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قواعد النشر في المجلة 
وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

القواعد اآلتية:

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

قرص  مع  ثــالث  وبنسخ   ،A4 ورق  عىل  مطبوعًا  البحث  يقدم   -2
 simplified(بخط كلمة   )10000  -5000  ( بحدود   )CD(مدمج

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

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

بحدود )350( كلمة.

الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  من  األوىل  الصفحة  حتتوي  أّن   -4
والربيد  اهلاتف،  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة  الباحثني، 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك. 

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

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

ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  -6



هبا  واملراجع  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  ومراجع  مصادر  وجود  حالة 
منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر العربية، وُيراعى يف إعدادمها الرتتيب 

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

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

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة 
أو ندوة، وأنه مل  ُقّدم إىل مؤمتر  البحث قد  إذا كان  فيام  األوىل، وأن يشري 
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 وال مقّدًما إىل أيَّ

تعرب  وال  كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب   -10
األبحاث  ترتيب  وخيضع  اإلصــدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالرضورة 

املنشورة ملوجبات فنية. 

تعاد  وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  لتقويم  البحوث  ختضع   -11
اآللية  وفق  وعىل  تقبل،  مل  أم  للنرش  قبلت  سواء  أصحاهبا  إىل  البحوث 

اآلتية: 

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

عىل  التحرير  هيأة  بموافقة  للنرش  املقبولة  البحوث  أصحاب  خيطر  ب- 
نرشها وموعد نرشها املتوّقع.



أو إضافات  املقومون وجوب إجراء تعديالت  يرى  التي  البحوث  جـ - 
عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

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

هـ-يشرتط 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 اإللكرتوين 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:
احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (

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





حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

امْلُْلُك،  َلُه  اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض، و  احلمد هلل الَّذي ُيَسبُِّح له َما يِف السَّ
َيِلُج يِف اأْلَْرِض، َوَما خَيُْرُج  َما  َيْعَلُم  َقِديٌر،  ٍء  َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ َشْ
ِحيُم اْلَغُفوُر، والصالة  اَمِء، َوَما َيْعُرُج فِيَها، َوُهَو الرَّ ِمنَْها، َوَما َينِْزُل ِمَن السَّ
ِذيَن اْصَطَفى والسيَّام سيِّدنا ونبيِّنا حممد املصطفى،  الَّ ِعَباِدِه  والَساَلُم َعىَل 

وآل بيته الطّيبني الطاهرين.

السنة  من  الثالث  العدد  الكريم  القارئ  عزيزي  يديك  فبني  بعد  ا  أمَّ
إصدارات  عدد  يصبح  اإلصدار  هذا  ومع  كربالء،  تراث  ملجلة  اخلامسة 
املجّلة سبعة عشـر إصداًرا وثَّقت من خالهلا جوانب مهّمة، ومتعّددة من 

الرتاث الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء.

عة مع بعض  ا قامت بعقد الندوات العلميَّة املوسَّ ومن نشاطات املجلَّة أهنَّ
اجلامعات العراقيَّة و املؤسسات الرتاثيَّة، إضافة إىل عقد حواريات علميَّة 
شهرّية ضمن منتدى الرتاث الكربالئّي، وها نحن اآلن يف طور اإلعداد 
. املجلَّة  هذه  يف  املؤمتر  هذا  أبحاث  وسُتنْشـَر  عاملّي،  علمّي  مؤمتر  لعقد 

والدراسات  األبحاث  من  طّيبة  جمموعة  فهي  العدد  هذا  أبحاث  ا  أمَّ
التي احتوت عىل مادة علميَّة قيِّمة تّم تقويمها علميًّا من أساتذة جامعيني، 

حيملون القاًبا علمّية مرموقة، وُيشهد هلم بكفاءهتم العالَية.

القرن  بالوراقة والوّراقني يف كربالء حتَّى  البحث األّول  وقد اختّص 
الثاين  الثالث عشـر للهجرة وقد تضّمن دراسة ميدانّية، وتضّمن البحث 
الكايف، وتناول  الضـروري والرشط  الشـرط  البهبهايّن بني  االجتهاد عند 



الفصول مقارنة مع  الثالث موضوع علم األصول عند صاحب  البحث 
حمّمد  الشيخ  تناول  فقد  الرابع  البحث  وأما  واملشهور،  الكفاية  صاحب 
حسني األصفهاين احلائري ونظرّية الواجب املعّلق التي كانت من إبداعاته 
والتي تناوهلا األعالم من بعده بالبحث والتنقيب إىل يومنا هذا، والبحث 
اخلامس كان حول الشيخ حممد مهدي النراقي وجهوده املعرفّية، يف حني 
اختّص البحث السادس بسرية السّيد حممد مهدي بحر العلوم وإجازاته، 
وأما البحث السابع فكان حتقيًقا عن كتب السّيد حممد مهدي بحر العلوم 
اشرتك  إذ   اآلخر،  عن  ليمتاز  كتاب  كل  ومواصفات  وأسامئها  الفقهّية، 
ممّا  والببليوغرافيا  الرتاث  كتب  يف  املصابيح  باسم  منها  واحد  من  أكثر 

أوجب لبًسا عند الرتاثيني.
التطّورات  اللغة االنكليزية فكان عن دور أهايل كربالء يف  أما بحث 

السياسيَّة من عام 1914 إىل عام 1921م.
كانت  الكرام رسالتني حمّققتني،  ائنا  لقرَّ فاخرتنا  املخطوط  الرتاث  أّما 
األوىل َأجِوَبة َمَساِئِل الشيخ حممد بن جابر النجفي للشيخ عبد النبي بن 
للسّيد  املحصورة  الشبهة  يف  رسالة  والثانية:  احلائري،  اجلزائري  سعد 
املعروف  احلائري  املرعيش  إسامعيل  بن حمّمد  بن حمّمد عيل  حمّمد حسني 

بالشهرستاين.
ائنا الكرام، كام ُنجّدد هلم الدعوة  ينال هذا العدد رضا قرَّ ونطمح أن 

بالكتابة يف املجّلة ورفدها بجديد نتاجاهتم الرصينة، وحتقيقاهتم املتينة.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي 
الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  ؛  سلوكياهتا  يف  تشخص 
قوالً، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل 
قدر فاعلية تلك الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية ؛ تتحّدد رقعتها املكانية، 
والطول  والضيق،  السعة  ثنائية:  تأيت  ذلك  ومن  الزمانية،  وامتداداهتا 

والقرص، يف دورة حياهتا. 
املادية  الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
وهبذا  معني.  مكان  يف  معني،  زمان  يف  معينة،  برشية  لساللة  واملعنوية 

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

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

بتفاصيل  عارفًا  مستهدفة(  برشية  )ساللة  لرتاث  املتتبع  كان  وكلام 
بالرتاث  املعرفة  بني  التعالق  أّن  بمعنى:  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن 
هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني 
فمرة  منهم،  املسلمني  الرشق وال سيام  تراث  َتَقّصَد دراسة  ممّن  وسواهم 
ومرة  الرشقيني،  لساللة  كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد 

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



2- كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، 
وتتشّكل  بعينها،  لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل 
العراق،  أي:  ؛  إليها  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  جماوراهتا  مع 
التي وقعت عليها:  الرتاتب تتضاعف مستويات احليف  والرشق، وهبذا 
التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة  مكتنزات  من  حتويه  بام  كربالء  ألهّنا  ؛  فمرة 
ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، 
ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، 
فكل مستوى من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى 
ُغيِّبت وُغيِّب تراثها، واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
إىل  التابع  كربالء  تراث  مركز  تصدى  بيانه،  سبق  ما  عىل  وبناًء   -3
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  اإلنسانّية  و  اإلسالمية  املعارف  شؤون  قسم 
إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، 

تسعى إىل: 
بأبعادها  الراكز يف كربالء  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  - ختصيص 

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

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



بمدخرات  والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  تعريف   -
تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

- تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم ؛ يف ظل افتقادهم 
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع  إىل 

مسؤولية رشعية وقانونية. 

- التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة 
النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

ذلك،  إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني 
إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملّخص
العلامء  مشاهري  من  الطباطبائّي  العلوم  بحر  مهدي  حممد  السّيد  العاّلمة  يعدُّ 
والفقهاء ومراجع التقليد يف زمانه، علوّي األصل، ينتهي نسُبه إىل احلسن املثنى 

.ابن اإلمام احلسن السبط بن عيل بن أيب طالب

التي  العلمّية  الشخصّية  هبذه  التعريف  عاتقنا  عىل  أخذنا  املنطلق  هذا  ومن 
نشأت وبرزت يف مدينة كربالء املقّدسة ثم يف مدينة النجف األرشف، فقد ترك 
الثمني،  الرتاث  هذا  عىل  الضوَء  نلقي  أن  ارتأينا  وقد  ثرّيًا،  وفكرّيًا  علمّيًا  تراثًا 
لعّلنا نضع بني يدي القارئ الكريم، سرية هذا الرمز املعطاء يف اجلوانب العلمّية 

والفكرّية واالجتامعّية يف مدينة كربالء.

وكان نوع البحث رسدّيًا، أّما الكلامت املفتاحّية فهي: الرتاث التارخيّي والدينّي 
ملدينة كربالء، علامء كربالء، السّيد حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائّي.
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Abstract 
The scholar seyed Mohammed Mehdi Behr ul Oulum Al 

Tebateba'i is considered  as one of the famous scholar, legist, 
and references in his time; he is originally Alawi  for he belongs 
to Imam Al Hassan Al Muthenah Bin Imam Al Hassan, the 
grandson, Bin Ali Bin Ibi Talib (p.b.u.h.).

Based on this, we tried to define this scientific personality 
that was brought up and lived in sacred Kerbala then in 
holy Najaf. He left a great scientific intellectual heritage. We 
decided to shed the light on this precious heritage hoping that 
I can put the biography of this figure in front of the respected 
reader relating to the scientific intellectual, and social aspects 
in Kerbala city.

The research has a narrative style. The key words are: 
the historical and religious heritage of Kerbala city, Kerbala 
scholars, Seyed Mohammed Mehdi Behr ul Oulum Al 
Tebateba'i.
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المقّدمة
تعدُّ شخصّية السّيد حممد مهدي بحر العلوم من الشخصّيات الدينّية املرموقة 
ذات التأثري الدينّي واالجتامعّي والفكرّي والتي تركت مآثَر إىل يومنا هذا مورد 
اهتامم رجال الدين والفكر، كام أّن دراسة الشخصّيات الدينّية ودورها يف تاريخ 
املقّدسة  كربالء  مدينتي  وبخاّصة  املهّمة  احلقائق  من  واملعارص  احلديث  العراق 
اختيار  يف  األساس  الدافع  احلقيقة  هذه  شّكلت  إذ  األرشف،  النجف  ومدينة 
موضوع البحث)السّيد حممد مهدي بحر العلوم سريته و إجازاته( مسلطًة الضوء 

عىل سريته، وأثره الفكري واالجتامعي يف كربالء وإجازاته.

اقتضت طبيعة املوضوع أن يقّسم عىل مبحثني سبقتهام مقدمة وتلتهام خامتة، 
تناول املبحث األول سريته ونتاجاته العلمّية الذي بنّي املراحل املعرفّية والدراسّية 
للسّيد حممد مهدي بحر العلوم من خالل التعّرف إىل أساتذته وتالميذه ونتاجاته 
أمهّية  مدى  وّضح  الذي  إجازاته  عنوان  حتت  فجاء  الثاين  املبحث  أّما  املعرفّية، 
السّيد  أّنه سّلط الضوء عىل أهم إجازات  الشيعّي كام  بالنسبة للمذهب  اإلجازة 
التي  النتائج  أهّم  أبرزت  املباحث بخامتة  العلوم، وذّيلت هذه  حممد مهدي بحر 

توّصل إليها البحث.

اعتمد البحث عىل جمموعة كبرية من الكتب املتنّوعة التي كان هلا إسهام واضح 
يف البحث أمّهها كتاب رجال السّيد بحر العلوم املعروف بالفوائد الرجالّية وديوان 
وجمالت  كتب  من  منه  اإلفادة  متّت  عام  ناهيك  العلوم،  بحر  مهدي  حممد  السّيد 
أسهمت مجيعها يف تقديم صورة عن نشاط واحد من أبرز رجال الدين يف العراق 

عاّمة وكربالء والنجف خاّصة.
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المبحُث األول: سيرته
أعالم  فيها  ظهر  فقد  العريقة،  العلمّية  األرس  من  العلوم  بحر  أرسة  تعّد 
العلم  دائــرة  اتساع  يف  وسامهوا  واملذهب،  الدين  خدمة  عىل  تعاقبوا  ونوابغ 
يف  األرشف  والنجف  كربالء  يف  واستقّرت  فارس  بالد  من  واألدب، وانتقلت 
أمهّيته  كربالء  يف  االستقرار  هلذا  كان  اهلجرّي)1(.إذ  عرش  الثاين  القرن  بدايات 
تأثريه عىل  ثم ساعد يف  العلوم ومن  العلمي ألرسة بحر  اجلانب  التطوير من  يف 

التكوين العلمّي واملعريّف لشخصّية السّيد حممد مهدي بحر العلوم.

وهو أبو الرضا السّيد حممد مهدي ابن السّيد مرتيض بن حممد بن عبد الكريم 
بن مراد ابن شاه أسد اهلل بن جالل الدين أمري بن احلسن بن جمد الدين بن قوام 
الدين بن إسامعيل بن عّباد بن أيب املكارم بن عّباد بن أيب املجد بن عباد بن عيل 
بن محزة بن طاهر بن عيل بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم امللّقب بـ 
»طباطبا« بن إسامعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السبط 
بن عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني)2(.ومن املؤّثرات عىل تكوينه االجتامعّي 

والعلمّي هو نسبه الرشيف.

ــد حمــمــد مــهــدي بــحــر الــعــلــوم يف مــديــنــة كــربــالء املــقــّدســة  ولـــد الــســّي
عام1154هـ/1742م،ويذكر أنَّ أباه السّيد مرتىض رأى يف منامه اإلمام الرضا 
إسامعيل،  بن  حمّمد  خادمه  إىل  ويعطيها  كبرية  شمعة  يتناول  وهو  السالم  عليه 
فيشعلها حمّمد بدوره عىل سطح دار السّيد مرتىض، فيعلو سناها إىل عنان السامء 
الفجر وإذا باحللم يتحّقق،  السّيد مرتىض من نومه قبيل  فينتبه  ويطبق اخلافقني، 
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فيولد ابنه السّيد حمّمد مهدي)3(. ومن هنا يمكننا القول إّن السّيد حممد مهدي بحر 
.العلوم قد حاز عناية إهلّية وعناية من أهل البيت

لقد نشأ السّيد حممد مهدي بحر العلوم وترعرع يف أحضان والده، وكان يعتني 
به كثريًا، فقد كان يصحبه معه إىل مواضع البحث والدرس، لذلك اهتّم بالعلم 
لعائلة  والده  ونتيجة النتامء  والفطنة)4(.  والذكاء  النباهة  فيه  فوجد  منذ طفولته، 
أبرز علامء عرصه ساعد هذا األمر عىل االهتامم  دينّية معروفة، و والده كان من 

بتعليمه تعلياًم دينيًّا يتناسب مع انتامء أرسته.

تعّلم القراءة والكتابة قبل اجتياز السابعة من عمره، وحرض املقّدمات)5(بعدها 
العربّية واملنطق واألصول،  العلوم  النحو والرصف وبقية  أكمل السطوح)6( من 
والفقه والتفسري وعلم الكالم وغريها عىل فضالء عرصه واملتخّصصني يف هذه 
يتجاوز  مل  أربع سنني وعمره  أو  األولّيات يف ظرف ثالث  تلك  فأكمل  العلوم، 
املرتىض، وعىل  والده  البحث اخلارج)7(األصول عىل  إىل  انتقل  ثّم  الثانية عرشة، 
الشيخ يوسف  الكبري  الفقيه  الفقه عىل  وخارج  البهبهايّن،  الوحيد  الكبري  أستاذه 
البحرايّن، وبعد مخسة أعوام بلغ درجة االجتهاد، وشهد له بذلك الثالثة السابقون، 
ب السّيد بحر العلوم  وملع نجمه يف كربالء)8(، ونتيجة ملا وصل إليه من العلم لقِّ
حياته  سرية  من  مستوحاة  مجيعها  معارصوه،وكانت  عليه  أطلقها  عّدة  بألقاب 
وصاحب  العرص،  وإمام  مشاخيهم،  وشيخ  اإلمامّية  برئيس  لّقب  منها  العلمّية، 
الكرامات الباهرة)9( وعاّلمة دهره، ومن أكثر ألقابه شيوعًا بحر العلوم)10(.ومن 
هنا يبدو أنَّ السّيد حممد مهدي بحر العلوم تأّثر بشكل كبري بحوزة كربالء، فضاًل 
عاّم عرف عنه من الذكاء والنباهة والفطنة، إذ ساعدت هذه األمور عىل بروزه بني 
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علامء عرصه.

كام أّنه انتقل إىل النجف األرشف عام1169هـ/1756م لتحصيل العلم عىل 
يد كبار علامئها آنذاك، كالشيخ مهدي الفتوين والشيخ حممد تقي الدورقي والشيخ 
حممد باقر اهلزارجريبي وغريهم، ويف خالل ذلك كان جمّدًا يف التدريس والتأليف 
الفقراء  شؤون  ورعاية  االجتامعية،  الدعاوي  وحسم  الدينّية،  القضايا  وإدارة 
يقترص  الثالثني)11(.مل  يتجاوز  مل  وعمره  الدينّية،  الزعامة  تسنّم  حتى  واملعوزين 
تواجد السّيد حممد مهدي بحر العلوم يف النجف االرشف فقط عىل حتصيل العلم 

عىل يد أبرز علامئها، بل عمد أيضًا إىل رعاية سكاهنا واالهتامم بشؤوهنم.

ويف عام1185هـ/1772م دعي من قبل بعض علامء بالد خراسان وزعامئها 
من  فخرج  السالم،  الرضا عليه  مدينة مشهد حيث مرقد اإلمام عيل  زيارة  إىل 
النجف وتوّقف يف طريقه يف مدينة كرمنشاه، فواصل هناك عملّية التدريس، ومن 
السّيد  الكبري  الفيلسوف  يد  ثم نزل يف خراسان، ودرس الفلسفة اإلسالمّية عىل 
حممد مهدي األصفهاين الذي كان يعّد من أكرب علامء بالد فارس يف ذلك العرص، 
فأعجب به األستاذ لشّدة ذكائه ورسعة تلّقيه وهضمه املشاكل واملسائل الفلسفّية، 
أثناء  العلم، وسعة األفق، وقال له يومًا وقد أهلب إعجابه يف  وعرف منه غزارة 
اللقب وظّل معروفًا به، وعرف  إّنام أنت بحر العلوم« فاشتهر بذلك  الدرس: » 
أبناؤه و أحفاده بآل بحر العلوم فيام بعد، وظّل يف بالد فارس مّدة سبع سنوات)12(.
للمّدة)1169هـ/1756م- العلوم خالل رحلته  بحر  السّيد حممد مهدي  عمد 

1192هـ/1779م( بني النجف األرشف ومشهد املقّدسة للتحصيل العلمي عىل 
يد أبرز علامء تلك املدن.
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لغرض حّج بيت  1779م  1192هــــــ/  عام  إىل مكة يف  سافر  ذلك  وبعد 
من  وعناية  حفاوة  موضع  فيها  كان  سنتني  من  أكثر  مكة  يف  وبقي  احلــرام،  اهلل 
احلرام فيحارض  يف املسجد  الكالم  كريس  له  يوضع  كان  أّنه  حتى  طبقاهتا،  عاّمة 
لسيطرته  فكان  كّلها،  املذاهب  أرباب  العلمي  جملسه  وحيرض  املختلفة  باملذاهب 
عىل موضوعّية البحث يعتقد كّل صاحب مذهب أّنه من مجاعته، وكان ال يكاد 
يفارق مكانًا إاّل ترك أثرًا فيه، كان يوّجه ألداء احلجاج املناسك عىل وفق مذهب 
حدود  يف  املواقيت  وعنّي  اخللق،  منها  يستفيد  بعده  بقيت  و   البيت أهل 
حّج  ثّم  خمفّيًا،  كان  ما  منها  وأظهر  واملشاعر،  واملزدلفة  والعمرة  للحج  اإلحرام 
إىل  املرشفة  بعدها من مكة  بعده عام1193هــ/1780م، ورجع  الذي  العام  يف 
مدينة النجف عام1194هــ/ 1781م)13(ـ.مل يقترص دور السّيد حممد مهدي بحر 
العلوم عىل أداء فريضة احلج أو تعليم أبناء الطائفة،بل تعّدى إىل جذب وكسب 

وّد مجيع طبقات املدينة من خالل تكوين عالقات معهم.

كام تلّقى السّيد حممد مهدي بحر العلوم علومه ودراسته عىل يد علامء آخرين 
السّيد حسني  القاسم جعفر املوسوّي اخلونسارّي،  السّيد حسني بن أيب  ومنهم: 
النبي  ابن األمري حممد إبراهيم بن حممد معصوم احلسينّي القزوينّي، الشيخ عبد 
حممد  الشيخ  آبــادّي،  اخلاتون  احلسينّي  الباقي  عبد  الكاظمّي،السّيد  القزوينّي 

مهدي الفتويّن العاميّل)14(.

تلمذ عىل يده العديد من العلامء ومن أبرزهم: الشيخ أمحد النراقّي)15(، املوىل 
إسامعيل العقدائّي، الشيخ أمحد حفيد الوحيد البهبهايّن، السّيد أمحد بن حبيب آل 
زوين احلسينّي األعرجّي، الشيخ أبو عيل احلائرّي، الشيخ أسد اهلل التسرتّي، األمري 
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العّطار احلسنّي  السّيد أمحد  آبادّي،  باقر اخلواتون  القاسم حفيد األمري حممد  أبو 
البغدادّي، السّيد إبراهيم احلسنّي، الشيخ إبراهيم بن حييى العاميّل الطيبّي، السّيد 
أبو القاسم جعفر، املويل الشيخ أمحد اخلونسارّي، السّيد باقر بن أمحد القزوينّي، 
الشيخ تقي مال كتاب النجفّي، الشيخ جعفر الكبري كاشف الغطاء، الشيخ حسني 
نجف، الشيخ حسن بن حممد رضا النجفّي، السّيد حسني بن أيب احلسن مويس 
بن حيدر احلسينّي الشقرائّي العاميّل، السّيد حيدر املوسوّي اليزدّي، السّيد دلدار 
عيل النقوّي اهلندّي النصري آبادّي، وغريهم كثري من السادة والعلامء واملشايخ)16(.

باألدب  وامتازت  اشتهرت  ذّرّية  العلوم  بحر  السّيد حممد مهدي  وقد خلف 
ابن  الكبري  العلوم  بحر  حسني  السّيد  اجلليل  العامل  أشهرهم:  من  وكان  والعلم، 
السّيد رضا ابن السّيد حممد مهدي بحر العلوم وكان من أبرز علامء عرصه)17(، 
و السّيد حممد عيل بحر العلوم ابن السّيد عيل تقي ابن السّيد حممد تقي ابن السّيد 
رضا ابن السّيد حممد مهدي بحر العلوم)18(،و السّيد حممد مهدي الطباطبائي)19(.

ومن أبرز أحفاده املتأخرين السّيد حسني ابن السّيد حممد تقي ابن السّيد حسن 
ابن  الكبري  السّيد حسني  ابن  العلوم  الطباطبائي الشهري ببحر  إبراهيم  السّيد  ابن 
السّيد رضا ابن السّيد حممد مهدي بحر العلوم رأس األرسة. حاز درجة االجتهاد 
يف العلوم الدينّية. وكان يف مطلع شبابه أديبًا المعًا وشاعرًا بارعًا حفلت الصحف 
العلمّية)20(. الكتب  من  العديد  وحّقق  الرائع،  شعره  من  الكثري  بنرش  العراقّية 
األوساط  جتّلة  موضع  هم  اجلليلة  األرسة  هذه  أفراد  من  آخرون  أعالم  وهناك 

العلمّية يف العامل اإلسالمّي.
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املؤّلفات  من  هبا  يستهان  ال  جمموعًة   العلوم بحر  السّيد  لنا  خّلف  كام 
لنا كتب الرتاجم والرجال جاءت يف مواضيع وعلوم خمتلفة وهي: حتفة  دّونتها 
الكرام يف تأريخ مكة والبيت احلرام، وحاشية ورشح عىل طهارة)رشائع املحّقق 
منظومة  وهي  النجفّية،  الدّرة  للسبزوارّي،  املعاد  ذخرية  عىل  وحاشية  احليّل(، 
رشحها  وقد  األلفني،  أبياهتا  عدد  يتجاوز  الفقه  يف  والصالة  الطهارة  بايَب  يف 
كثريون رشوًحا عديدة، وطبعت مرات عّدة، الدّرة البهّية يف نظم بعض املسائل 
األصولّية، ديوان شعر كبري، رسالة يف حتريم العصري الزبيبي، ورسالة يف العصري 

العنبي، وغريها من الكتب والرسائل العلمّية)21(.

وامتلك السيد حممد مهدي بحر العلوم ذائقة أدبّية وموهبة يف رسم الكلامت، 
فضاًل عن حّسه الثاقب وقدرته األدبّية العالية، التي جعلت من مزاجه الشعري 

يميل إىل التأّمل)22(.

إىل  الشاعر  من  واألحاسيس  العواطف  لنقل  وسيلة  عنه  يعرّب  كام  والشعر 
وأحاسيس  عواطف  من  الشاعر  نفس  يف  ملا  صورة  هو  أدّق  بصورة  أو  املتلّقي، 
وأفكار يراد إيصاهلا إىل القارئ أو السامع، ويف الوقت نفسه حتدث أثرًا مهامًّ فيهام 
توحي  التي  نفسها هي  الشاعر  بيئة  أنَّ  إىل ذلك  الشاعر، أضف  نفس  كاألثر يف 
إليه القول ومنها يستمّد خواطره وأفكاره ومعانيه فيصوغها يف قوالب من الشعر 

سواء أكانت تلك البيئة طبيعّية أم اجتامعّية أم فكرّية.

والسّيد بحر العلوم كانت نشأته يف بيئة فكرّية، فهي ال شّك تطغى عىل 
طابع شعره العام من حيث املضامني واملواضيع التي تطرح، ويمكن القول: إّنه 
من  هذا  النتاج  بقّلة  ذلك  نالحظ  أن  ويمكن  شاعرًا،  كونه  من  أكثر  ناظاًم  كان 
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جهة، واقتصاره يف النظم عىل أبواب معينة من جهة أخرى، وتربز لقارئ ديوان 
شعر السيد حممد مهدي بحر العلوم صور عّدة ضّمنها يف قصائده التي امتازت 
بكلامهتا السهلة والقريبة من نفس القارئ، فهي ذات سالسة ممتعة، يتذّوقها من 
كان له باع يف هذا املجال، أو مل يكن لديه معرفة تاّمة يف فنون األدب العريب، وكان 
شعره يسري باجتاه املدرسة التقليدية املحافظة يف بناء القصيدة العربية، ولكنه مع 
ذلك متّيز بسامت خاّصة من بني أشعار اآلخرين، إذ اعتاد عىل منوال التقّرب من 
القصد شيًئا فشيًئا، ثم تسامي الفكرة حتى الذروة، فيربز ما يريد قوله وتتوّضح 
بالقسم األكرب من  املدح قد استأثر  فإّن  الوقت نفسه،  الرؤيا بصورة كاملة، ويف 
شعره، أضف إىل ذلك أنه قّدس رّسه قد نظم يف بعض األغراض األخرى كالرثاء 

واإلخوانيات، وكام أجاد يف ختميس وتشطري بعض املقطوعات.

وفيام يتعّلق بام نظمه يف جّده سّيد الشهداء أيب عبد اهلل احلسني، فقد احتوى 
ديوانه عىل إحدى عرشة قصيدة كّل منها حوت اثني عرش بيًتا، وقد أشارت بعض 
نجد  مل  أّننا  إاّل  قصيدة،  عرشة  اثنتي  كوهنا  اىل  الديوان  هذا  ذكرت  التي  املصادر 
سوى إحدى عرشة قصيدة، وعموم هذه القصائد رّكزت عىل النقاط التي اعتاد 

شعراء احلسني طرحها وهي: 

إحلاح الكوفّيني عىل احلسني عليه السالم يف القدوم إىل الكوفة ووعودهم . 1
وكيف نكثوا تلك الوعود.

هول أحداث املعركة وما أورثته من نار متأّججة يف حشا كّل مسلم.. 2

من . 3 الثأر  وأخذ  فرجه  تعاىل  اهلل  عّجل  حممد  آل  قائم  فرج  تعجيل  طلب 
أعداء آل حممد.
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وتسجيل . 4  البيت أهل  مناقب  تسجيل  يف  التارخيّية  احلوادث  اعتامد 
مثالب أعدائهم.

أّما يف القصيدة اهلمزّية التي رثى هبا ولده السّيد حممد، فقد جارى هبا الشاعر 
ولده الصغري،  هبا  رثى  التي  الرائّية  رائعته  يف  التهامّي  احلسن  أبا  الصيت  الذائع 
وقد نجح  يف إبراز اللوعة وإظهار الوجد واحلزن لفقد ذلك الولد النابغة. 
وأبرز سامت التأّثر واحلزن يف مرثّية السّيد أمحد القزوينّي الذي كانت بينهام 
صالت رحم وصداقة، أّما باقي القصائد وكام ذكرنا فقد نحا منحى الشعراء يف 
يف  واضحة  تبدو   شاعريته مالمح  أّن  عىل  واإلخوانيات،  والوصف  املدح 
نظمه للدّرة النجفّية، وهي منظومة حوت أحكامًا يف بايب الصالة والطهارة ومنها 
الصالة يف املشاهد املرشفة وفضل بعض املراقد املقّدسة، كقوله يف تفضيل كربالء 

عىل الكعبة: 

ل���ك���رب���ال ب�����ان ع����ل����ّو ال���رت���ب���ةوم���ن ح��دي��ث ك��رب��ال وال��ك��ع��ب��ة

وهذه املنظومة إن دّلت عىل شء إّنام تدّل عىل متّكن السّيد من املفردات بحيث 
تيسري  منه  الغرض  تعليمّي،  شعرّي  قالب  يف  ويصوغها  العذب  لبيانه  يطوعها 

معرفة األحكام والعبادات.

ومشاغله  ارتباطاته  وكثرة  الدينّية  املرجعّية  بأمور  انشغاله  من  الرغم  وعىل 
االجتامعّية، إاّل أّن هذا مل حيل دون القيام بإنجازات ومشاريع عدة مل تزل تسجل 

له منها)23(: 
ألرض . 1 مساوية  األصلّية  أرضه  وكانت  الكوفة،  أرض مسجد  بدفن  قام 

يف  املقامات  وعنّي  الطست،  ببيت  املعروف  الــرسداب  وأرض  السفينة 
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املسجد، وبنى فيها العالمات واملحاريب كام هي اليوم، ووضع املحاريب 
 حمراب النبي يف  صخرة  ووضع  األصلّية،  املحاريب  فوق  احلارضة 
وهي بمنزلة الشاخص ملعرفة األوقات وهي عمود من الرخام، وبنى القبة 
التي يف مسجد السهلة وعنّي أهّنا مقام احلّجة، وعنّي قرب النبي هود و النبي 

صالح يف وادي السالم وكان بالقرب من املكان املوجود اليوم.

إعامر مرقد اإلمام عيل بن أيب طالب: فقام ببناء مئذنة الصحن العلوّي . 2
اجلنوبّية، وتعمري جدران الصحن وغرفه، وذلك أّنه حينام رأى تضعضع 
تلك املواضع كتب إىل الشاه فتح عيل القاجارّي يف بالد فارس أن يرسل 
أمواالً لترصف يف ذلك، فامتثل السلطان ألمره وأرسل من فوره ما يكفي 

لذلك املرشوع بتاممه.

ـــد جــــّدد مــســجــده يف نحو . 3 ـــويّس: وق ـــط تــرمــيــم مــســجــد الــشــيــخ ال
حمّلة  الطائفة الطويّس يف  مسجد شيخ  فصار  ـــ/1784م  ــام1197ه ع
امليسورين  النجف وذلك بمساعدة  املساجد يف مدينة  املرشاق من أعظم 

من أبناء الطائفة.

عامرته ملرقد أنبياء اهلل هود وصالح. وهذا يدّل عىل أنَّ السّيد حممد . 4
مهدي بحر العلوم مل يقترص أعامله عىل األمور الدينّية فقط بل تعّدى ذلك 

بقيامه بعديد من األعامل العمرانّية يف العراق.

تويّف السّيد بحر العلوم)نّور اهلل مثواه( وهو يف السابعة واخلمسني من عمره 
الرشيف يف مدينة النجف عام1212هـ/1797م، ودفن يف جامع الشيخ الطويس 
حيث مرقده الرشيف اليوم)24(، وقد رثى السّيَد مجاعٌة كبريٌة منهم تلميذه األكرب 
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الشيخ جعفر كاشف الغطاء يف قصيدة جاء منها)25(: 

اص��ط��ب��ارا يستطيُع  ال  قلبي  وق�����راري أب���ى ال���غ���داة ال���ق���راراإنَّ 
الناَس فرتى  ح��ادٌث  الناَس  س���ك���ارى وم����ا ه���م ب��س��ك��ارىغشى 
ه��ش��م��ت أع���ظ���اًم وق����دت ف��ق��اراغ��ش��ي��ت��ه��م م���ن اهل���م���وِم غ����واٍش
ج��ب��اراث��ل��م ال���دي���ن ث��ل��م��ًة م���اهل���ا س��دُّ ج���رح���ًا  ال��ع��ل��وم  وأوىل 

جي����ارىمل��ص��اِب ال��ع��اّلم��ِة ال��ع��ل��م امل��ه��دي ال  ع���ل���م���ه  ب���ح���ر  م����ن 

أما تلميذه املقّرب السّيد حممد جواد العاميّل صاحب مفتاح الكرامة، فقد أّرخ 
وفاته بقوله)26(: 

أفٍق يف  كالشمِس  بزغت  بقعًة  ناديِكيا  األرِض  رساِة  خرَي  ضمَّ  قد 
ترِح يف  والناُس  ف��رٍح  يف  وم��رض��ي��ِكأصبحِت  مرضينا  اهللُ  ت��ب��ارَك 
حمتشدا اهللِ  بيت  كالبيِت  تأتيِكأصبحِت  واألم���الُك  واإلن���ُس  فاجلنُّ 
م��ّت��ص��ٌل ب�����اهللِ  س���ب���ٍب  م���ن  وادي��ِكهللِ  اليوم  أص��اَب  علٍم  وبحُر 
حزٍن من  الديِن  فؤاُد  فيك  ذاَب  فيِكقد  للهدى  م��دٌّ  غ���اَب  ف��أرخ��وا 

ومن خالل ما تقّدم، نالحظ املكانة الكبرية التي حظي هبا السّيد بحر العلوم 
بني معارصيه ومن جاء بعده، وهي ال شّك مل تأِت من عدم، بل جاءت عن عمل 

وتفاٍن من أجل خدمة العلم.
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المبحُث الثاني: إجازاُته
بقوله:  آبادي  الفريوز  أشار  املعنى  وهلذا  اإلذن،  إعطاء  هو  اإلجازة)لغة(: 
املاء  العرب مأخوذ من جواز  »وأجاز له سّوغ له«)27(، ومعنى اإلجازة يف كالم 
إذا  فأجاز يل  فالنًا  استجزت  منه:  ويقال  املاشية واحلرث،  املال من  يسقاه  الذي 

أسقاك ماًء ألرضك أو ماشيتك)28(.

له رواية  فتقول أجزت  إذن وتسويغ، وعىل هذا   « واإلجازة يف االصطالح: 
كذا كام تقول أذنت له وسوغت له«)29(، وللشيخ آغا برزك الطهرايّن رأي مفاده 
أنَّ اإلجازة تعني » الكالم الصادر عن املجيز املشتمل عىل إنشائه اإلذن املشتملة 
تفصياًل،  أو  إمجــاالً  املجيز  عن  روايتها  يف  اإلذن  صدر  التي  الكتب  ذكر  عىل 
وعىل ذكر املشايخ كّل واحد من هؤالء املشايخ طبقة بعد طبقة اىل أن تنتهي اىل 

.)30(»املعصومني

من  وحتّمله  احلديث)31(  نقل  طرائق  من  طريقة  املعنى  هبذا  اإلجازة  وتكون 
الشيخ اىل من أباح له نقل احلديث عنه)32(. ويبدو ممّا تقّدم أنَّ اإلجازة هي عبارة 
عن رخصة نقل الكتب واألحاديث وبالتايل املعارف والعلوم لألجيال الالحقة، 

إذ يمنحها الشيخ ملن يرغب له برواية احلديث عنه.

ويمنح الشيخ اإلجازة لطالبها بطريقتني: 

ما  وهذا  عليها،  عثر  التي  االجــازات  أقدم  وهي  مشافهًة:  اإلجــازة  األوىل: 
الحظناه من خالل منح اإلمام الصادق إجازة ألحد تالميذه، فروى التلميذ 
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إيِت   :له فقال  تزّودين،  أن  إّياه: أحّب  فراقه  أّنه قال لإلمام عند  املذكور 
أبان بن تغلب فإّنه سمع مني حديثًا كثريًا فام روى لك عنّي فاروه عني«)33(. وممّا 

تقّدم أنَّ اإلمام الصادق قد أجاز ابن تغلب مشافهة أن يروي عنه احلديث.

الثانية: اإلجازة التحريرّية: وهي عبارة عن رخص خّطّية، يمنحها الشيوخ ملن 
تأّكد لدهيم صالح املستجيز لتحّمل احلديث،  الرواية عنهم، بعد أن  أباحوا هلم 

وروايته عنهم.

ويعود استخدامها اىل القرن الثالث اهلجرّي)34(، ومن تلك اإلجازات ما نقله 
الشيخ الطويّس عند ترمجته ألمحد بن حممد بن سعيد)ت: 333هـ(: » أخربنا بجميع 
العباس  أيب  خّط  معه  وكان  األهوازي،  حممد  بن  أمحد  احلسن  أبو  وكتبه  رواياته 
سعيد«)35(.  بن  حممد  بن  أمحد  العباس  أيب  عن  وكتبه  رواياته،  ورشح  بإجازته، 
ويقول النجاش إنَّ أمحد بن عبد اهلل الوراق، دفع »إىل شيخ األدب أيب أمحد عبد 

السالم بن احلسني البرصّي كتابًا بخّطه، قد أجاز له فيه مجيع روايته«)36(.

ألهّنا  وذلك  وتدريسه،  احلديث  علم  درس  يف  خاّصة  أمهّية  لإلجازة  كان 
ركنًا  توثيقهم  يعّد  الذين  الرواة  سلسلة  أو  السند،  حفظ  وسائل  بني  من  كانت 
أساسّيًا يف صحة احلديث، ومن املعلوم أّن دراسة علم احلديث وتدريسه كانا قد 
الشيعة  الكتب األربعة عند  الرتبوي اإلسالمي، وتعد  النظام  الصدارة يف  احتاّل 
وال   البيت أهل  أحاديث  حوت  التي  احلديثّية  املصادر  اإلمامّية)37(أهّم 
سيام فيام يتعلق باألحكام الرشعّية، ولذا كانت وما تزال عمدة مصادر الفقهاء يف 

استنباط األحكام الرشعّية)38(.
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وفضاًل عن كوهنا طريقة من طرائق نقل احلديث العاّمة، يمكن أن تكون وسيلة 
أهّنم  أو  إّياها  أيضًا حلفظ األحاديث لدى أشخاص غري موجودين عند منحهم 
ا لعبت دورًا مهاّمً يف حفظ سلسلة السند  غري مؤّهلني لتلّقيها لصغر سنّهم، كام أهنَّ
وربطها باملصدر األّول الذي ُأخذ عنه احلديث، ويتم الربط املذكور حينام يذكر 
توصلها  حتى  احلديث  عنها  تلّقى  التي  روايته  طرائق  إجازته،  يف  اإلجازة  مانح 
)39(مبارشة أو بصورة غري مبارش أي عن طريق األئمة املعصومني النبي
أسنده  فلم  احلديث  يف  حدثت  إذا   « بقوله:  ذلك   الباقر اإلمام  وضح  وقد 
عن  جربائيل  عن  اهلل  رسول  عن  جّده  عن  أبيه  عن  جّدي،  عن  أيب  فيه  فسندي 
اهلل «)40(. كام كانت اإلجازات العلمّية دلياًل عىل مدى النبوغ العلمّي والثقايّف 
ما  أو  والكتب  املصادر  اّطالعهم عىل  مدى  وصفت  إهّنا  إذ  عام،  بشكل  للعلامء 
اطلعوا عليه من معلومات شفهّية، كام أهّنا ساعدت عىل حفظ الرتاث اإلسالمّي.

وكان السّيد حممد مهدي بحر العلوم من العلامء الذين أجيزوا من قبل أساتذته 
ومنهم: الشيخ الوحيد البهبهايّن الذي قال يف إجازته له: »وبعد، فقد استجازين 
الولد األعّز األجمد املؤّيد املوّفق املسّدد، والفطن األرشد، واملحّقق املدّقق األسعد، 
ولدي الروحايّن العامل الزكي، والفاضل الذكي، واملتتّبع املّطلع األملعّي النجيب 
الفاضل  املتدّين  األنجب  والسّيد  الدّين،  الكامل  العامل  ولد  مهدي  حممد  األيد، 

املفّدى األمري السّيد مرتىض الطباطبائّي، أدام اهلل توفيقهام وتأييدمها«)41( .

ويف إجازة الشيخ عبد النبي القزوينّي قال: »وبعد، فلاّم وّفقني اهلل تعاىل 
والكامل،  الفضل  أهل  غوث  االتباع،  الاّلزم  السند  املطاع  السّيد  خدمة  لرشف 
أرباب  سامء  وبدر  الفضيلة،  أرباب  ناصية  غّرة  واألفضال،  العلم  ُأويل  وعون 
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وأحسن  ظّله،  اهلل  أدام  احلسينّي  احلسنّي  مهدي  حمّمد  األمري  النبيلة،  الكامالت 
أمره كّله وجّله، فوجدته بحرًا ال ينزف، ووسيع علم ال يطرف، مع كونه يف أّول 

الشباب، وأترابه مل يصلوا إليه مع إكباهبم عىل العلوم يف باب من األبواب«)42(.

منّي  استجاز  فقد  »وبعد،  له:  إجازته  يف   اخلونسارّي حسني  السّيد  قال 
السّيد السند الفاضل املستند العامل العاّلم، ظهر األنام ومقتدى اخلاّص والعام، 
مقّرر املعقول واملنقول، املجتهد يف الفروع واألُصول، وحيد العرص وفريد الدهر، 

السّيد حمّمد مهدي احلسنّي احلسينّي الطباطبائّي أدام اهلل تأييده وتسديده«)43(.

ويف إجازة أستاذه اجلليل آية اهلل الشيخ حممد باقر اهلزارجريبّي: »أّما بعد 
املحّقق  السند،  السّيد  الكامل  العامل  والعاّلم  األوحد،  األجل  األعز  الولد  فإّن 
املدّقق األملعّي، والتقي النقي، الذكي الزكي اللوذعّي، قدوة الفضالء املتبّحرين 
يف زمانه، وفريد عرصه يف معانيه وبيانه، املسدد املؤيد بالتأييد اإلهلي، السّيد حممد 
مهدي الطباطبائّي، زاد اهلل تعاىل علمه وفضله، وكّثر يف علامء الفرقة الناجية مثله، 
ممن رقى يف الكالم عىل سنامه، وفاق يف الفضائل األدبّية والعلوم العقلّية و النقلّية 

أبناء دهره وزمانه بسهر لياليه وكّد أّيامه«)44(.
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الخاتمة
بعد دراسة شخصّية السّيد حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائّي تّم التوصل إىل 

مجلة من االستنتاجات: 

عرش . 1 والثالث  عرش  الثاين  القرنني  يف  اإلمامّية  علامء  مشاهري  من  كان 
اهلجريني، ومنزلته العلمّية ومقامه املعنوي يفوق حّد الوصف.

الذي . 2 املجتمع  يف  الدينّي  الوعي  بّث  يف  مهاّمً  دورًا  املتنوعة  كتاباته  أّدت 
عاش فيه.

أسهمت الرعاية األرسّية والبيئة العلمّية، وما متّتع به السّيد حممد مهدي . 3
بحر العلوم من نبوغ ووعي يف بلورة شخصّيته.

صدرت له العديد من املؤّلفات حيث استفاد منها طالب العلم ورجال . 4
الدين ملا هلا من أمهّية بالغة يف مجيع اجلوانب وكذلك ختّرج عىل يده العديد 

من طلبة العلوم الدينّية يشهد هلم العامل اإلسالمّي بعبقرّيتهم.

كان له العديد من املشاريع اخلريّية،كام قام بخدمات وإصالحات كثرية، . 5
مقام  وتشييد  كتعيني  البالية،  واملحاريب  املندرسة  اآلثار  تشخيصه  منها 
اإلمام املهدي يف مسجد السهلة ويف وادي السالم، وتعيني قرب املختار 
ذلك  قبل  يكن  ومل  عقيل،  بن  مسلم  قرب  حيث  من  الثقفّي  عبيد  أيب  بن 
يف  رّسمها  قدس  وصالح  هود  مرقَدي  وتشييد  تعيني  وكذلك  معروفا، 
بنائه مئذنة الصحن  النجف األرشف، إضافة إىل  السالم يف  مقربة وادي 
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احليدري الرشيف اجلنوبية، وتعمري جدران الصحن وغرفه، وجتديد بناء 
جامع الشيخ الطويّس.

ُمنح السيد إجازات علمّية متّثلت باإلجازة التحريرية وهي بحّد ذاهتا تعّد . 6
املعريف، كام  وُرقّي مستواها  العلمّية يف كربالء  املدرسة  تطّور  من مظاهر 
ومكانته  شبابه،  منذ  العلوم  بحر  السّيد  عبقرّية  اإلجازات  تلك  كشفت 

العلمّية.
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الهوامش
بالفوائد . 1 املعروف  العلوم  بحر  السّيد  رجال  الطباطبائّي،  العلوم  بحر  مهدي  حممد 

الرجالّية، حّققه وعّلق عليه: حممد صادق بحر العلوم وحسني بحر العلوم، املجّلد 
اخلاقاين، شعراء  الصادق، طهران، 1943،ص126؛ عيل  مكتبة  منشورات  األّول، 

الغرّي أو النجفّيات، ج12، قم، 1208هـ ق، ص133.
حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائّي، املصدر السابق، ص12-23؛ حممد حرز الدين، . 2

مراقد املعارف، ج1،منشورات سعيد بن جبري، 1992، ص179؛ ياسني املوسوي، 
حياة العاّلمة السّيد حممد مهدي بحر العلوم، د.م، 1997، ص32.

حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائّي، املصدر السابق،ص32؛ عباس القّمي، الكنى . 3
واأللقاب، ج2،طهران، 1970،ص 68.

حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائّي، املصدر السابق،ص26.. 4
املساعـدة . 5 للعلوم  الطالب  دراسة  يف  تتمّثل  التي  األولية  الدراسة  وهي  املقّدمات: 

نحو  من  العربيـّة  اللغـة  لعلوم  كدراسته  مقّدماتـه،  مع  الفقـه  يف  الدقيق  لتخصصه 
والسنة  الكريم  القرآن  لغة  باعتبارها  آداهبــا  عىل  اهتاممه  ًزا  ُمركِّ وبالغة،  ورصف 
هذه  وختتلف  الرشيعة،  يف  ختصصه  ملوضوع  األصلّية  املصادر  ولغة  بل  الرشيفة، 
وذوقه  لغته  نتيجة  العريب  الطالب  إن  إذ  غريهم  عن  العرب  الطالب  عند  املرحلـة 
الكتب  بعض  تقريًبا  يدرس سنتني  وإّنام  العربية  العلوم  من  الكثري  يدرس  العريب ال 
العربّية لتعلم القواعد النحوية، بينام يدرس غري العريب العلوم العربية يف مّدة تقرب 
من أربـع سنوات حتى يتمكن من قواعدها. ينظر: عبد اهلادي احلكيم، حوزة النجف 
األرشف، مطبعة العدالة، بغداد،2007، ص89؛ حممد الغروي، احلوزة العلمّية يف 

النجف األرشف، دار األضواء، بريوت،1994،ص 251.
السطوح: ترتكز دراسـة الطالب يف هذه املرحلــــة عىل دروس االختصاص الدقيق . 6

من فقه و أصول وذلك من سطح كتاب مفتوح، لذلك سّميت بمرحلـــــــة السطوح، 
وطريقة التدريس تكون برشح عبارة الكتاب املطلوب دراستـه من األستاذ ومقارنتها 
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موارد  ومن  اآلراء،  تلك  طالّبه  مع  األستاذ  يناقش  بعدها  العلامء،  آراء  بعض  مع 
الدراسة يف هذه املرحلة الفقه اإلسالمّي، وعلم أصول الفقه، والفلسفة وعلم الكالم 
وعلــوم القرآن، وعلوم احلديث، والتفسري، ويلتقي طلبة الدراسات الدينّية العرب 
التي  الدراسية  املدة  وكذلك  الكتب  حيث  من  املرحلة،وذلك  هذه  يف  العرب  وغري 
ينظر:  البحث اخلارج.  بمرحلة  بعدها لاللتحاق  الطالب  يتأهل  أعوام  أربعة  تستمر 
دار  الطهراين،  بزرك  آقا  إىل  العامين  الفقيه  بني  اإلمامية  أعالم  من  سيف،  آل  فوزي 

الصفوة للطباعة والنرش، القاهرة، 2012، ص331.
البحث اخلارج: سّميت هبذا االسم ألّن األستـاذ يلقي الدرس من دون كتاب، وجيب . 7

خـــارج  من  التدريس  فيكون  واستيعابه  الدرس  إىل  الكامل  االنتباه  الطالب  عىل 
الكتاب، يستغرق درس اخلـارج نحو ثالثة أرباع الساعة أو أكثر، يقوم فيها األستــــاذ 
ويذكر  وحديًثا  قدياًم  الفقهاء  آراء  يستعرض  ثّم  الفقهية  املسألة  باستعراض  الفقيه 
بالدليل،  يرتئيه وذلك  الذي  الرأي  ترجيح  ثّم  األقوال،  تلك  يناقش  بعدهــا  أدّلتهم 
يبدأ الطالب بمناقشة ما مل يوافقوه عليه من  ينتهي األستاذ من املحارضة،  وبعد أن 
رأي أو معنى، أو بام مل يستوضحوه من بيان، أو ما مل يذعنوا إليه من برهان، ويقوم 
األستاذ  واستحسن  التدوين  الطالب  أتّم  فإن  أستاذه،  حمارضات  بتدوين  الطالب 
هذه  ختضع  ال  البحث(،  عليها)تقريرات  ويطلق  بطباعتها  فيقــوم  تلميذه،  كتابـــة 
املرحلة الدراسّية للزمن، فرّبام يستمر الطالب فيها حتى هناية عمره وإنَّ الغاية منها هي 
الوصول اىل املرحلة العالية من االجتهاد، والتي يمكن أن متاثل الدراســـات العليا يف 
العلوم العقليـّة، عندها يمتلك)املجتهد( القدرة عىل استنباط األحكام الرشعيــــــّـة 
القرآن  ونصوص  واألدلة  اآلراء  وفحص  الفقه،  أصول  علم  من  متّكنه  إىل  املستندة 
-111 ص  السابق،  املصدر  احلكيم  اهلادي  عبد  ينظر:  الدينية.  املسائل  يف  والُسنّة 
115؛ حممد الغروّي، املصدر السابق، ص 257؛ فوزي آل سيف، املصدر السابق، 

ص331.
هادي . 8 سعيد  ص32-33؛  السابق،  املصدر  الطباطبائّي،  العلوم  بحر  مهدي  حممد 

الصفار، الروضة احلسينّية وإسهامات املبدعني اجلليلة، بريوت، 2006،ص23.
اشتهر بأّنه صاحب الكرامات الباهرة، فكان هذا لقبه املعروف أّيام حياته، ومنها: . 9
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1-كان ُيفتح له باب الصحن العلوّي حينام يقبل إىل احلرم الرشيف قبيل الفجر.
2- تظليل الغاممة له يف الصيف احلار يف طريق كربالء، وكان بصحبته مجع من أجاّلء 
تالمذته، كالشيخ حسني نجف. وينظر للتفصيل حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائّي، 

املصدر السابق،ص72-71.
عباس القمّي، املصدر السابق، ص 67؛ حممد مهدي بحر العلوم، ديوان السّيد حممد . 10

مهدي بحر العلوم،املكتبة األدبّية املختصة،2006، ص23؛ جواد شرب، أدب الطف 
أو شعراء احلسني عليه السالم، ج6،دار املرتىض،1973، ص51.

حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائّي، املصدر السابق، ص33-34؛ حممد عيل جعفر . 11
التميمّي، مشهد اإلمام أو مدينة النجف،ج3، النجف، 1955، ص475.

حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائّي، املصدر السابق، ص34،43.. 12
املصدر نفسه،ص36-35.. 13
املصدر نفسه،ص66؛ عيل اخلاقايّن،املصدر السابق، ص134.. 14
النراقّي . 15 مهدي  حممد  املــوىل  ابن  أمحد  املــوىل  هو  ــّي)1830-1771(:  ــراق ــن ال أمحد 

اىل  رحل  األويّل،  تعليمه  تّلقى  وفيها  كاشان  قرى  من  نراق  قرية  يف  ولد  الكاشايّن، 
العلوم  بحر  مهدي  حممد  كالسّيد  علامئها  أكابر  يد  عىل  ليدرس  األرشف  النجف 
وجعفر كاشف الغطاء، ثّم ارحتل اىل كربالء ليحرض درس الشيخ الوحيد البهبهاين. 
للتفاصيل ينظر: أمحد النراقّي، مستند الشيعة يف أحكام الرشيعة، حتقيق مؤّسسة آل 

البيت، قم، 1995، ص19-13. 
القمّي، . 16 السابق، ص67-70؛ عباس  الطباطبائّي، املصدر  العلوم  حممد مهدي بحر 

املصدر السابق، ص68؛ عيل اخلاقايّن،املصدر السابق، ص140-138.
حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائّي، املصدر السابق، ص143-126.. 17
السّيد حممد عيل بحر العلوم ابن السّيد عيل تقي ابن السّيد حممد تقي ابن السّيد رضا . 18

من  العلوم  بحر  عيل  حممد  السّيد  وكان  الكبري،  العلوم  بحر  مهدي  حممد  السّيد  ابن 
أنشط أركان هذه النهضة اإلصالحية يف مطلع القرن املايض، كام جتّلت مواقفه خالل 
احلرب العاملّية األوىل ضّد الربيطانيني عند احتالهلم العراق، فقبضوا عليه وحكمت 

املحكمة الُعرفية بنفيه من العراق. ينظر: املصدر نفسه، ص149-144.
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السّيد حممد مهدي الطباطبائّي من آل بحر العلوم الذي سكن كربالء طوال حياته، . 19
العلوم،  بحر  مهدي  حممد  بن  رضا  السّيد  ابن  تقي  حممد  بن  حسن  السّيد  ابن  وهو 
وكان لقبه بـ » املرزه ُكجك « بالرتكية تعني الصغري بالنسبة إىل جّده الكبري. وكان هذا 
من وجوه كربالء املرّبزين بحكم أرسته اجلليلة ومهته العالية، فقد اختري مرات عدة 
العضو األّول يف املجلس البلدي أيام العثامنيني، وملا احتّل الربيطانيون العراق جعلوه 

ضمن أجهزة اإلدارة يف كربالء. ينظر: املصدر نفسه، ص 176-150.
املصدر نفسه، ص193-180.. 20
الفكر واألدب يف . 21 األمينّي، معجم رجال  ينظر: حممد هادي  التفاصيل،  من  للمزيد 

شرب،  جواد  ؛   56 ص   ،1964 النجف،  اآلداب،  عام،مطبعة  ألف  خالل  النجف 
السابق، ص145-146؛ حممد  السابق، ص51-52؛ عيل اخلاقايّن،املصدر  املصدر 

عيل جعفر التميمّي، املصدر السابق،ص482.

شعر . 22  احلسني رحــاب  يف  قصيدة  عــرشة  اثنتا  الشمري،  عباس  حممد  حافظ 
العدد31،   ،11 املجلد  اإلنسانّية،  للعلوم  واسط  العلوم،جملة  بحر  مهدي  حممد 

واسط،2015، ص99.
حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائّي، املصدر السابق،،ص50، 97-96.. 23
بــريوت، . 24 ط2،  الــرجــال،  علم  مصنّفي  يف  املقال  مصفى  الــطــهــرايّن،  ــزرك  ب آغــا 

1988،ص467.
حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائّي، املصدر السابق،ص119.. 25
املصدر نفسه، ص122.. 26
بغداد، 1967، . 27 املسلمني، مطبعة اإلرشاد،  العلمّية عند  فياض، اإلجازات  اهلل  عبد 

ص21.
الدين . 28 زين  ؛  ص78   ،1931 حلب،  املقّدمة،  الصالح،  ابن  الرمحن  عبد  بن  عثامن 

د.ت،  األرشف،  النجف  احلديث،  مصطلح  علم  يف  الدراية  الثاين،  الشهيد  العاميل 
ص94-93.

عبد اهلل فياض، املصدر السابق، ص21.. 29
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آغا بزرك الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج1، النجف، 1936، ص131.. 30
تقسم طرق نقل احلديث وحتمله عىل ثامنية أقسام: . 31

أّوالً: السامع من لفظ الشيخ: وهو ينقسم عىل إمالء وحتديث من غري إمالء، وسواء 
أكان من حفظه أم من كتابه.

القارئ  إنَّ  حيث  من  يسّموهنا)عرضًا(  املحدثني  وأكثر  الشيخ:  عىل  القراءة  ثانيًا: 
يعرضها عىل الشيخ ما يقرؤه كام يعرض القرآن عىل املقرئ.

ثالثًا: اإلجازة.
املناولة  وثانيهام:  باإلجازة،  املقرونة  املناولة  إحدامها  نوعان:  وهي  املناولة:  رابعًا: 

املجّردة عن اإلجازة.
خامسًا: الكتابة أو املكاتبة: وتتّم عندما يكتب الشيخ إىل الطالب وهو غائب شيئًا من 

حديثه بخّطه، أو يكتب له ذلك وهو حارض.
سادسًا: اإلعالم: هو أن يعلم الشيخ الطالب أنَّ هذا الكتاب أو احلديث روايته أو 
أو أذنت لك يف روايته،  اروه عني،  أن يقول  سامعه من فالن مقترصًا عليه من غري 

ونحوه.
سابعًا: الوجادة: ويتم هذا النوع من أخذ احلديث ونقله عندما جيد إنسان كتابًا، أو 
حديثًا لشخص رواه بخطه ومل يلقه، أو لقيه، ولكن مل يسمع منه ذلك الذي وجده 
بخطه، وال له منه إجازة، وال نحومها، وحيّق ملن وجد ذلك أن يقول: »وجدت بخط 
فالن أو قرأت بخط فالن، أو يف كتاب فالن بخطه: أخربنا فالن ابن فالن، ويذكر 
عن  فالن،  بخط  قرأت  أو  وجدت،  يقول:  أو  واملتن،  األسناد  سائر  ويسوق  شيخه 

فالن، ويذكر الذي حدثه«.
أو سفره  يرويه عند موته،  بكتاب  الراوي  أن يويص  بالكتب: وذلك  الوصّية  ثامنًا: 
لشخص. للتفاصيل،ينظر: عثامن بن عبد الرمحن ابن الصالح، املصدر السابق، ص 

65-86؛ زين الدين العاميّل الشهيد الثاين، املصدر السابق، ص 106-87.
عبد اهلل فياض، املصدر السابق، ص21.. 32
طــهــران، . 33 الــرجــال،  ــجــاّش،  ــن ال عــيل  ــن  ب ؛أمحـــد  ص22-21  نفسه،  املــصــدر 

د.ت،ص11-10.
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عبد اهلل فياض، املصدر السابق، ص24.. 34
حممد بن احلسن الطويّس، الفهرست، النجف، 1960، ص53.. 35
أمحد بن عيل النجاّش، املصدر السابق، ص66.. 36
كتب احلديث األربعة عند اإلمامية هي: . 37

1- كتاب الكايف ملحمد بن يعقوب الكلينّي.
2- كتاب من ال حيرضه الفقيه ملحمد بن عيل بن بابويه القمّي.

3- كتاب التهذيب ملحمد بن احلسن الطويّس.
العمود  بمثابة  الكتب  هذه  الطويّس.وتعّد  احلسن  بن  ملحمد  االستبصار  كتاب   -4
الفقري لدراسة احلديث عند الشيعة اإلمامية. ينظر: عبد اهلل فياض، املصدر السابق، 

ص54.
املصدر نفسه، ص37-36.. 38
املصدر نفسه، ص38،ص48.. 39
حممد بن النعامن املفيد، اإلرشاد، طهران 1377هـ.ق، ص244.. 40
احلسينّي . 41 جعفر  حتقيق:  احلديث،  اجــازات  الطباطبائّي،  العلوم  بحر  مهدي  حممد 

األشكوري وفاضل بحر العلوم،د.م،2010، ص32.
بالفوائد . 42 املعروف  العلوم  بحر  السّيد  رجال  الطباطبائّي،  العلوم  بحر  مهدي  حممد 

الرجالّية، ص44.
املصدر نفسه،ص45-44.. 43
املصدر نفسه، ص44.. 44
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المصادر والمراجع
أّوالً: الكتب:

أمحد بن احلسن الطويّس، الفهرست، النجف، 1960.. 1
أمحد بن عيل النجاّش، الرجال، طهران، د.ت.. 2
أمحد النراقّي، مستند الشيعة يف أحكام الرشيعة، حتقيق مؤّسسة آل البيت، . 3

قم، 1995. 
أمحد بن النعامن املفيد، اإلرشاد، طهران، 1377هـ.ق.. 4
آغا بزرك الطهرايّن، الذريعة اىل تصانيف الشيعة، ج1، النجف، 1936.. 5
آغا بزرك الطهرايّن، مصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال، ط2، بريوت، . 6

.1988
جواد شرب، أدب الطف و شعراء احلسني، ج6،داراملرتىض،1973.. 7
احلديث، . 8 مصطلح  علم  يف  الدراية  الثاين،  الشهيد  العاميّل  الدين  زين 

النجف األرشف، د.ت.
اجلليلة، . 9 املبدعني  وإسهامات  احلسينية  الروضة  الصفار،  هادي  سعيد 

بريوت، 2006.
عباس القمي، الكنى واأللقاب،ج2،طهران، 1970.. 10
عبد اهلل فياض، اإلجازات العلمّية عند املسلمني، مطبعة اإلرشاد، بغداد، . 11

1967
عبداهلادي احلكيم، حوزة النجف األرشف، مطبعةالعدالة،بغداد،2007.. 12
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عثامن بن عبد الرمحن ابن الصالح، املقّدمة، حلب، 1931.. 13
عيل اخلاقايّن، شعراء الغرّي والنجفّيات،ج12،قم، 1208هـ. ق.. 14
فوزي السيف، من أعالم اإلمامية بني الفقيه العامين اىل آقا بزرك الطهرايّن، . 15

دار الصفوة للطباعة والنرش،القاهرة، 2012.
حممد حرز الدين، مراقد املعارف،ج1،منشورات سعيد بن جبري، 1992.. 16
النجف، . 17 النجف،ج3،  ومدينة  اإلمام  مشهد  التميمّي،  جعفر  عيل  حممد 

 .1955
ــواء، . 18 األض دار  األرشف،  النجف  يف  العلمّية  ــوزة  احل الــغــروّي،  حممد 

بريوت،1994.
جعفر . 19 حتقيق:  احلديث،  إجازات  الطباطبائّي،  العلوم  بحر  مهدي  حممد 

احلسينّي األشكوري وفاضل بحر العلوم،د.م،2010.
املكتبة . 20 العلوم،  السّيد حممد مهدي بحر  العلوم، ديوان  حممد مهدي بحر 

األدبّية املختصة،2006.
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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 



Regarding the handwriting heritage, we chose two 
investigated letters belong to our respected readers. 
The first is entitled the questions answers, and the 
second in the limited suspicion to Seyed Muhammed 
Hussein Bin Muhammed Ali bin Muhammed Isma'iel 
Al Mer'ishi Al Al Ha'iri known by Al Shehristani.

We hope that this issue gets the respected readers' 
consent. We also renew the invitation to them to write 
in the journal by supporting it with the enhanced 
outcome and firm investigations.

Our prayer that Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Editor-in-Chief



material that had scientifically evaluated by university 
instructors holding high scientific titles with prominent 
efficiency.

The first research dealt with papermaking and 
papermakers up to the thirteen century after Hijra; it 
contained a laboratory and field study. The second 
research tackled jurisprudence to Al Behbehani 
between the necessary condition and the sufficient 
one. The third research included the principles science 
(Ousol) to Sahib Al Fosoul in comparison with Sahib 
Al Kefayah wel Al Meshhour. The fourth research was 
about Sheikh Muhammed Hussein Al Isfehani Al Ha'iri 
and the theory of the hanging duty which was one of his 
creativities when the media tackled later by argument 
and prospection up to our time. The fifth research was 
devoted to Sheikh Muhammed Mehdi Al Neraqi and 
his knowledgeable efforts. Whereas, the sixth research 
was about Seyed Muhammed Mehdi Behr ul Auloum 
and his permissions. The seventh research was an 
investigation about Seyed Muhammed's Mehdi Behr 
ul Auloum philological books, their titles an features of 
every book that distinguishes it from others for more 
than one have the title of Al Mesabeah in the heritage 
and bibliography books. As a result, this cause a 
confusion to the heritage specialized.

Finally, there was a research in English about the 
Role of Kerbala People in the Political Development in 
Iraq from 1914 – 1921.



Issue Word
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most 

Merciful

Praise be to God Allah is exalted by those in the 
heavens and earth, His is the Kingdom, and His the 
Praise. He is powerful over all things. He knows all that 
penetrates the earth and all that comes forth from it, all 
that comes down from heaven and all that ascends to 
it. He is the Most Merciful, the Forgiver. We pray and 
salute his chosen glorified prophet, the supported and 
settled slave, our master and prophet Mohammed and 
his progeny.

The current issue is the third issue of the fifth 
year of Turath Kerbala journal. Thus, now the 
journal publications increased into seventeen that 
documented significant and various aspects of cultural 
and intellectual heritage of Kerbala city.

The journal held the widen scientific symposiums 
with some Iraqi universities and heritage academies 
as a part of its activities. This is in addition to holding 
scientific monthly discussions within Kerbala 
heritage club. And now, we are preparing to hold an 
international scientific conference. The researches of 
this conference will be published in this journal.

This issue included a valuable group of researches 
and studies that contained a valuable scientific 



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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