل 
غري ذلك من الفوائد القيِّمة، فأصبحت املجّلُة حمطَّ رحال الباحثن والعلامء 
اة، وهي مرآة  واملفّكريــن من خمتلف التخّصصات، وقبلــًة للمثقفن والُسَ
ألفكار متنّوعة وأساليب خمتلفة؛ فقد اشتمل هذا العدد عىل عرشة أبحاث 
قيِّمــة ضّمت ختّصصات عــّدة دينّية وتارخيّية وأدبّيــة ولغوّية وغريها، وقد 



ترّشف هذا العدد وتزّينت صفحاته وتعطرت كلامته ببحثن عن ســيِّد املاء 
واإلباء أيب الفضل العباس عليه الســالم، وقد ضّم أيًضا أبحاًثا عن علامء 
بذلــوا النَّفس والنَّفيس من أجل إعالء كلمة اهلل ونرش العلم والفضيلة بن 
األنام، منهم الشــيخ عبد الكريم احلائري والشــيخ رشيف العلامء، َفَقمٌن 
بنا وبالباحثن الكرام إحياء ذكرهم وتدوين فضلهم وتســجيل مواقفهم، 
ة مثل كتاب الفصول  كام ضّم هذا العدد أبحاًثا فّصلت القول يف كتب مهمَّ

الغروية، وحاشية املعامل، فضاًل عن أبحاث أخرى مهمة.

ا ما خيّص الراث املخطوط فقد التزمنا منذ العدد السابق بنرش يشء  وأمَّ
م يف هذا العدد  مــن الراث املخطوط يف كلِّ عدد من أعــداد املجلَّة لذا نقدِّ
خمطوطــة حمّققة إلمــام احلرمن حممد بن عبــد الوهاب اهلمــدايّن بعنوان: 

رسالة يف رشح احلّد الَّذي ذكره ابن مالك يف التسهيل.

ويف اخلتــام ندعو الباحثن للمســامهة يف إحياء الــراث املغمور ملدينة 
كربالء من خالل أبحاثهم ودراساهتم األصيلة. 

وآخر دعوانا أّن احلمد هلل رّب العاملن وصىّل اهلل عىل حمّمد وآله الطّيبن 
الطاهرين.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز الســالالت البرشية مجلًة من الراكامت املادية واملعنوية التي 
تشــخص يف ســلوكياهتا ؛ بوصفهــا ثقافًة مجعيــًة، خيضع هلا حــراك الفرد: 
قوالً، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل 
قــدر فاعلية تلك الراكامت، وإمكاناهتا التأثرييــة ؛ تتحّدد رقعتها املكانية، 
وامتداداهتــا الزمانيــة، ومن ذلك تــأيت ثنائية: الســعة والضيــق، والطول 

والقرص، يف دورة حياهتا. 
لــذا يمكننا توصيف الراث، بحســب مــا مر ذكره: بأنــه الركة املادية 
واملعنويــة لســاللة برشيــة معينــة، يف زمان معــن، يف مكان معــن. وهبذا 

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

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

وكلــام كان املتتبــع لراث )ســاللة برشية مســتهدفة( عارفــًا بتفاصيل 
محولتهــا ؛ كان وعيــه بمعطياهتا، بمعنــى: أّن التعالق بــن املعرفة بالراث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن 
هنــا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املســترشقن 
وســواهم ممّن َتَقّصَد دراســة تراث الرشق وال ســيام املسلمن منهم، فمرة 
توّلــد االنحراف لضعف املعرفــة بتفاصيل كنوز لســاللة الرشقين، ومرة 

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



2- كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحســب، 
بل هي كنوز مادية ومعنوية تشــّكل بذاهتا تراثًا لســاللة بعينها، وتتشــّكل 
مــع جماوراهتا الراث األكرب لســاللة أوســع تنتمــي إليهــا ؛ أي: العراق، 
والــرشق، وهبذا الراتب تتضاعف مســتويات احليف التي وقعت عليها: 
فمــرة ؛ ألهّنــا كربالء بام حتويه من مكتنزات متناســلة عىل مــدى التاريخ، 
ومــرة ؛ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعريه من رصاعات، 
ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، 
فكل مستوى من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى 
ُغيِّبت وُغيِّب تراثها، واُخزلــت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
3- وبنــاًء عىل ما ســبق بيانــه، تصدى مركــز تراث كربــالء التابع إىل 
قســم شــؤون املعارف اإلســالمية و اإلنســانّية يف العتبة العباسية املقدسة 
إىل تأســيس جملة علمية متخصصة براث كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، 

تسعى إىل: 
- ختصيص منظــار الباحثن بكنوز الراث الراكــز يف كربالء بأبعادها 

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

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



- تعريف املجتمــع الثقايف: املحل، واإلقليمــي، والعاملي: بمدخرات 
تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

- تعزيز ثقة املنتمن إىل ساللة ذلك الراث بأنفسهم ؛ يف ظل افتقادهم 
إىل الــوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية؛ مما يســجل هذا الســعي 

مسؤولية رشعية وقانونية. 

- التوعية الراثية وتعميق االلتحام بركة الســابقن؛ مما يؤرش ديمومة 
النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

- التنميــة بأبعادهــا املتنوعــة: الفكريــة، واالقتصادية، ومــا إىل ذلك، 
فالكشف عن الراث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلراء. 

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثن املختصن 
إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملخص
 ســّلط البحث الضوء علـى شــخصية من أهم الشــخصيات العلمّيــة الدينّية 
يف مدينــة كـربالء املقّدســة، ظهـرت يف النصف األّول من)القـرن التاســع عشـــر 
امليالدي/الثالث عشـــر اهلجـري(، وهو الشيخ حممد شـريف العلامء املازندراين، 
أصل أســـرته مــن مدينة مازندران يف إيـــران، ثم هاجـرت إلـى كـربالء املقّدســة 
وولد ونشــأ فيها وتعلم مبادئ الدراســة األّوليــة، ثم التحق باحلــوزة العلمّية يف 
كـربالء ومن أبـرز أســاتذته السّيد عل الطباطبائي)صاحب الـرياض( فقد درس 

عنده حتـى أصبح األستاذ األّول واملـرجع األكبـر يف العامل اإلسالمي.
 وقد بـرع الشيخ حممد شـريف العلامء املازندراين يف علم أصول الفقه ومتّيز به واّتبع 
فيه طـريقة فلسفية خاصة، كام كان له منهجه وأسلوبه اخلاص لذلك اشتهـر بالتدريس 
حتـى حضـر جملس درسه أكثـر من ألف تلميذ من خمتلف بقاع العامل اإلسالمي، وكان 
يَدّرس يف مدرسة حسن خان التي كانت أكبـر مدرسة دينية آنذاك، ومن أهم تالمذته 
آيــة اهلل الشــيخ مـرتضـى األنصــاري)(، والســّيد إبـراهيــم القزويني)صاحب 
الضوابــط(، وآخـرون، ولكثـرة انشــغاله بتـربية العلامء وتدريســهم طوال حياته، قّل 
نتاجــه يف جمال التأليف والتصنيف، علـى الـرغم من ذلك تـرك بعض املؤلفات لكنها 
مل تنشـــر منها)بيع املعاطاة، واملسائل، ورســالة يف مقدمة الواجب( كام اشتهـر بتقديم 
أبحاثه القيمة لتالمذته فكتبوا الكثيـر منها وقـّرروها، واستمـّر شـريف العلامء بعطائه 
العلمي حتـى وفاته بمـرض الطاعون)1246هـ/1831م( يف كـربالء املقّدسة ودفن 

بداره جنوب احلضـرة احلسينية.
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Abstract
The research shed the light on the most important scientific religious 

figure in holy Kerbala city appeared in the first half of ninetieth century 
A.D./ thirteenth century H. he is Sheikh Mohammed Shereaf Al Ulema›a 
Al Mazinderani. The origin of his family belongs to Mazinderan, a city in 
Iran. Then، it migrated to holy Kerbala where he was born، brought up، and 
learned the primary study principles. Then، he joined scientific Hawza 
in Kerbala. Al Seyed Ali Al Tebateba’i (Sahib Al Reyadh) was his most 
prominent master، he studied under his supervision till he became the first 
teacher and the first teacher and highest reference in the Islamic world.

Sheikh Mohammed Shereaf Al Ulema›a Al mazinderani was 
brilliant and prominent in jurisprudence principles، he followed a 
special philosophical method. He had his own private style. Thus، 
he was famous in teaching till the number of students reached more 
than one thousands in his class from various Islamic regions. He was 
teaching in Hassan›s Khan school which was the biggest religious 
school at that time. The most famous students were sheikh Murtedha 
Al Ansari، Ibrahim AL Quzeini(Sahib Al Thewabidh)، and others. Due 
to his engagement in teaching and educating scholars along his life، 
he was called the honorable of scientists. That affected his products in 
writing and classification. Nevertheless، he left some publications which 
were not published such as(Bei› Al mu›adhat، Al Mesa›il، and Resalah 
Fi Mughdemet Al Wajib). He was famous in presenting his valuable 
researches to his students and this made them write and verify many 
of them. Shereaf Al Ulema›a continued in his scientific production till his 
death by plague disease(1246 H./ 1831 A.D.) in holy Kerbala where he 
was buried in his house to the south of holy Hussein Shrine.
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المقّدمة
 كان ازدهار احلـركة العلمّية يف مدينة كـربالء منذ منتصف القـرن الثامن عشـر 
امليــالدي/ الثاين عشـــر اهلجـري بفضل جهــود جمموعة من العلــامء الكبار، ويف 
مقدمتهم الوحيد البهبهاين ثم بـرز تالمذته كالســيد عل)صاحب الـرياض(، ويف 
النصف االول من القـرن التاســع عشـر امليالدي الثالث عشـر اهلجـري بـرز العامل 
الشــيخ حممد شـريف العلامء تلميذ السّيد عل)صاحب الـرياض(، وتزّعم احلوزة 
العلمّية ليس يف كـربالء فحسب بل علـى مستوى العامل اإلسالمي، وعلـى الـرغم 
مــن الدور الكبيـر الذي قام به شـــريف العلامء، إاّل أّنــه مل يأخذ حقه بن البحوث 
والدراســات التارخيية، كام افتقـــرت املصادر وكتب التـراجــم لبعض املعلومات 
التــي خّصت حياته ودوره العلمي يف كـربالء املقّدســة، وبنــاًء علـى ذلك اختيـر 
هذا املوضوع هبدف الكشف عن شخصّية هذا العامل اجلليل وتسليط الضوء علـى 

سيـرته العلمّية وبيان أثـره العلمي الكبيـر يف مدينة كـربالء املقّدسة. 

 وقــد تكــّون البحــث مــن مقّدمــة وثالثــة مباحــث، وخامتــة تضّمنــت أهم 
االســتنتاجات التي توصــل إليها الباحث. واحتوى املبحــث األول علـى والدته 
ونســبه ونشــأته ودراســته. أّما املبحــث الثــاين فتطـرّق إلـــى شــخصيته العلمّية 
وختّصصــه وتدريســه وتالمذته، يف حن تنــاول املبحث الثالث جهــوده الفكـرية 

ونشاطه االجتامعي.
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 اســتند البحث إىل املصادر األساســية بالدرجة األولـى وهــي كتب التـراجم 
ومن أمهها)قصص العلامء( للتنكابنــي، و)معارف الـرجال( ملحمد حـرز الدين، 
وكتايب)طبقــات أعــالم الشــيعة، والذريعــة إلـى تصانيــف الشــيعة( آلغا بزرك 
الطهـراين، و)أعيان الشيعة( ملحسن األمن، و)الكنـى واأللقاب( لعباس القمي، 
وغيـرهــا. كام رفدت بعض املجالت العلمّيــة املحّكمة البحث ببعض املعلومات 
ومنهــا جملة املــورد، وجملة تـراث كـربــالء، وأخيـًرا أســأل اهلل أّن أكون قد وّفقت 

بإضافة يشء جديد ملصادر تاريخ كـربالء، واهلل ويل التوفيق.

المبحث األّول
والدته ونسبه ونشأته حتـى وفاته

 إّن احلديث عن شــخصّية الشــيخ حممد شـــريف العلامء ونشأته األولـى يدور 
حولــه الكثيـر من الغمــوض ومل حتّدد لنا املصادر املعلومــات الكافية حول ذلك، 
وكانت املشــكلة األولـى تتعّلــق بتاريخ والدته والثانية حول النشــأة األولـى من 
حياتــه، لذلك ســنحاول الوصول إلـــى معرفة احلقيقة التارخيية نســبيًّا من خالل 

االعتامد علـى بعض اإلشارات والدالئل التارخيية الستنتاج ذلك.

االسم والنسب والوالدة:

 وهــو الشــيخ املولـى آية اهلل حممد شـــريف ابن املولـى حســن عــل األمل)1( 
املازندراين احلائـري)2(. امللّقب بشـــريف العلامء مــن أعاظم العلامء يف عصـره)3(، 
ولّقــب باملازندراين نســبة إلـى مدينــة مازنــدران)4( يف إيـران، ألّن أصل أســـرته 

منها)5(. 
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 ذكـــرت املصادر التارخيية أســـرتن علمّيتن من مازندران اســتوطنتا كـربالء 
املقّدســة ومها:)املازندراين البارفـرويش()6( )أســـرة املازندراين اهلزارجـريبي()7(، 
إاّل أّن شـريف العلامء ال ينتمي إلـى تلك األسـرتن وإّن اسمه مل يـرد بن علامئها، 
ونالحظ أّن كال األسـرتن سكنت كـربالء يف مّدة متأخـرة من حياة شـريف العلامء 

بعد النصف الثاين من)القـرن التاسع عشـر امليالدي/ الثالث عشـر اهلجـري(.

 يتضح مما تقّدم أّن أســـرة شـــريف العلامء املازندراين مل تكن مشــهورة بالعلامء 
وأّنه كان الوحيد الذي نبغ منها يف العلم، لذلك مل تـرد من بن األســـر العلمّية يف 
كـربالء، وقد هاجـرت أســـرته من مازندران إلـى كـربالء املقّدسة قبل والدته أي 
يف عهد والده أو جّده بحدود)القـرن الثامن عشـر امليالدي/الثاين عشـر اهلجـري( 
يف املدة نفســها شــهدت هجـرة الكثيـر مــن العلامء من املــدن اإليـرانية كأصفهان 

وقزوين إلـى كـربالء. 

 ولد شـــريف العلامء املازندراين يف مدينة كـربالء املقّدســة، ونشــأ فيها)8(، ومل 
تذكـر املصادر التارخيية تاريخ والدته)9(. 

 وبالنظـر لذلك يمكن االعتامد عىل ثالثة معطيات للوصول إلـى تاريخ والدته 
وهــي: األول ذكـرت املصادر أّن تاريخ وفاتــه عام)1245هـ/1830م( تقـريًبا. 

والثاين ذكـر مصدر واحد أّنه تويّف بن الثالثن واألربعن من عمـره الشـريف.

 أّما املعطـى الثالث فيستند إىل العلامء املعاصـرين له والسّيام أساتذته إذ نالحظ 
أّنــه تتلمذ علـى عدد من العلامء يف كـربالء كالســيد حممد املجاهد ووالده الســّيد 
عــل الطباطبائي)صاحب الـرياض(، ولكن مل يـرد أّنــه من بن طلبة العامل الكبيـر 
الوحيد البهبهاين املتوفـى)1205هـ/1795م( الذي اشتهـر باسم أستاذ الكل)10( 
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وهو أســتاذ كّل العلامء الذين عاصـروه، ومن ثم يمكن القول أّن شـــريف العلامء 
ولد يف حدود بداية العقد األخيـر من القـرن الثامن عشـــر امليالدي، فإذا افتـرضنا 
أّنه ولد يف1200هـ/1790م، يكون عمـره الشـــريف واحًدا وأربعن عاًما، وهو 

ما يتوافق مع املصدر املعاصـر له أّنه تويّف بن الثالثن واألربعن)11(. 
وقد تزّوج شـريف العلامء ببنت أحد األعيان وأهل الثـروة يف مدينة مازندران، 
وكان هذا الـرجل قد بنـى يف بار فـروش مدرسة سامها الشـريفية وخطب لشـريف 
العلامء ابنته وطلب منه املجيئ إلـى مازندران، لكن شـريف العلامء رفض مغادرة 
كـربالء، فأرســل ذلك الشــخص ابنته إلـى كـربالء املقّدســة عند شـريف العلامء 
وتزوجهــا، أّما أوالده فله ولد واحد مل يذكـر اســمه وتويف معه بمـرض الطاعون 

فانقطع نسله)12(. 
نشأته العلمّية:

مل توضــح لنا املصادر التارخيية املعلومات الكافية حول نشــأة شـــريف العلامء 
ويف احلقيقة أّنه ولد ونشــأ يف كـربالء املقّدســة كام بّن صاحب)معارف الـرجال( 
بأّنه ولد ونشــأ يف احلائـر احلســيني)13(، بداره الواقعــة يف زقاق)كدا عل( جنوب 

احلضـرة احلسينية املقّدسة)14(.
نشأ شـريف العلامء يف هذه املدينة املقّدسة يف أهم مـرحلة تارخيّية مهّمة شهدت 
ازدهــاًرا علمًيا متمّيــًزا بكثـرة العلــامء وطلبتهم، واملدارس الدينيــة، واملكتبات، 
والدواويــن العلمّية)15( فضاًل عن بيوت العلــامء إذ عقد الكثيـر من العلامء جملس 

درسهم يف بيوهتم بكـربالء املقّدسة)16(.
إّن كّل هــذه املظاهـــر العلمّية التــي ُذكـرت يف كـربالء قد شــكلت بيئة علمّية 

ومّثلت أهم روافد البناء الفكـري والعلمي لشـريف العلامء املازندراين. 



165

أحمد باسم حسن األسدي

�ضهر رم�ضان املبارك 1439هـ/حزيران 2018مالسنة اخلامسة/اجمللد اخلامس/ العدد الثاني

أّما التعليم األويل فقد كان يتم من خالل الكتاتيب يف كـربالء املقّدسة كام هو يف 
سائـر واليات الدولة العثامنية)17(، وفيه يتم تعليم الصغار مبادئ القـراءة والكتابة 
وتعّلــم القـرآن الكـريم ويشء من الـرياضيات، وكان الصحن احلســيني من أهم 
مـراكز تعليم الكتاتيب يف كـربالء املقّدســة)18(، إاّل أّن املصادر ال تذكـر كيف كان 
تعليم شـــريف العلامء األويل، وعلـى األرجح أّن شـريف العلامء يف نشأته وتعّلمه 
األويل كان قــد درس يف هذه املدارس التقليدية التــي كانت متهد ملن يتخـرج منها 

لاللتحاق بالدراسة الدينية.
دراسته الدينية:

التحق شـــريف العلامء املازندراين باملحافل العلمّية يف كـربالء املقّدســة، وبدأ 
بدراسة مـرحلة املقّدمات، يف املـرحلة األولـى من احلوزة العلمية، وحضـر الدروس 
العلمّية يف مدرســة الســـردار حســن خان)19( وكان من أهم طلبة السّيد حممد بن 
عــل الطباطبائي املعروف بـ)حممد املجاهد( فتتلمذ علـى يده يف هذه املـرحلة)20(. 
بعد إكامل دراســة املقّدمات، شـــرع يف دراســة املـراحل الدراســية العليا عند 
الســّيد عــل الطباطبائــي »صاحــب الـرياض«)21()1161-1231هـ/1748-

1816م( مــن أهم علامء كـربالء املقّدســة ومـراجعها آنــذاك، صاحب املؤلفات 
الكثيـــرة والقيمــة وأمههــا كتاب »ريــاض املســائل«)22(، فيقول صاحــب مفتاح 
الكـرامة فيه: »حميي قواعد الشـريعة الغـراء مقنن قوانن االجتهاد يف املّلة البيضاء 

فخـر املجتهدين...«)23(.
واستمـر شـــريف العلامء حيضـر دروس أســتاذه)صاحب الـرياض( ملدة تسع 
ســنن)24(، ويف آخـر احلال كان يقول: »درســت عند السّيد عل تسع سنن حتـى 

صـرت مستغنًيا وأهاًل لإلفتاء«)25(.
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 ومل يكــن الســّيد حممــد املجاهد ووالده الســّيد عــل الطباطبائي مها أســتاذيه 
الوحيديــن يف العلوم الدينّية فحســب بل ورد أّن شـــريف العلامء كان من تالمذة 
الســّيد صدر الدين العامل)26( وكان الســّيد صدر الديــن العامل يمنعه من كثـرة 
التعّمــق يف أصــول الفقه ويأمـــره بالتعمق يف الفقه)27(، كــام درس عند امليـرزا أيب 
القاسم القمي املتويف يف حدود)1232هـ/1818م()28(، كام درس شـريف العلامء 
عند أســتاذه الشــيخ عل كاشــف الغطاء املتــويف ســنة)1252هـ/1837م()29(. 

رحلته إلـى إيـران:

 بعد دراســته عند أســتاذه السّيد عل الطباطبائي ملدة تســع سنن سافـر الشيخ 
حممد شـــريف العلامء مع والده إلـى إيـران، وكان يقيم يف كّل مدينة مدة شــهـر أو 

شهـرين، وذكـر أّنه ساح يف أرجاء إيـران ملدة سنة تقـريًبا)30(. 

 والواقــع أّن اهلــدف مــن ســفـره إلـى إيـــران كان لتحصيــل العلــم، إذ ذكـر 
صاحب)قصص العلامء( أّن شـــريف العلامء كان يـريد حتصيل الكتب والوسائل 
يف إيـــران، لكن مل يتيّســـر له ذلك ومل يعنــه أحد، فذهب إلـى زيــارة ثامن األئمة 
اإلمــام الـرضا8 ثــم زار مدينة أصفهــان)31( وكان فيها يومئذ الشــيخ حممد بن 

إبـراهيم الكـربايس)32( فاستقبله أهايل أصفهان ووجهاؤها بحفاوة كبيـرة

وفاته:

تقّدم شـــريف العلامء يف املـراحل العليمة حتـــى أصبح من كبار علامء كـربالء 
وأساتذة احلوزة العلمّية فيها وشـرع بتدريس طاّلب العلوم الدينية- كام سنوضح 

ذلك الحًقا- وواصل عطاءه العلمي حتـى وفاته.
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التارخيــن)1245  بــن  وفاتــه  تاريــخ  يف  التارخييــة  املصــادر  تباينــت  لقــد 
و1246هـ/1830 و1831م( ولكنها أمجعت علـى أّنه تويّف يف مـرض الطاعون من 
ذلــك العام)33(. وللوصول إلـى تاريخ وفاته الصحيح، جيب الـرجوع إلـى املصادر 
املعاصـــرة ملـــرض الطاعون، ومــن أهم تلك املصــادر رحلة الـرحالــة االنكليزي 
جيمس ريموند ولســتيد إلـــى بغداد عام 1831م ســنة الطاعون وقد شــاهد هذا 
الـرحالــة املصائب والويالت التي رافقت الوباء ودّوهنــا يف رحلته وبّن أّن مـرض 
الطاعون وصل إلـى بغداد يف التاريخ امليالدي شهـر)نيســان1831م()34(، ويقابله 

يف التاريخ اهلجـري)18 شوال 1246هـ(.

وإذا افتـرضنا أّن الوباء انتقل من بغداد إلـى كـربالء املقّدسة بعد مدة شهـر أي 
يف ذي القعــدة أو ذي احلجة، فذلك يؤيد ما انفـرد به النامزي بأّن شـــريف العلامء 
تويّف يف24 من ذي القعدة)35(، فيتضح مما سبق أّنه تويّف بتاريخ)24 من ذي القعدة 

1246هـ/6 آيار1831(.

وهكــذا تــويّف العاّلمة شـــريف العلامء يف كـربالء املقّدســة ودفــن قـرب باب 
القبلة اإلمام احلســن8)36( بداره الواقع يف زقاق)كدا عل( وأصبح قبـره مزارا 
للمؤمنن وقد أقيمت بداره فيام بعد مدرســة شــهيـرة يف كـربالء عرفت بمدرسة 
شـريف العلامء)37(، وبعد وفاته اجتهت األنظار العلمّية من مدينة كـربالء املقّدسة 
إلـى مدينة النجف األشـــرف، لوجود الشيخ صاحب اجلواهـر الذي اجتذب إليه 

طاّلب العلم واملعرفة)38(.
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المبحث الثاني
شخصيته العلمّية وتدريسه وتالمذته:

عاد شـــريف العلامء إلـى كـربالء يف أواخـر أيام أســتاذه السّيد عل الطباطبائي 
املتويف عام)1816م/1231هـ()39(، فأشــاده األخيـر بذكـــره لذلك اجتهت إليه 
انظــار طاّلب العلوم الدينّية وتقاطـروا عليه من كّل حدب وصوب فارتقـى منبـر 
الدرس)40(، متخًذا من مدرسة حســن خان مـركًزا لتدريس طاّلبه، بدليل ما بّينه 
تلميذه الشــيخ حممد حســن آل يس بقوله: »كان يدرســنا علم األصول يف احلائـر 

املقدس يف املدرسة املعروفة بمدرسة حسن خان«)41(.

 كان شـــريف العلامء يلقي درســن أحدمها للمبتدئــن واآلخـر للمنتهن)42(، 
ويف أيــام التعطيل كان يــدّرس مجاعة أخـــرى من الطــاّلب)43(، وال يتوقف عن 
التدريــس واملذاكـرة لياًل هناًرا حتـى يف شــهـر رمضان الــذي جـرت العادة علـى 
التعطيــل فيه)44(، كــام كان يؤدي الزيــارة والعبادة يف ليايل الشــهـر الكـريم حتـى 

منتصف الليل)45(.

 فقد كان ينشــغل يومًيا طوال الليل بإعداد وحتضيـــر الدروس العلمية، ونقل 
عبــد الكـريم اإليـرواين أحد زمالئه، طـريقة شـــريف العلــامء يف إعداد الدروس 
العلمّيــة بقوله: »كان الضوء يبقـى عند شـــريف العلامء مــن الليل حتـى الصباح 
فذهبــت ذات ليلة إلـى غـرفته فـرأيته قد وضع الســـراج يف أعلـى الغـرفة وينظـر 
يف بعض أســطـر القوانن ثم يدور يف الغـرفة يفكـــر، وهكذا حتـى الصباح«)46(. 
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يتضح مما ســبق كيف كان شـــريف العلامء يســهـر لياليه ويقي أوقاته يف العبادة 
وإعداد الدروس العلمّية لطاّلبه ليلقيها عليهم هناًرا.

ختصصه العلمي وطـريقته يف التدريس:
 اختص الشيخ شـريف العلامء بعلم أصول الفقه وقلام وجد أستاذ عامل ومتمكن 
مــن قواعد علم األصول مثله)47(. وقد أشــار لذلك حـرز الديــن بقوله: »ولعلم 
األصول عند شـريف العلامء طـريقة خاصة فلسفية أخذ بعض مواّده منها، يعرف 
ذلــك املحيط بالعلمن- علم الفلســفة وعلم األصــول- ويف احلقيقة إّن ذلك يف 

غاية األمهية ملن أراد الفقاهة واستنباط األحكام الشـرعية«)48(.
 كان شـــريف العلامء أعجوبة يف احلفظ والضبط ودّقة النظـر وسـرعة االنتقال 
يف املناظـرات وطالقة اللسان، وله يد طولـى يف علم اجلدل)49(، وقد غّيـر شـريف 
العلامء علم األصول إلـى هنج حسن ورّتبه تـرتيًبا حسنًا، مع حتقيق وتدقيق كاملن 
مل يسبقه إلـى ذلك أحد يف علم املنقول، وَرّتَب لكل مسألة مقدمات بحيث تنحل 
خالل هذه املقدمات الشبهات مجيعها وتبطل أدلة اخلصم، وال تبقـى حاجة لذكـر 
األدلــة واألقوال مجيعها فضاًل عن الشــبهات، بل يكون املســتمع قــادًرا علـى رّد 
الشبهات، كام كان يطـرح املسألة بنحو حييط باملسألة، فإذا استمع الطالب لعشـرين 

مسألة يتمكن علـى األغلب يف فهم مسائل األصول مجيعها أو أكثـرها)50(. 
 أّما طـريقة تالمذة شـــريف العلامء فبعد إلقائــه للدرس جيلس أفضل تالمذته 
يعيده مـرة أخـرى، ثم كانوا جيلســون جمموعات مكّونة من مئة شخص أو مخسن 
شخًصا ويعيدون الدرس، وباجلملة درس واحد كان يتكـرر مـرات عدة يف اليوم 

والليلة ثم يكتبونه؛ ولذا كانوا يتقدمون علمًيا بسـرعة كبيـرة)51(.
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تالمذته:

 اهتم الشــيخ شـــريف العلامء بطلبة العلوم الدينّية ورأف هبم كام يـرأف الوالد 
الباّر بأوالده فكان شديد العناية هبم)52(، وخيـر مثال علـى ذلك موقفه مع تلميذه 
املال إســامعيل اليــزدي الذي كان مبتلًيا بداء الصـرع فاســتدعـى شـــريف العلامء 
طبيًبــا من بغداد ليعاجلــه)53(، وملا كان عليه هذا التلميذ من الفقـر والفاقة ومل يكن 
يف غـرفته إاّل قلم وورق وكان فاقدًا للكتب واألثاث فأرســل شـريف العلامء إلـى 
أهايل إيـران ليـراعوه ويعينوه فذهب املال إســامعيل اليــزدي إلـى مدينة يزد وبعد 

مّدة عاد إلـى كـربالء املقّدسة)54(. 

إّن ذلك يبّن لنا مدى اهتامم شـــريف العلامء بطاّلبــه ودعمهم معنوًيا ومادًيا، 
يف وقــت كانوا بأمّس احلاجة لذلــك الدعم، ليواصلوا مســيـرهتم العلمية، وهذا 
ما عبـر عنه تلميذه الشــيخ حممد شفيع البـروجـردي بقوله: »وقـرأت عليه غالب 
املسائل األصولّية من اخلارج، وكنت أكتب تقـريـراته إاّل أّنه مل يكن يل ما حيتاج من 
مؤونة املخارج يف تلك املدة، وكان أمـر املعيشة هناك يف كامل الضيق، ومع ذلك مل 
يتغيـّر حايل يف الشوق إلـى الدرس واملباحثة، بل يزيد الشوق علـى شوقي، وذلك 

فضل اهلل يؤتيه من يشاء«)55(. 

 وممّــا ال شــّك فيــه أّن شـــريف العلامء اهتــم بتالمذته مــن الناحيــة العلمية، 
وحـرص علـى تقييمهم بأســاليب راقية حتـى ختـّرج مــن منبـره مئات املجتهدين 
وكان يـرتقــي هبم إلـى أوج االجتهاد بمدة قصيـرة)56(، وقد أهنك جهده وصـرف 
عمـــره يف تـربية جيل من العلامء األصولين)57(، لذلك قّل نتاجه يف جمال التأليف 

والتصنيف– كام سنوضح ذلك.
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وملا علم شـريف العلامء عن مهاجـرة تلميذه السّيد إبـراهيم القزويني صاحب 
الضوابــط من كـربالء إلـى النجف لدراســة علم الفقه عند الشــيخ عل كاشــف 
الغطاء وظّل ملدة ســبعة عشـر شهـًرا، مل يـرتح شـــريف العلامء وانزعج منه، فقال 
له التالمذة:)أنتم تدّرســون األصــول واألصول مقدمة للفقــه فكيف نحصل ذا 
املقدمــة؟ فلامذا تعتـرضــون علـى الســّيد إبـراهيــم( فقال شـــريف العلامء:)غًدا 
نشـــرع يف الفقه يف مسألة بيع الفضويل(، وبالفعل قام شـريف العلامء بتدريس بيع 
الفضويل ملدة ثامنية أشــهـر بنحٍو مل يتعرض له فقيه)58(. يتبّن من ذلك مدى اهتامم 
شـــريف العلــامء علمًيا بتالمذته وســعيه لتحقيــق متطلباهتم العلمّيــة فحاملا علم 

بحاجة تالمذته لدراسة علم الفقه، شـرع من فوره بتدريسهم علم الفقه. 

 ونتيجــة لذلك أخذ طاّلب العلم ينتقلون إلـى درســه بشــكل كبيـر، والدليل 
علـى ذلك ما رواه زميله عبد الكـريم اإليـرواين بأّن أستاذمها)صاحب الـرياض( 
عندما دنته الوفاة، أوصـى شـــريف العلامء واإليـرواين بأن ال يكســـرا درس ولده 
السّيد حممد املجاهد، وأن حيضـروا جملسه بعد وفاته، فنّفذا وصيته، واجتمع عنده 
جمموعــة مــن التالميذ، وذات يوم مل حيضـر شـــريف العلامء إلـــى الدرس فذهب 
اإليـــرواين إليــه وعاتبه علـى ذلــك فأجابه شـــريف العلامء:)إّنا جيب أّن نشـــرع 
بالتدريــس(، وهكذا أعلن شـــريف العلامء فتح الدرس فذهــب أغلب الطاّلب 

إلـى درسه)59(.

كــام أّن اإليـرواين بدأ بالتدريس واجتمع عنده طلبة العلم ولكن بعد ثالثة أيام 
تبدل االجتامع إلـى افتـراق، وانتقل الطاّلب إلـى شـريف العلامء حيضـرون درسه 
الذي كان ممتلًئا متاًما فـرأى اإليـرواين أّنه مع وجود شـريف العلامء وميل الطاّلب 
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إلـى درسه ال يمكن التدريس يف كـربالء املقّدسة فارحتل إلـى قزوين)60(. 

 بذلك اســتقطب شـــريف العلامء العديد من طاّلب العلم لدروسه يف مدرسة 
الســـردار حســن خان حتـى بلغ عــدد طاّلبه مــا يزيد علـى األلف شــخص من 
العلامء الكبار والطــاّلب املتميزين)61(، ويف مقدمتهم تلميذه النابغة آية اهلل احلجة 
الشــيخ مـرتضـى األنصاري)صاحب املكاسب()( وهو أهم تالمذته علـى 
االطــالق)62(، ومنهــم آيــة اهلل الســّيد إبـراهيــم القزويني)صاحــب الضوابط(، 
والشيخ إسامعيل اليزدي، وزميلهم حممد شفيع البـروجـردي وغيـرهم من العلامء 

األفاضل الذين سنذكـرهم متسلسلن زمنًيا.

 ومنهم الشــيخ حســن الكوكاين)تويف بعد 1242هـــ/1827م(، حيث ينقل 
كثيـًرا من آرائه ويناقشها يف كتابه)أصول الفقه()63(.

 ومنهــم حممــد علـــي آل كشــكول الكـربالئي)املتويف1245هـــ/1830م(، 
فاضل ورجــايل من مؤلفاته:)الفوائد الغاضـريــة( يف علم الـرجال ومصطلحات 

املحدثن)64(. 

أّمــا عبــد اهلل املامقاين)املتويف1247هـــ/1832م( فهاجـر إلـــى العراق لينال 
درجة االجتهاد، واســتقـر يف كـربالء متتلمذًا علـى يد شـريف العلامء املازندراين، 

وأقام صالة اجلامعة يف اإليوان الكبيـر يف احلـرم احلسيني)65(. 

ويعّد الشيخ إسامعيل اليزدي)املتويف1249هـ/1834م( من أبـرز تالمذته)66(، 
وقــد ارتقـى يف مـراحل العلم علـى يد أســتاذه شـــريف العلــامء حتـى تـرجح يف 
آخـــر احلال عليه وصــار يف مكانه يف التدريس إاّل أّنه تويّف بعده بعدة أشــهـر)67(. 
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 والشــيخ حممد املشهدي)1182-1257هـ/1768-1841م( ولد يف مدينة 
مشــهد ودرس مقدمات العلــوم، ثم انتقل إلـى العراق فحضـــر يف كـربالء علـى 
شـــريف العلامء يف األصول ثم عاد إلـى مشهد)68(، وتصدى للتأليف والتدريس 

فيها ومن مؤلفاته)أصول الفقه()69(. 

 ومنهــم الشــيخ حممــد جعفـــر التســتـري)املتويف:1261هـ/1845م(، أقام 
بكـربــالء متتلمًذا علـى شـــريف العلامء املازندراين يف أصــول الفقه، وله)مناهج 

األصول()70(. 

 ويعــّد الســّيد إبـراهيم القزويني)صاحــب الضوابــط( )1214-1264هـ/ 
1799-1848م( من أهــم تالمذته من مدينة قزوين، انتقل مع أبيه إلـى كـربالء 
فــالزم درس شـــريف العلامء يف األصول ملــدة، ثم هاجـر إلـى النجف للدراســة 
فيها إاّل أّنه عاد إلـى كـربالء، فابتدأ أســتاذه شـــريف العلــامء يدرس الفقه بعد أّن 
كان درســه مقصوًرا علـى األصول- كام ذكـرنا-، وبعد ثامنية أشهـر تويّف شـريف 

العلامء سنة)1246هـ/1831م()71(. 

ومنهم الشــيخ حممــد عــل املازندراين)املتويف1266هـــ/1850م( انتقل من 
الكاظمية إلـى كـربالء ودرس عند شـــريف العلامء، وأصبح من الفقهاء والعلامء 
وكان الـرئيــس املطــاع يف الكاظمية له)كشــف اإلهبام عن وجه مســائل شـــرائع 

اإلسالم()72(.

 ومنهم الشــيخ عبد اخلالــق اليــزدي املشــهدي)املتوفـى1268هـ/1852م( 
آبــادي  التـــرك  حممــد  والشــيخ  املعصومــن()73(،  كتاب)مصائــب  مؤلــف 

الكاشاين)املتويف1269هـ/1853م( له)معتمد األنام( يف الفقه)74(.
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 أّما الشيخ حممد سعيد البارفـرويش املازندراين)تويف بحدود1270هـ/1854م( 
فكان من أجاّلء تالمذته يف الفقه واألصول، كان زميل الشيخ مـرتضـى األنصاري 
وآغا الدربندي، والسّيد شفيع البـروجـردي، وروي أّنه كان يتوّقف عن الفتيا مع 

وجود الشيخ األنصاري)75(. 

القزوينــي  احلســيني  تقــي  حممــد  الســّيد  األصــويل  الفقيــه  ومنهــم   
)املتويف1270هـ /1854م( قـرأ يف بالده مقدمات العلوم، ثم هاجـر إلـى العراق 
فأخذ بكـربالء علـى شـريف العلامء، من مؤلفاته)رسالة يف مقّدمة الواجب()76(. 

ومنهــم حســن املدرس)1210-1272هـــ/1795-1857م( املهاجـر من 
أصفهــان إلـى العــراق فقـــرأ يف كـربالء علـى شـــريف العلــامء يف األصول)77(، 
لــه كتاب)شـــرح املختصـر النافــع()78(، ومنهم الشــيخ أمحد اخلوانســاري)تويف 
الفحــول مــن  تتلمــذ عليــه حتـــى أصبــح مــن املحققــن  بعد1279هـــ()79( 

مؤلفاته)مصابيح األصول()80(.

أّما آية اهلل الشيخ مـرتضـى األنصاري)1214-1281هـ/1800-1864م( 
فهو أهــم تالمذته علـى االطالق، ولد يف دزفول، قـــرأ املقدمات فيها، ويف عمـر 
العشـــرين سنة سافـر مع والده لزيارة املـراقد املشـرفة يف العراق)81(، حتـى وصال 
كـربــالء يومئذ وكانت الـرئاســة العلمّية فيها لـرجلن مها: الســّيد حممد املجاهد 
صاحــب املناهــل املتويف)1242هـــ/1827م(، وشـــريف العلــامء املازندراين، 
وحضـر يف كـربالء عندمها ملدة أربع ســنن حتـى حماصـرة داود باشــا هلا يف حادثة 
املناخور)82( سنة)1241هـ/1826م( فهاجـر إلـى الكاظمية ومنها إلـى دزفول، 
وبعد مــدة رجع األنصاري إلـى كـربالء املقّدســة)83( ليحضـر مـرة أخـرى درس 
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شـريف العلامء ليستفيد منه)84(، وظل ملدة سنة حيضـر جملس درسه ثم هاجـر إلـى 
النجف األشـرف)85(.

كام ُيعّد السّيد حممد شــفيع البـروجـردي)املتويف:1863/1280م()86(، أحد 
تالمذته، انتقل إلـى كـربالء، فقـرأ علمي األصول والفقه علـى يد أستاذه شـريف 
العلامء وكان غالب قـراءته يف األصول عليه وطول مدة دراســته يف كـربالء وكان 
خمتًصا به، وهو أّول من أجاز له من تالميذه ومتعلميه)87(، وله)القواعد الشـريفية 
يف القواعد األصولية( وهو من تقـريـر أســتاذه شـــريف العلامء املسمـى)األصول 

الكـربالئية( ثم عاد إلـى بـروجـرد وأصبح فيها من كبار املـراجع)88(. 

 والشيخ حممد صالح املازندراين)املتويف1280هـ/1863م( هاجـر من أصفهان 
إلـى كـربالء وحضـر درس شـــريف العلامء حتـى صار من أعالم تالمذته)89(، له 

كتاب)كواشف احلجب( يف أصول الفقه، ثم عاد إلـى أصفهان)90(.

ومــن تالمذته الذي كان يفضله علـى العلامء املتقدمن مجيعهم هو الشــيخ آغا 
ابــن عابد الفاضل الدربندي)املتويف 1286هـــ/1869م( فقيه أصويل وخطيب، 
ولد ونشــأ يف مدينة دربند ثم انتقل إلـى كـربالء ودرس األصول علـى يد شـريف 
العلامء)91(، ومتّيز الدربندي بكثـرة املناقشــة مع أســتاذه أثنــاء الدرس فكان يقول 
ألســتاذه علـى املطلب الفالين عندي مخســون إيـراًدا أو أربعون إيـراًدا، فيقول له 
أستاذه شـريف العلامء يكفي أّن تأيت بإيـراد واحد جّيد، وهكذا كانت تقع املحاجة 

بن التلميذ وأستاذه)92(. 

 ومنهم الشــيخ عبد الـرحيم األصفهاين)تــويف بعد1286هـ/1869م(، فقيه 
أصويل من مـراجع التقليد درس عند شـــريف العلامء)93(، كام درس عند الشــيخ 
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زيــن العابديــن الكلبايكاين)1218-1289هـــ/1803-1872م( املهاجـر من 
أصفهان إلـى كـربالء ومن مؤلفاته)شـــرح درة بحـر العلوم()94(، ومنهم حســن 
الكثنــوي احلائـري)املتويف1297هـــ/1880م( الذي هاجـر إلـــى كـربالء وأقام 
فيها، وحضـر عند الشيخ حممد شـريف العلامء ومن مؤلفاته)لوامع األصول()95(، 
وممن درس عنده الشــيخ عل اخلليل)1226-1297هـ/1811-1880م()96(.

أّما تلميذه الســّيد حسن التـرك)املتويف1299هـ(، فهو من مدينة تبـريز هاجـر 
إلـى كـربالء وحضـر األبحاث العالية فيها عند أستاذه الشيخ شـريف العلامء)97(. 

احلائـــري)1225- إســامعيل األردكاين  بــن حممــد  الشــيخ حســن   وكان 
1305هـــ/1810-1888م( من مدينة أردكان درس فيها الســطوح، ثم هاجـر 
إلـى كـربالء املقّدسة إلكامل الدراسة العليا، فحضـر بحث أستاذه شـريف العلامء 

وكتب من تقـريـراته حتـى وفاته)98(. 

ومن العلامء الذين هاجـروا من النجف إلـى كـربالء السّيد حسن بحـر العلوم 
الطباطبائي)1221-1306هـــ/1806-1889م(، كان فقيًهــا أصولًيــا وأديًبا 
شاعًرا، واشتهـر بالزهد فلام عرضت عليه األموال اهلندية املعروفة بـ)وقف أوده( 
من اهلند، ليكون ريعها يصـرف يف النجف وكـربالء، مل يقبلها، وانتقل من النجف 
إلـى كـربالء املقّدســة وقـرأ علم أصول الفقه عند شـريف العلامء املازندراين)99(، 
وغيـرهــم من طلبة العلوم والعلــامء اآلخـرين الذين اشــتهـروا يف)القـرن الثالث 
عشـــر اهلجـري/ التاســع عشـــر امليالدي( وســكنوا يف مدينة كـربالء املقّدســة، 
كالشــيخ عل أصغـــر البفـروئي اليــزدي فاضل متبحـــر يف الفقــه وأصوله)100(، 
والســّيد نظام الدين املازندراين عامل أصويل متبحـر)101(، والشيخ حممد حسن بن 
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عل أكبـر األصفهاين)102(، والشــيخ عبد العظيم اللواساين له)االجتهاد والتقليد( 
كتبه يف احلائـر احلسيني)103(.

 المبحث الثالث
جهوده الفكـرية ونشاطه االجتماعي

مؤلفاته وآثاره العليمة:

1- بيع املعاطاة، وبيع الصـرف، واخليارات)104(.
2- جواز أمـر اآلمـر مع علمه بانتفاء الشـرط.

3- رسالة مبسوطة.
4- رسالة يف مقدمة الواجب.

5- النســخ وهــل هو جائز عقــاًل أم ال؟ َأّوله »فائدة ال ريب يف جواز النســخ 
عقاًل خالفا لبعض فـرق اليهود...«)105(. وله رسائل أخرى.

 ونتيجــة ملــا تقّدم مــن أّن شـــريف العلامء كان مشــغواًل بالتدريــس والتعليم 
والعبــادة وهلــذا كان قليل التصنيف ومصنفاته علـى قّلتها مل تنرش إىل اآلن ســوى 

رسالته يف النسخ)106(.

 ويف احلقيقــة أّن هــذا األمـر مل يغب عــن تالمذته وغيـرهم مــن العلامء لذلك 
نالحــظ أّن بعــض تالمذته بادروا لالستفســار منه بقوهلم: )ملــاذا ال تؤلف وهذه 
التحقيقــات غيـر موروثة من الســلف ويعجــز اآلتون بعدك عــن الوصول إليها 
فالالزم أّن تؤلف حلفظها(، فأجاهبم: »عمل تـربية الطاّلب وتعليم املعّلمن وكل 

ما تؤلفونه أنتم التالمذة فهو مني«)107(.
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تقاريـر أبحاثه: 

 التقـريـــرات عنوان عام لبعض الكتب املؤلفة من أواخـر القـرن الثاين عشـــر 
وبعده، وهو نظيـر »األمــايل«)108( يف كتب احلديث للقدماء التي كانت عبارة عن 
مباحث علمّية يلقيها األســتاذ علـى تالميذه عن ظهـــر قلب ويعيها التالميذ عن 
ظهـــر قلب ثم ينقلوهنا إلـى الكتابة يف جملس آخـر وُيعّد من تصانيفهم، والذي ال 
بد من ذكـره هو أّن كتب التقـريـرات األصولّية التي كتبها تالميذ شـــريف العلامء 
أكثـر من أّن يستقصيها أحد)109( لذلك سنذكـر أهم ما ورد من تقـريـرات لتالمذة 

شـريف العلامء املازندراين يف كـربالء كام يل:

1- جمموعــة من)التقـريـرات( بقلم بعض تالميذ شـــريف العلامء املازندراين 
وهي جملد من أّول تعريف الفقه إلـى مسألة اجتامع األمـر والنهي)110(. 

2- )ضوابط األصول( ذكـرت املصادر أهّنا يف األصل تعود ألبحاث شـــريف 
العلامء بقلم تلميذه الســّيد إبـراهيم القزويني)111(. وروي أّن الشــيخ عل كاشف 
الغطاء يف جملس درسه إذا أراد نقل قول شـريف العلامء يقول: قال شـريف العلامء 

يف الضوابط)112(.

3- )تقاريـر أبحاث شـــريف العلامء( يف األصول بقلــم تلميذه حممد بن قوچ 
عــل احلاجي آبــادي اإلســتـرابادي الذي أقــام يف كـربالء املقّدســة، ودرس عند 
أســتاذه شـــريف العلامء يف األصــول وكتب تقـريـــر بحثه يف جملس درســه وامته 

عام)1241هـ/1826م()113(.

4- )مناهــج األصــول( يف جملد كبيـر صـــّرح يف أّوله أّنه من تقـريـر بحث شـــريف 
العلامء، بقلم املولـى جعفـر بن آقا بزرك التستـري املتويف سنة)1250هـ/1834م()114(.
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5- )معن املجتهدين( يف األصول من أبحاث العامل األصويل شـــريف العلامء 
بقلم تلميذه الشيخ عبد اخلالق اليزدي)املتوفـى 1268هـ/1852م()115(.

6- )بحث الفضويل( لشـــريف العلامء بقلم تلميذه الشــيخ حســن األردكاين 
احلائـري)املتوفـى1302هـــ/1885م(، الــذي كتبه ضمــن كتابه)املتاجـر( وهو 

كتاب فقهي)116(.
7- )األصول الكـربالئية( ويســمـى القواعد الشـــريفية يف القواعد األصولّية 
بحــث فقهــي أصويل للشــيخ شـــريف العلامء بقلــم تلميذه الســّيد حممد شــفيع 

البـروجـردي كتبه يف جملس درسه)117(.
اشتغاله باملهام االجتامعية:

 عمل شـريف العلامء إلـى جانب التدريس بمهمته الدينّية واالجتامعية كقضاء 
حوائــج الناس، كام كان يقيم احلدود علـى النــاس وبن املتخاصمن، فذات مـرة 
جــاء عربيان إلـى شـــريف العلامء بالتـرافع وكان اخلالف حول عشـــر شــاهيات 

فحكم بينهام بالقسم)118(. 

 أّمــا صالة اجلامعة فلم يصــِل صالة اجلامعة، علـى الـرغم مــن إلتزامه هبا ملدة 
معينة بعد إصـرار أهايل كـربالء ثم تـركها، ولعل ذلك بسبب ذهاب ذهنه للتحقيق 
يف مســألة ما، وإذا ُسئل عن مسألة فـرعية يعرض هلا تفـرعاته ويبدي االحتامالت 
بحيث يذهل الســائل عن أصل املطلب)119(. وعلـى مــا يبدو أّنه كان يفعل ذلك 
ألّنــه كان حيتاط لألمور الدينّية وهــذا دليل علـى مدى تقواه الديني حتـى أّنه كان 

حيتاط يف أبسط املسائل الدينية.
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الخاتمة:
من خالل هذه الدراسة تّم التوصل إلـى جمموعة من االستنتاجات علـى وفق 
موضوعات البحث األساســية وتتضمن أهم ما يمّيز الشخصّية العلمّية لشـريف 

العلامء ودورها وما يمّيز عهد زعامته الدينّية يف كـربالء وهي كاآليت:

1- تأّثـرت شخصية شـريف العلامء بحوزة كـربالء تأّثـًرا مباشـًرا إذ كان للبيئة 
العلمّيــة يف هذه املدينة املقّدســة بكل ما شــّكلته من مظاهـر علمّيــة أثـرها يف بناء 

شخصيته وبنائها الفكـري. 

2- متّيز شـــريف العلامء بأسلوب خاّص يف تدريس طاّلبه وجذهبم واالهتامم 
هبم كــام عرف حتـى قّل نتاجه يف جمال التأليف، النشــغاله بتـربيــة العلامء، لذلك 
اســتقطب العلامء ملجلس درســه وكانوا مــن خمتلف املدن اإلســالمية من العراق 

وإيـران وغيـر ذلك.

3- كــام كان لشـــريف العلــامء دوره املؤّثـــر واملمّيز يف اســتقطاب الكثيـر من 
العلامء إلـى مدينة كـربالء املقّدســة ومن ثم استمـرار ازدهار احلـركة العلمّية التي 
بدأت منذ انتقال الوحيد البهبهاين إليها الذي شــّيد املدرسة األصولّية، فيتضح أّن 
شـريف العلامء ثبت أسس ما بدأ به البهبهاين، ويمكن القول أّنه قاد املـرحلة الثانية 
لتثبيــت قواعد علم األصول حتـى أّن املصادر التارخيية أمجعت علـى أّنه األســتاذ 

األّول يف علم األصول يف عصـره. 
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4- يمكن القول إّن عصـر شـريف العلامء هو املـرحلة الثانية واألخيـرة الزدهار 
احلـركة العلمّية يف كـربالء عندما كانت املـركز العلمي األّول للمسلمن الشيعة يف 
العامل وكانت النجف تابعة هلا، وحاملا تويّف شـريف العلامء وانتقال تالمذته ومنهم 
الشــيخ األنصاري إلـى النجــف انتقلت احلوزة العلمّية إلـــى النجف وأصبحت 

حوزة كـربالء تابعة هلا وذلك بوجود املـرجع صاحب اجلواهـر.
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الهوامـــش
اآلمــل: نســبة إىل مدينة آمــل يف إيران وهي اســم أكرب مدينة يف طربســتان يف منطقة . 1

الســهل ألهنا سهل وجبل وتشتهر بصناعة الســجاد الطربية، وقد برز فيها الكثري من 
العلامء والفضالء. للمزيد ُينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج1، )بريوت: دار 

إحياء الراث العريب، 1979م(، ص57.
عباس القمي، املصدر الســابق، ج2، ص361؛ أمحد احلائري األســدي، موســوعة . 2

أعالم الشــيعة، ج1، )بريوت: مؤسسة الفكر اإلســالمي للطباعة والنرش والتوزيع، 
2015م(، ص61.

آغا بزرك الطهراين، طبقات أعالم الشيعة، ج11، ص619.. 3
مازندران: يذكرها ياقوت بأهنا اســم لوالية طربستان ويعتقد بأنه اسم حمدث هلا فلم . 4

يرد يف كتب األوائل. للمزيد ُينظر: ياقوت احلموي، املصدر السابق، ج5، ص41.
جعفــر املهاجــر، أعــالم الشــيعة، ج3، )بــريوت: دار املــؤرخ العــريب، 2010م(، . 5

ص1291.
آل املازندراين البارفرويش: من األرس العلمّية ســكنت كربالء يف القرن)التاسع عرش . 6

امليــالدي/ الثالث عشـــر اهلجري(، تنتســب لكبريها الفقيه الشــيخ زيــن العابدين 
املازنــدراين احلائــري املتــوىّف عــام 1309هـــ، وخلــف أنجالــه الذي هنجوا ســبيله 
القويم منهم الشــيخ حســن املتوىّف 1339هـــ/ وآخرون. للمزيد ُينظــر: نور الدين 
الشــاهرودي، تاريــخ احلركــة العلمّية يف كربــالء، )بــريوت: دار العلــوم للتحقيق 

والطباعة والنرش والتوزيع، 1990م(، ص245.
آل املازندراين اهلزارجريبي: أرسة علمّية دينية تنتسب إىل الشيخ أيب احلسن بن شاه حممد . 7

بن عبد اهلادي اهلزارجريبي املازندراين هاجر من إيران برفقة الشيخ مرتىض األنصاري 
زميله وزامل يف كربالء الشيخ زين العابدين املازندراين البارفرويش حتى آخر حياته عام 
1306هـ، وبرز يف هذه األرسة العديد من العلامء منهم نجله الشيخ عبد اهلادي املتويف 
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1352هـ/، ونجله اآلخر الشــيخ عبد اجلواد، من كبار الفقهاء واألساتذة يف كربالء 
تــويّف عام 1361هـ وآخرون. نور الدين الشــاهرودي، املصدر الســابق، ص242.

حممــد حرز الدين، معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء، ج2، علق عليه: حممد . 8
حســن حرز الدين، )قم املقّدســة: منشــورات املكتبة احليدرية، مطبعة الوالية بقم، 
1405هـ. ق(، ص298؛ حمســن األمن، أعيان الشيعة، ج9، حتقيق: حسن األمن، 
)بــريوت: دار التعارف للمطبوعــات، 1983م(، ص364؛ عبــاس القمي، الكنى 
واأللقاب، ج2، تقديم حممد هادي األميني، )طهران: مكتبة الصدر، د ت(، ص361.

آغا بزرك الطهراين، طبقات أعالم الشيعة، ج11، )بريوت: دار إحياء الراث العريب، . 9
2009م(، ص619؛ حمســن األمن، املصدر السابق، ج9، ص364؛ عباس القمي، 

املصدر السابق، ج2، ص361. 
للمزيد من التفاصيل ُينظر: عبد احلســن جواهر الــكالم، تالمذة الوحيد البهبهاين، . 10

)كربالء: دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع(.
حممد بن ســليامن التنكابني، قصص العلامء، ترمجة الشيخ مالك وهبي، )بريوت: دار . 11

املحجة البيضاء، 1992م(، ص200.
حممد بن سليامن التنكابني، املصدر السابق، ص200.. 12
حممد حرز الدين، املصدر السابق، ج2، ص298.. 13
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1392هـ(، ص251.

للمزيد من التفاصيل ُينظر: نور الدين الشاهرودي، املصدر السابق، ص287، 301.. 15

ومــن بيــوت العلامء يف كربالء بيت الشــيخ عل بن جعفر كاشــف الغطاء الذي كان . 16
يقيم يف الســنة ثالثة أشــهر أو أربعة يف كربالء يف داره التي كانــت فيها وجيتمع عنده 
عرشات الطاّلب والعلامء فيها. للمزيد ُينظر: حمســن األمن، املصدر الســابق، ج8، 
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فاضــل بيــات، التعليــم يف الواليــات العراقية، )جملة املــورد(، بغــداد، املجلد الثاين . 17

والعرشون، العدد األول، 1994م، ص31.
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ســلامن هــادي آل طعمة، كربــالء يف الذاكــرة، )النجــف األرشف: مطبعــة العاين، . 18
1966م(، ص104.
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1- جيمس ريموند ولستيد، رحلة إىل بغداد يف عهد الوايل داود باشا، ترمجة وتعليق: سليم 

طه التكريتي، )بغداد: مطبعة ثويني، د.ت(.
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the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral 
and then putting them in their right way and positions 
which it deserves through evidence.

- the cultural society: local, national and international 
should be acquainted with the treasures of Karbala 
heritage and then introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate 
their trust by themselves as they lack any moral sanction 
and also their belief in western centralization. This records 
a religious and legal responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating 
the relation with the decent ants heritage, which signals 
the continuity of the growth in the decedents mode of life 
so that they will be acquainted with the past to help them 
know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual, 
economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 
and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala Heritage journal 
emerged which calls upon all specialist researchers to 
provide it with their writings and contributions without 
which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



particular eastern race, and some other times resulted from 
weakening the knowledge: by concealing an evidence or 
by distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala: it is not just a geographical area with spatial 
and materialistic borders, but rather it is materialistic and 
moral treasures constituting, by itself, a heritage of a 
particular race, and together with its neighbours, it forms 
the greatest heritage of a wider race to which it belongs 
i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels 
of injustice against Karbala increase: once, because it is 
Karbala with all that it has of the treasures generating all 
through history and once more because it is Karbala, that 
part of Iraq full of struggle and still once more because it is 
that part that belongs to the east , the area against which 
aggression is always directed. Each level has its degree of 
injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in 
shorthand and described in a way which does not actually 
constitute but ellipsis or a deviation or something out of 
context.

3-According to what has just been said, Karbala 
Heritage Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set 
out to establish a scientific journal specialized in Karbala 
heritage dealing with different matters and aiming to: 

-The researchers' viewpoints are directed to studying 
the heritage found in Karbala with its three dimensions: 
civil, as part of Iraq and as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions 
which show duality of the guest and luxury in Karbala 
geographic area all through history and the extent of 



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

1- Human race is enriched with an accumulation both 
materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, 
as associative culture and by which an individual's activity 
is motivated by word and deed and also thinking, it 
comprises, as a whole, the discipline that leads its life. And 
as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive 
their  time strings extend; as a consequence, they come 
binary: affluence and poverty, length and shortness, when 
coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may 
be looked at as a materialistic and moral inheritance of 
a particular human race, at a certain time, at a particular 
place. By the following description,the heritage of any race 
is described:

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a 
particular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation between 
knowing heritage and awareness of it is a direct one; the 
stronger the first be, the stronger the second would be 
and vice versa. As a consequence, we can notice the 
deviation in the writings of some orientalists and others 
who intentionally studied the heritage of the east especially 
that of the Muslims. Sometimes, the deviation resulted 
from lack of knowledge of the details of the treasures of a 



issue an investigated handwriting script by Imam Al 
Heremain Mohammed Bin Abdul Wehab Al Hemedani  
entitled: A Study in Al Hed ( punishment) mentioned 
by Ibn Malik in Al Tesheel ( simplification).

Lastly, researchers are called to take part in reviving 
the obscure heritage of Kerbala through their original 
papers and studies. Our final prayer that all praises and 
thanks be to Allah the lord of mankind and Allah may 
pray upon Mohammed and his chaste ansectry.  

Editor-in-Chief



some obscure heritage joints. It adds new publications 
to the heritage library. This is in addition to the valuable 
uses. So, the journal became a resort to researchers, 
scientists, and scholars of different domains, and a 
center of attraction for the educated and the elite, since 
it is a mirror of various thoughts and different styles. 
This issue contained ten valuable researches included 
several specializations such as religious, historical, 
literary, linguistic, etc.

Two papers about master of water and disdain, Abi 
Al Fedhl Al Abbas honored the current issue decorated 
its pages, and perfumed its words. It contained 
researches about scholars who sacrificed the soul 
and the precious to highlight Allah word and spread 
science and virtue among people, such scholars like 
sheikh Abdul Keream Al Ha'iri and sheikh Sherif Al 
Ulema'.

So, we and the respected researchers have politely 
revived their memories, documented their blessing,  
and registered their stands. This issue contained 
researches that analyzed the discourse in significant 
books as "Al Fusoul Al Gherewyah " and "Hashiyat Al 
Me'alim ", as well as other important papers.

Concerning the handwritten heritage, we complied 
with displaying things of the handwritten heritage in 
forward journal issues. This obligation started since 
the last issue. Accordingly, we presented in the current 



Issue Word
In the name of Allah, the most gracious, the most 

merciful

Praise be to God in a way that matches his generous 
face, we praise for all his great blessings and sublime 
kindness and charity. We pray and salute his chosen 
glorified prophet, the supported and settled slave, our 
master and prophet Mohammed and his progeny, the 
chosen whom Allah removed evil deeds and sins and 
purified them with a thorough purification.

However, Kerbala Heritage Journal presents to 
its readers original folklore researches matching 
with various moods to form, with this variety, a real 
core for studying the heritage, analyzing its texts, 
and discovering its caches; in addition to its writing 
and developing treating ways due to the original 
studies that argue with its vocabularies carrying the 
enhanced scientific results and recommendations that 
recommend inventing significant research topics that 
were not tackled before; or discussing subsections that 
were not displayed by the scientific research table. As a 
result, it opened the intellectual and cognitive horizons 
in front of learners and researches in the history or 
heritage fields. It provides them with information 
storage that participate in a way or another in research 
and writing development process. It encourages them 
to start new fruitful studies that took part in reviving 



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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