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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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الملّخص
جــاء التأكيــد علـــى جهد مدرســة كـربــالء يف املّدة املذكــورة لنتعــّرف علـى 
طـريقتها يف اســتنباط احلكــم الرشعي، والتصّدي للفكـر املنحـــرف والـرّد عليه، 
ومن ثم معرفة حدودها الفقهّية علـى وفق مصادر الدين اإلسالمي، مع االجتهاد 
والتـركيز يف معرفة األحكام الشـرعية حّق معرفتها وجعلها سهلة املنال للمسلمن 
مجيعهم بغّض النظـر عن اختالف توّجههم العقائدي والفكـري، فضاًل عن ذلك 
كشــف زيف املنحـرفن عن مدرســة أهل البيت أو الذين حاولوا استغالل 

قّلة معارف املسلمن لتمـريـر أفكار منحـرفة هلا غـرضها املقصود.

فالذي يطلع علـى مؤلّفات ابن فهد احلل يكون لديه تصوٌر عن القيمة العلمّية 
ملدرســة كـربالء الدينّية ســواء بالدرس أم عن طـريق التأليف واجلمع والتحقيق، 
أم شـــرح التـراث اإلسالمي من خالل تسليط الضوء علـى بعض الكتب القيمة، 
ومن ثــم هذا االهتامم ســاهم بحفظ التـراث اإلســالمي مع توضيحه وتبســيطه 
للمتلّقي ســواء أكان من املذهــب اإلمامي أم من املذاهب اإلســالمية األخـرى، 
فضــاًل عن ذلــك محل ســمة أخـرى وهــي إثبات املذهــب احلق بالدليــل العقل 
والنقــل، مع التأكيد علـى فكـر القـرن التاســع اهلجـري، ومــا احتاجه أبناء ذلك 

الزمن لتحقيق املصلحة العاّمة ألتباع مذهب اإلمامّية.
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 Abstract
The emphasis on the Karbala school effort in the mentioned 

period is to recognize the way to address the deviant thought 
and respond to it، and then legislation according to the 
sources of the Islamic religion، with diligence and focus in the 
knowledge of the provisions of Islamic right to know and make 
it accessible to all Muslims regardless of their ideological and 
intellectual orientation، Moreover، the falsehood of the devils 
has been revealed by the school of Allah Bayt(peace be upon 
them) or those who tried to exploit the lack of knowledge of 
Muslims to pass deviant ideas with their intended purpose.

Those who read the works of Ibn Fahd Al-Hali have a 
vision of the scientific value of the Karbala religious school 
either by studying or by writing، collecting، investigating or 
explaining the Islamic heritage by highlighting some valuable 
books that are in harmony with the opinion of Karbala in 
particular and religious in general، This interest contributed to 
the preservation of the Islamic heritage with clarification and 
simplification of the recipient، whether it is the doctrine of the 
Imami or other Islamic schools، as well as carrying another 
feature is to prove the doctrine of right evidence mental and 
mobile، with emphasis on the thought of the ninth century 
AH، and what the people of that time to achieve suction the 
general welfare to follow the Imami doctrine.
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المقّدمة
ا، إذ يف ضوء ذلك  إّن معرفــة الدين عند كّل أّمة من األمم اإلنســانّية مهــّم جدًّ
تســتقـّر القلــوب وتتهّيأ األنفس لتواكب طـريق احلــق، وتبتعد عن الدنس وما ال 
يليق باإلنســان علـى وفق شـريعة الســامء، وهذا األمـر ليس باهلّن بل حيتاج إلـى 
من هيتّم به ويـراعي شــؤونه، وحيــّث اآلخـرين علـى معرفتــه والتزّود من معينه، 
لتـرتــوي يف طـريــق اهلداية، ومـرضاة اهلل، كّل هذا ال حيدث من دون مدرســة 
دينّية تعّد لذلك وتقّدم له اليشء الكثيـر، سواء أكان ذلك يف احلـركة املستمـّرة من 
البحث واملناظـرة والتأليف والتحقيق وكتابة احلوايش والشـروح علـى املصنّفات 
وغيـرها من اجلهود العلمّية التي تؤّدهيا، أم كشــف الشبهات والـرّد عليها، وأيًضا 
اإلجابة عن أسئلة من ال يعرف كيفّية الوصول للعمل الذي ينبغي أّن يعمل به أو 
الطـريقة التي تســلك علـى وفق هنج الشـــريعة اإلســالمية، وهذا اجلهد كان وما 
زال ساري املفعول علـى وفق ما قّدمته مدرسة كـربالء، وال ّسيام يف املدة التي متتد 

تقـريًبا لقـرن من الزمن.

إًذا فدراســة احلياة الدينّية يف كـربالء املقدســة مهّم جًدا يف الفكـر اإلســالمي، 
إذ من خالل ذلك يّتضح أّن اإلســالم ديٌن صالح للاميض كام هو صالح للحاضـر 
واملستقبل وأّنه مل ينته عصـر الدين، وأّن اجلوهـر الديني له جذور راسخة ال يقهـر 
أمــام من ينادي بمذاهــب أخـرى كام هو حال الزنادقة يف كّل زمان، أو ما نعيشــه 
اليوم من احلـركة العلامنّية والداعية إلـى املاّدّية واالبتعاد عن األديان، وهذا اليشء 
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تصّدت له املدارس اإلســالمية علـى وفق تعاقب الســنن واألدوار، كام هو احلال 
بالنسبة لدور املدرسة الكـربالئّية التي نحن بصدد دراستها.

أّما بالنســبة للمنهجية التي اتبعناها يف البحث، فقد اعتمدت علـى املعلومات 
التارخيّية املدّونة يف خمتلف املصادر واملـراجع، مع التـركيز علـى أدوار الشــيخ ابن 
فهد احلّل العلمّية، ولكن اليشء الذي ننّبه إليه يف هذه الدراسة أّن املعلومة الواردة 
بشــأن الشــيخ ابن فهد احلل مقتضبة بعــض اليشء، تفتقـر إلـــى تفصيالت، ويف 
بعــض األحيان حتتــاج إلـى إمتام أكثـر لبعض اجلوانب، فمثــاًل، مل نجد معلومات 
بشأن الطـريقة التي اتبعها ابن فهد يف تدريس الطاّلب وال سيام يف مدينة كـربالء، 
وهل كان يّدرس يف احلائـر احلسيني أم يف مدرسة خاّصة، أم يف بيته؟ فهذه األمور 
مل توّضح، فضاًل عن ذلك مل تذكـر املسائل الفقهّية املستحدثة يف زمن ابن فهد، من 
ثــم يصعب الوقوف علـى األثـر اجلديد الــذي خّلفه ابن فهد يف االجتهاد الفقهي 
علـــى وفق مدرســة أهل البيت، وهذا ما حّتم علينا اتبــاع منهجّية ابن فهد 
يف مؤّلفاتــه، واملعلومــات التي ذكـرها من أجل الوصول إلـى اســتقـراء يناســب 
دوره الكبيـر يف زعامة املدرســة الدينّية الكـربالئّية، وال ّسيام الـرجوع إلـى رسائله 

العشـرة، وأيًضا كتابه اآلخـر املهّذب البارع، واملقتصـر من شـرح املختصـر.

وقد ُقسّم البحث علـى ثالثة مباحث:

تناول األول: احلياة الدينّية يف كـربالء خالل القـرن التاسع اهلجـري

وتناول الثاين: ابن فهد احليل ودوره يف كـربالء.

وتناول الثالث: املكانة العلمّية للمدرسة يف ظّل الشيخ ابن فهد احليل.
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المبحث األّول
الحياة الدينّية في كـربالء خالل القـرن التاسع الهجـري

مل تكن كـربالء ذات شهـرة معروفة علـى املستوى الديني يف النصف األّول من 
القـــرن األّول اهلجـري/النصف األّول من القـرن الســابع امليالدي، علـى اعتبار 
أّن مـركز احلكم الديني كان يف احلجاز ومن ثم انتقل إلـى الكوفة، وأيًضا املدارس 
الدينّية انتشـــرت علـى األمصار اإلسالمية الكبـرى البصـرة والكوفة والفسطاط 
-مصـــر- لكن مع أحداث واقعة الطف وشــهادة اإلمام احلســن8، أصبحت 
ا بالنســبة لتلــك الثورة اخلالدة، إذ ســـرعان ما اهتّم املســلمون  املدينــة مهّمة جدًّ
بكـربالء، وبدأوا يتأّملون ذلك احلدث املهم الذي حـّرك املشــاعر، وكشف زيف 
الباطــل ومن يقف وراءه، وهكذا حتّولت كـربــالء إلـى مـركز ديني وفكـري مهم 
بالنسبة ملدرسة اإلمامّية، وأخذت املدينة بالنشوء يف أوائل حكم اخللفاء العباسين، 
ثــم توّقف ذلــك التقدّم أّيام هــارون العبايس، وازداد خـراهبــا وإمهاهلا أّيام حكم 
املتــوكل العبايس، الذي أمـر بتهديم قبـر اإلمام احلســن8 والتعامل مع زائـريه 
بصورة ظاملة، ووضع علـى سائـر الطـرق مسالح له ال جيدون أحًدا زاره إاّل أتوا به 
له فقتله أو أهنكه عقوبة)1(. علـى الـرغم من ذلك أخذت كـربالء باالزدهار شــيًئا 
فشيًئا، والسبب احلقيقي وراء ذلك االزدهار هو قبـر اإلمام احلسن8، إذ أصبح 

.مـركًزا دينيًّا للشيعة واملوالن ألهل البيت
بــدأ ذلــك أكثـر وضوًحــا يف العهــد البوهيــي)320 -447هـــ(، إذ إّن عضد 
الدولة)2( اهتّم بمشــهد اإلمام احلسن8)3(، وهذا االهتامم ساهم بزيادة احلـركة 
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العلمّيــة والدينّيــة فيهــا، حتـى صار طــاّلب العلم واملعرفة يقصدوهنا ويشــّدون 
الـرحال إليها من خمتلف البلدان واألمصار اإلسالمية، حتـى قيل أّن عضد الدولة 

زار كـربالء يف القـرن الـرابع اهلجـري، فأحيا فيها حـركة العلم والعمـران)4(.

وتطّورت احلـركة الفكـرية والنشاط العلمي يف مدينة كـربالء مع تقّدم الزمن، 
وازداد ذلك مع انتقال الشيخ أمحد بن فهد احلل إليها بعد سنة)836هـ/1432م( 
حيث انتهت إليه زعامــة اإلمامّية)5(. فقد ازدهـرت احلـركة العلمّية يف كـربالء يف 

عهده، فقد كانت حلقات درسه وأبحاثه وتقـريـراته، مليئة وعامـرة بالطلبة.

ومــا يؤكّد أمهّيــة مدينة كـربالء الدينّية والفكـرية وصــف الـرّحالة ابن بطوطة 
الطنجــي ســنة 726هـــ / 1326م فوصفها بقوله:)وهــي مدينة صغيـــرة حتّفها 
حدائق النخل ويســقيها ماء الفـرات والـروضة املقّدســة داخلها وعليها مدرســة 
عظيمــة وزاويــة كـريمــة فيهــا الطعام للــوارد والصــادر، وعلـى بــاب الـروضة 
احلّجــاب والقَومــة ال يدخل أحد إاّل عن إذهنــم فيقّبل العتبة الشـــريفة وهي من 
الفضة، وعلـى الضـريح املقّدس قناديل الذهب والفضة، وعلـى األبواب أســتار 

احلـريـر، وأهل هذه املدينة طائفتان أوالد زحيك وأوالد فائز...()6(.

وزادت أمّهّية كـربالء الدينّية نسبة إىل علامئها، إذ جاء يف أفكار علامء ذلك العصـر 
احلّث علـى حتصن املسلمن وطلب الدعاء من أجل كسب مـرضاة اهلل، وهذا 
واضــح يف مؤّلفات أمحد بــن فهد احلل، إذ أّلف كتاًبا حتــت عنوان:)التحصن يف 
صفات العارفن من العزلة واخلمول باألســانيد املتلّقاة من آل الـرسول صلوات 
اهلل عليهم أمجعن(، وأيًضا كتابه اآلخـر:)عّدة الداعي ونجاح الســاعي(. واليشء 
املهــم من ذكـر هذه املعلومات أهّنا جــاءت لتؤّكد علـى أمـر مهم وهو تأكيد علامء 



101

م.د. عالء حسن مـردان الالمي

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

كـربالء علـى تـرسيخ املفاهيم الدينّية يف أذهان املسلمن، وعملهم الدؤوب علـى 
صياغة أفكار تأخذ بذهن املتلّقي نحو التعّمق بالدين وبناء عالقة بن العبد ورّبه، 

وهو أمـر مستحسن بنظـر علامء ذلك الزمن.

أّنــه قامــت القبائــل العلويــة  إذ جــاء يف أحــداث عــام 812هـــ/1410م 
احلســينية  الـروضــة  أمــور  إدارة  مقاليــد  بيدهــا  كانــت  التــي  العلويــة  وغيـــر 
والعّباســية بتوحيــد صفوفهــا فاجتمعــوا وأّلفــوا أربــع فـــرق تتوّلـــى باملناوبــة 
شــؤون خدمــة قبـر اإلمــام احلســن8 الفـرقــة األولـــى: آل طعمــة الفائزي، 
الفـرقــة الثانيــة: آل اإلشــيقـر، الفـرقــة الثالثــة: آل احلائـــري، الفـرقــة الـرابعة: 
كشــك)7(. بســـر  فـرقــة  كّل  رئيــس  عــرف  اليــوم  ذلــك  ومــن  عزبــة،  آل 

ويبــدو أّن هــذا التوحيــد واأللفة بــن القبائــل الكـربالئّية جاء مــن خالل ما 
أّكدت عليه املدرســة الدينّية الكـربالئّية آنذاك، فالشــيخ ابن فهد احلل كان له أثـر 
واضٌح يف تثقيف الناس علـى إشــاعة الســالم واالبتعاد عن لغــة القتل والتنكيل 
بن القبائل التي تقطن كـربالء آنذاك، إذ جاء يف أفكاره التأكيد علـى لغة الســلم، 
كــام يـــروي العاّلمة املجلــيس أّن كتاب النقل بخط الشــيخ ابن فهــد يؤّكد علـى 
حتّية الســالم وطـريقة إفشــائها بن الناس)8(، وهذا األمـر فيه إشارة إلـى تصحيح 
الفهم لتحّية اإلســالم فضاًل عن آداب التحّية يف اإلســالم، والتي أّكد عليها أئّمة 
أهــل البيت، فثّمة أمـــر آخـر يمكــن أّن نتنّبه إليه يف ذلــك الزمن، وهو أّن 
العلــامء كانوا يتـرّصدون أّي متغيـّرات علـى احلياة الدينّية الكـربالئّية وباقي املدن 
اإلســالمية وال ّســيام يف العراق، فهم ألزموا أنفســهم إلحياء الدين واّتباع سيـرة 

سّيد املـرسلن وأهل بيته الطيبن الطاهـرين، وال ّسيام يف املدرسة الكـربالئّية.
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والســمة الظاهـرة علـى احلـركة الدينّيــة الكربالئّية أّيام ابن فهد احلّل كام يبدو 
علـــى عناوين بعض مؤّلفاته يشء من النظـر بشــأن واقع احليــاة الدينّية لكـربالء 
وعموم بالد املســلمن، وربام كان القصد تثقيف النــاس بالطـرق الصحيحة التي 
ينبغــي ســلكها والتعّمق هبا نحــو فهم الدين وتذّوق العشــق اإلهلــي، وهذه هي 
رســالة الـرســل واألنبياء وورثتهم العلــامء، ممّا يعطي تـرجيًحا لفهــم واقع احلياة 

الدينّية للقـرن التاسع من اهلجـرة.

ويف بداية القـرن التاســع اهلجـري أصبحت املدرسة الدينّية الكـربالئّية تتزّعم 
املــدارس اإلســالمّية الشــيعّية األخـرى وهذا يعنــي أّن مدينــة كـربالء أصبحت 
مـركز الفكـر الديني الشــيعي بنظـر الســلطة احلاكمة، مما أعطاها الصدارة الدينّية 
.علـى حســاب املدن الدينّية األخـرى التي ينتشـــر هبا مذهــب أهل البيت

فهــذا االهتــامم امللفت للنظـر مــن حاكم بغــداد يعطي صورة جلّيــة عن دور 
املدرسة الدينّية الكربالئّية و أثـرها يف العقلّية اإلسالمّية آنذاك سواء أبناء الطوائف 
و األديان املختلفة يف العراق بصورة عامة أم الطائفة الشــيعّية بصورة خاّصة، مع 
مسؤولّيتها الشـرعّية باعتبارها متّثل زعامة املدارس الدينّية األخـرى سواء مدرسة 
النجف األشـــرف، أم مدرسة احللة آنذاك، والكّل َيتـرّقب أفعال وأقوال مـرجعّية 

مدرسة كـربالء آنذاك.
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المبحث الثاني
ابن فهد الحلي ودوره في كـربالء.

ال شــّك أّن ملدينة كـربالء أمّهّية كبيـرة يف الفكـر الديني، وهذه األمّهّية هلا شأهنا 
لــدى أتباع املذهب اإلمامي من الشــيعة بصــورة عامة، إذ أغلب مــن والـى أهل 
البيت يـرّكز بصورة خاصة علـى عطاء كـربالء كبقعة مقّدسة أواًل، ومـركز 
ديني ثانًيا، فيقصدها ســواء للتبـّرك والتضـرع إلـــى اهلل تعالـى وزيارة قبـر اإلمام 
احلســن8 وأخيه أيب الفضــل العباس8، أم من أجل التعّلم ودراســة العلوم 
الدينّية يف احلائـر املقّدس منذ تشــييده وحلّد الوقــت احلاضـر، ومن ثم هذا اليشء 
ســاهم يف إجياد بيئة علمّية خصبة مع زيادة توافد رجال الدين علـى كـربالء سواء 

للدرس أو التدريس وتطويـر قدراهتم الفكـرية والعقلية.

علـــى هذا األثـر نجــد العديد من العلامء الذين قصدوا كـربالء ودرســوا فيها 
حتـى وفاهتم فيها، بل بعض منهم أصبح زعيم التشــّيع كالشيخ ابن فهد احلّل، ممّا 
يعني أّن مدينة كـربالء أصبحت خالل القـرن التاســع اهلجـري مـركز اســتقطاب 
دينــي وعلمي، وهو مــا جعل العلامء يقصدوهنا نســبة لنجاح مقومات الدراســة 
فيها آنذاك، وعليه ســنـركز يف هذا املبحث من البحث علـى الشــيخ ابن فهد احلل 

وكاآليت: -

هو الشــيخ مجــال الدين أمحد بن شــمس الدين حممد بن فهد احلل األســدي، 
ولــد عام 757 هـــ/1356م يف مدينة احللة، وتويف 841 هـــ/1437م عن عمـر 
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ناهــز 84 عامــًا)9(. دفن بداره التي تقع ببســتان له تســّميه العاّمة بســتان ابن فهد 
احلل بالقـرب من املخّيم احلســيني، بشارع قبلة اإلمام احلسن8، قام ببناء قبـره 
الشـــريف عبد احلســن البهبهاين)10(، و علـى قـربه قّبة مبنّية بالقاشاين، وقد ُجّدد 

بناؤه أكثـر من مـّرة.

أطـــراه الكثيـــر مــن العلــامء وأصحــاب التـراجم ملا لــه من الفضــل والعلم 
الكثيـر)11(. أّما مشــاخيه ومــن روى عنهم فهم كثـر، وهذا يدّل علـى مّهة الشــيخ 
ابن فهد يف الســعي احلثيث لتحصيــل العلوم واملعارف الدينّية وغيـــر الدينّية، إذ 
ســافـر إلـى الشــام، ودرس يف جبل عامل، وتتلمذ علـى الشــيخ ضياء الدين أيب 
احلسن عل بن حممد بن مكي العامل)12(، ويبدو أّن هلذا الشيخ األخيـر أثـرًا كبيـرًا 
يف حيــاة ابن فهد الدينّيــة، إذ  ذكـر بخّط يده تلمذته عنده، جاء فيها:)حّدثني هبذه 
األحاديث الشــيخ الفقيه ضياء الدين أبو احلســن عل بن الشــيخ اإلمام الشــهيد 
أبو عبد اهلل شــمس الدين حممد بن مكي جامع هذه األحاديث)قدس اهلل ســـره( 
بقـريــة جّزين حـرســها اهلل مــن النوائب يف اليوم احلادي عشـــر من شــهـر حمـّرم 
احلـرام افتتاح سنة أربع وعشـرين وثامنامئة -824هـ/1421م- وأجاز يل روايتها 
باألســانيد املذكورة و روايته ورواية غيـرها مــن مصنّفات والده، وكتب أمحد بن 
حممد بن فهد عفـى اهلل عنه، واحلمد هلل رّب العاملن وصّلـى اهلل علـى سيدنا حممد 

وآله الطاهـرين و صحبه األكـرمن()13(.

ولتبّحـــره يف الفقــه واألصول واحلديــث، وما يمتلكه من مكانــة علمية، فقد 
أصبــح أحــد مدريس املدرســة الزينيــة يف احلّلــة الســيفّية)14(، وبعضهــا ُذكـرت 
باســم املدرســة الزينبية)15(، وكان يدرس فيها أصول الفقه والتفسيـر واحلديث، 
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وللمكانــة التي وصل إليها ابن فهد احلل بمجال التدريس، وصفه ابن أيب مجهور 
اإلحســائي بـ)أســتاذ العلامء()16(، ومن أبـرز تالمذته يف هذه املدرســة كان حممد 
بن فالح املشعشــعي)17(، وعبد السميع بن فياض األســدي، وحسن بن عل ابن 
العشـــرة)18(. وهذا يعكس الدرجة العلمّية التي وصل إليها ابن فهد أيام تواجده 
يف كـربــالء، إذ من خالل نشــاطه الدينــي آنذاك يعكس ســمعته االجتهادية التي 
حصــل عليها يف أيــام انتقاله إلـى كـربالء، فضاًل عن ذلك فــإّن تـركه ملدينة احلّلة 
يعكس التحّول الفكـري يف القـرن التاسع اهلجـري بإجتاه كـربالء، وأهّنا أصبحت 
املدينة األساســية يف نشـــر علوم ومعارف أهل البيت، ومــن ثم نجاح ابن 
فهــد يف الزعامة الدينّية يعكــس قدرة مدينة كـربالء يف اســتيعاب طاّلب ورجال 

الدراسات الدينّية واألدبّية والتارخيّية.

وهناك من يـرى أّن الشيخ ابن فهد قد رحل إلـى البحـرين، فكانت له)جوابات 
املســائل البحـرانيــة( يف ســنة)840هـ/1436م()19(. يف حــن أّن تلك األجوبة 
وردت من الشــيخ علـى أسئلة أرسلت إليه من أهل البحـرين، جاء يف بداية كتابة 
السؤال:)وبعد: فإّن العبد ملا قصـر به السعي القاصـر واحلظ العاثـر عن الوصول 
ــنّية، واالبتهاج بالنظـرة املشـــّرفة البهّية، أرســل  إلـى تلك املشــاهد املشـــّرفة السَّ
كتابــه زائًدا ملا كان عن القدوم حائًدا، وطلب لدائه دواًء فلم نجد إاّل علـى يديك 

شفاًء...()20(.

وعلـى وفق نّص الـرسالة يتضح أّن صاحب السؤال مل يكن حاضـرًا يف كـربالء 
واّنام أوصل الـرسالة عن طـريق قوافل الزوار أو من هذا القبيل، وهذا األمـر أكثـر 
وضوحًا من خالل قوله بمشاهدة املشاهد املشـرفة يف كـربالء املقدسة، وما هيم يف 
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هذا الكالم هو أّن أهل البحـرين قصدوا مدرســة كـربالء الدينّية بالسؤال لثقتهم 
هبا أّواًل، وكوهنا حتّلت بزعامة مدرسة أهل البيت أيام ابن فهد احلل.

وهبذا النشاط العلمي الذي متّتع به أمحد بن فهد احلل كان ال بّد من أّن يكون له 
تالمذة قد تتلمذوا علـى يديه وسمعوا منه ورووا عنه، ذكـرهتم الكثيـر من املصادر 
منهم: الشــيخ ريض الدين حســن الشهيـر بابن راشــد القطيفي، والشيخ عل بن 
هالل اجلزائـري، والشــيخ عل بن حممد الطائي، والسّيد حممد بن فالح املوسوي 
احلويزي، و الســّيد حممد نور بخش، والشيخ حسن بن حسن اجلزائـري، والسّيد 
ريض الدين عبد امللك بن شــمس الدين إسحاق القمي، والشيخ عبد السميع بن 
فياض األسدي احلل، و الشيخ عز الدين حسن بن عل بن أمحد بن يوسف الشهيـر 
بابن العشـــرة الكـرواين العامل، و الشيخ عل بن فضل بن هيكل، و الشيخ مفلح 

بن احلسن الصيمـري، والشيخ فخـر الدين أمحد بن حممد السبعي)21(.
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المبحث الثالث
المكانة العلمّية للمدرسة الدينّية في ظّل الشيخ ابن فهد الحلي

إّن التطــور الديني والفكـري ملدرســة كـربالء الدينّية يتضــح أكثـر من خالل 
ما تـركــه علامؤها من مؤّلفات ومصنّفات دينّية وأدبّيــة وتارخيّية وفكـرّية، فالذي 
يطلــع علـى تلــك املؤّلفات يكون لديه تصّور عن القيمة العلمّية ملدرســة كـربالء 
الدينّية سواء بالدرس أم بالتأليف أم مع توثيق العلوم الدينّية والفكـرية عن طـريق 
التأليف واجلمع والتحقيق، أو شـرح التـراث اإلسالمي من خالل تسليط الضوء 
علـى بعض الكتب القّيمة ومن ثم هذا االهتامم ســاهم بحفظ التـراث اإلسالمي 
مع توضيحه وتبســيطه للمتلّقي ســواء أكان من املذهــب اإلمامي أم من املذاهب 
اإلســالمية األخـرى، فضاًل عن ذلك محل سمة أخـرى وهي إثبات املذهب احلق 
بالدليل العقل والنقل، مع التأكيد علـى فكـر القـرن التاسع اهلجـري، وما احتاجه 

أبناء ذلك الزمن لتحقيق املصلحة العامة ألتباع مذهب اإلمامّية.

ونتيجــة ملا تقّدم، فإّن علامء مدرســة كـربالء اهتّموا بجانــب التوثيق والتأكيد 
علـــى النقل والتثّبــت من العلوم الدينيــة، فهم يمتلكون طـريقة اإلســناد يف نقل 

العلوم الشـرعّية وضبطها، مع االحتياط يف ذلك)22(.

ونســبة للمنزلــة العلمّية التي حتّلـى هبا ابن فهد احلل، اســتحق ثقة أســاتذته، 
 ،فمنحــوه إجــازة رواية احلديــث النبــوي الشـــريف وأقوال أهــل البيت
فمنحت له إجازة من شــيخه عل بن عبــد احلميد النيل)23(، وجاء فيها:)وأجزت 
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له رواية كتاب شـــرائع اإلســالم يف معرفة احلالل واحلـــرام وغيـره من مصنفات 
مصنّفــة يف ســائـر العلوم عنّي()24(، ومنحــت له إجازة أيًضا من شــيخه عل ابن 
اخلــازن احلائـري)25( التي يقول فيها:)أجيز له مــن أجاز يل الفقيه إمام املذهب... 

الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن مكي()26(.
أّما فيام خيّص مؤّلفات الشيخ ابن فهد احلل فقد بلغ عددها ما يقارب األربعن 
مؤّلًفا، وهناك من جعل عدد مؤلفاته ستة وأربعن مؤلًفا)27(، وهذا ما أضاف إلـى 
ع  دوره العلمــي الطابع الـريادي الذي مّيزه عن اآلخـرين، ومتّيزت تصانيفه بالتنّوّّّّّّّّ
الفكـــري بن الفقه والعقائــد والعبادات والتأريخ، فضاًل عن أجوبته عن أســئلة 
وصلــت إليه من الشــام والبحـرين، وهذه املؤّلفات بعضهــا مطبوع، أو خمطوط، 
أو يعّد من املؤّلفات املفقودة، ســنذكـر بعضها من دون ذكـر تفاصيل توضيحّية ملا 
احتوتــه مؤلفات ابن فهد، ألّن ذكـر املعلومــات حيتاج إلـى وقفة خاّصة يطول هبا 

البحث، هلذا سنقتصـر علـى ذكـر املؤّلفات وهي كاآليت:
1-الكتب الفقهية: وهي كثيـرة ومتنوعة بن كتب وشـــروح ورســائل منها: 
»الـرسائل العشـر)28(،  املهذب البارع يف شـرح املختصـر النافع)29(   ، واملقتصـر من 
شـرح املختصـر)30(، اخللل يف الصالة، الدر الفـريد يف فقه الصالة، والدر النضيد يف 
فقه الصالة، وشـرح اإلرشاد، وشـرح األلفّية للشهيد، وفتاوى الشيخ أيب العّباس، 
واللوامــع،  واملقدمات، واهلدايــة يف فقه الصالة، ونبذة الباغــي فيام ال بد منه من 
آداب الداعي ورســائل فقهية آخرى ُطبعت جمموعًة ضمن الرسائل العرش«)31(.
2-كتــب العقيدة والفكـــر و األدعية: عــّدة الداعي ونجاح الســاعي)32(، 
األدعيــة واخلتوم، رســالة يف تعقيبات الصالة مــن األدعية وآداهبــا، الفصول يف 

التعقيبات والدعوات.
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3-كتــب األخالق: التحصــن يف صفات العارفن)33( مــن العزلة واخلمول 
باألســانيد املتلّقاة عن آل الـرسول صلوات اهلل عليهم أمجعن، مـرتب علـى ثالثة 

أقطاب يف تصور العزلة، وآداهبا، وفوائدها)34(.

4-كتب التاريخ: استخـراج احلوادث)35(، تأريخ األئمة، التواريخ الشـرعية 
عن األئمة املهدية.

5-كتب الفلــك: معرفة املنازل، كتبه يف ضبط ســاعات الليل ليحافظ علـى 
أدعيتها وصالهتا)36(.

أّما فيام خيص إجازت الشيخ أمحد بن فهد احليل لطاّلبه، فقد منح بعض طاّلبه، وهم 

كاآليت:

1-الشيخ احلسن بن عيل بن أمحد بن يوسف املعروف بـ)ابن العشـرة(: منحه 
إجازة طويلة ومفّصلة لـرواية مصنّفاته مجيعها مـن الكتب والـرسائل، وذكـر فيها 
أيضا شيوخه وطـرقه يف الـرواية، وكان تاريخ كتابتها يف سنة)840هـ/1436م()37(.

2-الشيخ حممد بن حممد بن احلسن احلوالين العاميل: أعطاه إجازة قصيـرة 
لـروايــة كتابيه)املوجز احلاوي( و)املهــّذب(، وكذلك رواية مصنّفاته مجيعها عنه، 
وكان تاريخ كتابتها يف سنة)825هـ/1421م(، وهي موجودة عند املجليس)38(.

3-الشيخ ناصـر بن أمحد بن املتوج البحـراين: منحه إجازة لـرواية مصنفاته 
مجيعهــا ومصنفــات شــيوخه، وكان تاريخ كتابتهــا يف ســنة)839هـ/1435م(، 

ونّصها موجود عند األصبهاين)39(.
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الخاتمة
يف سياق البحث عن مدرسة كـربالء الدينّية يف القـرن التاسع اهلجـري، يتضح 
أّن هنــاك أثـرًا كبيـرًا هلذه املدرســة لتواجد علامء أمثال الشــيخ ابن فهد احلل فيها 

وكام يأيت: -
1-إّن مدينة كـربالء آنذاك تعّد يف قّمة العطاء الديني والفكـري، وهذا العطاء 
قوامــه تواجد الشــيخ ابن فهد احلّل فيها، إذ يف ظّلــه ازدادت أمهّيتها لتتزّعم العامل 
الشــيعي، وكثـرت حلقات الدرس فيها، مع زيــادة الوافدين عليها طلًبا للمعرفة 
الشـــرعّية أو للتحصيــل العلمي، وهو أمـر يــدّل علـى أهّنا أصبحــت بيئة علمّية 

تستقطب طاّلب العلم وأساتذته.
2-انتقــال الزعامة الدينّية مــن املدن األخـرى لتســتقـّر بمدينة كـربالء، وهذا 
األمـــر حتقق بوجــود ابن فهد احلــل، ومن ثم قصدهــا أهايل البلدان اإلســالمية 
األخـــرى، إذ توافد أهــل جبل عامل، وأيًضــا أهل البحـريــن، وبعض من املدن 
الدينّية األخـرى علـى كـربالء ليســتقـّروا فيها، وهذا األمـر ساهم بزيادة التـركيز 
علـى شــخصّية ابن فهــد يف مدينة كـربالء، لتصبح أمــل كّل متعلم أو باحث عن 

تعاليم الشـريعة اإلسالمية علـى وفق مذهب اإلمامّية.
3- كثـــرة النتاجات العلمّية القيمة التي تـركها الشــيخ ابــن فهد احلل خالل 
القـرن التاســع اهلجـــري، إذ صنّف كتًبــا يف الفقه واألخــالق والتاريخ والعقيدة 
ســامهت يف إحياء الفكـر الشيعي، وعكست قيمة علامء مذهب اإلمامّية وقدرهتم 

الفكـرية.
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المصادر
أوالً: الكتب

-األبطحي، مرتىض املوحد
1-الشيعة يف أحاديث الفريقن)مطبعة أمري، الطبعة األوىل، 1996م(.

-ابن األثري، عز الدين أبو احلسن عل بن أيب الكرم الشيباين)ت630ه/1232م(.
2-الكامل يف التاريخ)مطبعة دار صادر، بريوت 1966م(.

- األصبهاين، املريزا عبد اهلل أفندي
3-تعليقة أمل اآلمل، حتقيق: أمحد احلسيني)مطبعة اخليام، الطبعة األوىل، قم-1990م(. 

-األميني، حمسن
4-أعيان الشيعة، حتقيق: حسن األمن)دار التعارف للمطبوعات، بريوت د.ت(.

- البحراين، هاشم احلسيني)ت 1107هـ/ 1095م(. 
5-الربهان يف تفسري القرآن، حتقيق: قسم الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثة –قم)د. ت.ط(.

البحراين، يوسف بن أمحد)ت 1186هـ / 1772م(.
6-الكشكول، )مطبعة النعامن، الطبعة األوىل، النجف األرشف 1961م(.

-بحر العلوم، مهدي
7-الفوائــد الرجالية، حتقيق وتعليق: حممد صادق بحر العلوم، حســن بحر العلوم)مطبعة 

آفتاب، الطبعة األوىل، إيران(. 
- الربوجردي، عل أصغر بن حممد شفيع اجلابلقي

8-طرائــف املقال يف معرفة طبقات الرجال، حتقيق: مهــدي الرجائي)مطبعة هبمن، الطبعة 
األوىل، قم-1989م(. 
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-ابن بطوطة، حممد بن عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم اللوايت)ت 779هـ/ 1377م( 
9-حتفــة النظار يف غرائــب األمصار وعجائــب األبصار، تقديم وحتقيق: حممــد عبد املنعم 
العريان، مراجعة: مصطفى القصاص)مطبعة املكتبة التجارية الكربى، مرص، الطبعة 

األوىل، 1958م(.
-البهاديل، عل أمحد 

10-احلوزة العلمّية يف النجف األرشف معاملها وحركتها اإلصالحية)دار الزهراء، بريوت، 
الطبعة األوىل، د. ت(. 

-احلر العامل
11-أمل اآلمل، حتقيق: أمحد احلسيني)مطبعة اآلداب، النجف األرشف، د.ت(. 

-اجلاليل، حممد حسن احلسيني 
12-فهرس الّراث، حتقيق: حممد جواد احلســيني اجلاليل)مطبعــة نگارش، الطبعة األوىل، 

2001م(.
- اخلاقاين، عبد اهلل 

13-موسوعة النجف األرشف)مطبعة دار األضواء، بريوت، الطبعة األوىل، 1997م(.
-اخلوئي، أبو القاسم املوسوي

14-معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة)الطبعة اخلامسة 1992م(.
- ابن داود، احلسن بن عل بن داود احلل)ت707هـ/ 1307م(. 

15-الرجــال، حتقيــق وتقديــم: الســّيد حممد صــادق آل بحــر العلوم)منشــورات املطبعة 
احليدرية( النجف األرشف، 1972م( 

-الزركل، خري الدين
16-األعالم)الطبعة اخلامسة، بريوت 1980م(.

- الزنجاين، إبراهيم املوسوي
17-جولة يف األماكن املقدسة)مطبعة مؤسسة األعلمي، بريوت، الطبعة األوىل، د. ت(.

-زين العابدين، عل بن احلسن بن عل بن أيب طالب)ت95هـ/ 713م(. 
18-الصحيفة السجادية)الطبعة األوىل، قم-1998م(. 
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- السبحاين، جعفر 
19-مصــادر الفقــه اإلســالمي ومنابعه)مطبعــة دار األضــواء، بــريوت، الطبعــة األوىل، 

1999م(. 
20-الفقه اإلسالمي منابعه وأدواره)مطبعة اعتامد، الطبعة األوىل، قم-1997م(. 

-الشاهرودي، نور الدين
21-تاريخ احلركة العلمّية يف كربالء)الطبعة األوىل، بريوت 1990م(.

-الشهيد األّول، حممد بن مكي العامل)ت786هـ/ 1384م(. 
22-غايــة املــراد يف رشح نكت اإلرشــاد، حتقيق: رضــا املختاري)مطبعــة مكتب اإلعالم 

اإلسالمي –قم، الطبعة األوىل، 1993م(.
- الطباطبائي، عبد العزيز

23-مكتبة العاّلمة احلل)مطبعة ستارة، الطبعة األوىل، قم 1995م(. 
- الطربيس، املريزا حسن حممد تقي النوري

24-خامتة مســتدرك الوســائل، حتقيــق مؤسســة آل البيت إلحيــاء الراث)مطبعة 
ستاره، الطبعة األوىل، قم-1994م(.

-الطهراين، آقا بزر
25-الذريعة إىل تصانيف الشيعة)الطبعة الثالثة، بريوت 1983م(. 

-الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن)ت460ه/1067 م(.
26-الفهرســت، حتقيق: جواد القيومي)مطبعة مؤسســة النرش اإلســالمي، الطبعة األوىل، 

1996م(. 
-أبــو الفــرج األصفهــاين، عل بن احلســن بــن حممد بن أمحــد بن اهليثــم بن عبــد الرمحن 

األموي)ت356ه/966م(. 
27-مقاتل الطالبن، تقديم وإرشاف: كاظم املظفر)الطبعة الثانية، 1965 م(.

-ابن فهد احلل، مجال الدين أبو العباس أمحد بن حممد)ت 841هـ/1437م(. 
28-الرســائل العــرشة، حتقيــق: مهــدي الرجائــي، إرشاف: حممود املرعيش)مطبعة ســيد 

الشهداء8، الطبعة األوىل، 1988م(.
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29-املهذب البارع يف رشح املخترص النافع، حتقيق: جمتبى العراقي)مؤسسة النرش اإلسالمي 
التابعة جلامعة املدرسن بقم املرشفة، 1986م(. 

-القايض التسري، نور اهلل املرعيش)ت1019هـ/ 1610م(. 
30-جمالس املؤمنن)دار هشام، د.ت. ط(. 

- العمري، عل بن حممد بن أيب الغنائم)ت709هـ/ 1309م(. 

31-املجدي يف أنساب الطالبين، حتقيق: أمحد املهدوي الدامغاين)مطبعة سيد الشهداء8، 
الطبعة األوىل، 1978م(. 

- ابن عنبة، مجال الدين أمحد بن عل احلسيني)828هـ/1424م(.
32-عمــدة الطالب يف أنســاب آل أيب طالب، تصحيح: حممد حســن آل الطالقاين)الطبعة 

الثانية، 1961م(. 
- الغروي، حممد 

33-احلــوزة العلمّية يف النجــف األرشف، )مطبعة دار األضواء، بــريوت، الطبعة األوىل، 
1994م(.

-الكليدار، حممد حسن مصطفى
34-مدينة احلسن أو خمترص تاريخ كربالء)مطبعة النجاح، الطبعة األوىل، بغداد 1947م(.

-الكنتوري، إعجاز حسن النيسابوري 
35-كشف احلجب واألستار عن أسامء الكتب واألسفار)مطبعة هبمن، الطبعة الثانية، قم-

1988م(.

-اللجنة العلمّية يف مؤسسة اإلمام الصادق8. 
36-موســوعة طبقات الفقهاء، إرشاف: جعفر السبحاين)مطبعة اعتامد، الطبعة األوىل، قم 

1997م(.
-املجليس، حممد باقر)ت1111ه/1699م(. 

37-بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمة األطهــار، حتقيق: عبــد الرحيــم الرباين 
الشريازي)الطبعة الثالثة املصححة 1983م(.

-النجــايش، أبــو العبــاس أمحــد بــن عــل بــن أمحــد بــن العبــاس النجــايش األســدي 
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الكويف)ت450ه/1058م(.
38-فهرست أسامء مصنفي الشيعة املشتهر برجال النجايش)الطبعة اخلامسة 1995م(. 

-أبو نرص البخاري، سهل بن عبد اهلل بن داود بن سليامن بن أبان بن عبد اهلل البخاري)كان 
حيا سنة 341 ه / 952م(. 

39-رس السلسلة العلوية، تقديم وتعليق: حممد صادق بحر العلوم)مطبعة هنضت، الطبعة 
األوىل، 1929م(. 

ثانيًا: الرسائل اجلامعية:
- العذاري، عالء حبيب عبد 

40-الشــيخ أمحــد بــن فهــد احلل)757هـــ / 1356م – 841هـــ / 1437م( دراســة 
تارخيية)رسالة ماجستري مقدمة ملجلس كلية الربية-جامعة بابل لعام 2007م(.

ثالثًا: املجالت
41- تراثنا)العدد الثالث( السنة الرابعة، رجب 1409هـ(.
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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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