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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

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

 )CD ( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
بحدود ) 5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

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

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

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
األجنبية  واملراجع  املصادر  بقائمة  إخرى تسمى  قائمة  هلا  فأنه تضاف  أجنبية  ومراجع 
الرتتيب  إعدادمها  يف  ويراعي  العربية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن  منفصلة  وتكون 



األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 

إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

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

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

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

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

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

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.



ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 
قدرها )150( ألف دينار عراقي .

12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
) turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 









كلمة العدد الثاني
التنافس وآليات والبحث والتواصل

حضارية  ثنائية  التواصل،  عن  والبحث  البحث،  مع  التواصل 
تستعني هبا املجتمعات الواعية للنهوض بواقعها، واالرتقاء بسبل 
العلمية  منها  الطبيعية  ُصُعدِه  خمتلف  عىل  املجتمعي  االتصال 

والعملية وسواها.
م به أن هذه الثنائية تصنع تنّوًعا مثرًيا للمجتمع العام  ومن املسلَّ
واألكاديمي، ويف الوقت نفسه تثري التنّوع املتأصل فيهام عرب تبادل 

اخلربات، وتالقح األفكار، والعمل اجلامعي الفاعل.
املعارف  ــؤون  ش لقسم  التابع  كربالء  ــراث  ت مركز  ويسعى 
اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقّدسة عرب نافذته البحثية 
استقطاب  كربالء–إىل  تراث  جملة   : املحّكمة–أعني  األكاديمية 
الباحثني املتخّصصني عرب التواصل معهم، وجيتهد أعضاء اهليأتني 
وعدم  تلك  التواصل  نوافذ  تنويع  إىل  والتحريرية"  "االستشارية 
االكتفاء بالتواصل التقليدي كانتظار إرسال الباحثني أبحاَثهم، أو 
استكتاهبم بشكل مبارش، بل العمل عىل تنويعها، ولعل أوىل تلك 
األكاديمية(  لألبحاث  الساقي  )مسابقة  عن  اإلعالن  هي  النوافذ 

التي كان اإلعالن عنها ألمور منها :
إطار  يف  املشاركة  عرب  الباحثني  بني  التنافس  روح  تفعيل   -

املسابقات العلمية ذات الطابع البحثي املتخّصص.



- إثراء املكتبة الرتاثية املتخّصصة بأفكار ورؤى جديدة يصنعها 
سعي الباحثني إىل استكشاف كّل ما هو جديد.

- تكريم األقالم التي تستحق التكريم بوصفه دافًعا من دوافع 
التعزيز االجيايب لدى الباحثني، وتأشري األقالم اجلاّدة ذات التفّوق 

العلمّي.
ومن اجلدير بالذكر أّن حماور البحث يف اجلائزة هي نفسها أبواب 
الفني"اجلاميل"  و  األديُب  و  العلمُي  و  )املجتمعُي  اخلمسة  املجلة 
والتارخيي(، وتكون رشائط الصياغة البحثية فيها هي نفسها رشائط 
ُمدخالت  هي  اجلائزة  خُمرجات  ألّن  املجلة  يف  البحوث  صياغة 
املجلة، إذ سيتّم نرش األبحاث الفائزة يف ضمن أعداد املجلة ويشار 

إىل كوهنا من األبحاث الفائزة تكرياًم هلا ولقلم كاتبها.
اهليأتني ومن  بل سيعمل أعضاء  ليست األخرية،  النافذة  وهذه 
ينفع  ما  كّل  تنشيط  عىل  واملعنوية  املادية  املركز  إمكانات  خالل 

الباحثني املتخّصصني.
واهلل من وراء القصد



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا بوصفها ثقافًة جامعة، خيضع هلا حراك 
الفرد قواًل، وفعاًل، وتفكريًا ، وتشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية  التي 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائيتي : 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  وصف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان ومكان معنيني. وهبذا 

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

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

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها كان له وعيًا بعطياهتا، بمعنى : أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
يمكننا  هنا  ومن  والقوة،  الضعف  يف  طــردي،  تعالق  به  والوعي 
املسترشقني  بعض  كتابات  يف  تولدت  التي  االنحرافات  نعرف  ان 
منهم،  املسلمني  الرشق وال سيام  تراث  دراسة  َقّصَد  مّمن  وسواهم 
كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  عندهم  حصل  فمرة 



خالل  من  باملعرفه  ضعف  بوجود  حدث  ومرة  الرشقيني،  لساللة 
إخفاء دليل ما أو حتريف قراءته، أو تأويله .

2- إن كربالء ال متثل رقعة جغرافية حتدها حدود مكانية مادية 
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،   : أي  إليها 
من  حتويه  بام  كربالء  ــا  ألهّن فمرة،   : عليها  وقعت  التي  احليف 
مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة  ألهنا كربالء اجلزء الذي 
ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة  ألهنا اجلزء الذي 
مستوى  فكل  استهدافات،  من  عليه  ينطوي  بام  الرشق  إىل  ينتمي 
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 .
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل :
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي إنبثقت من   -
ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات 



عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  العالقة  تلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها 
حراكها الثقايف واملعريف .

يف  وصبها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجــراء   -
مواقعها التي تستحقها بالشكل القائم عىل الدليل.

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

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

هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية .
املاضني  برتكة  االلتحام  وتأصيل  الرتاثية  التوعية  تعزيز   -
مع  به  للتعامل  ومؤهال  التجدد  األرث  هذا  جيعل  الذي  بالشكل 

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

اخلرضاء .
فكانت حصيلة ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملخ�ص
ما  وأثمن  املزايا،  وأرشف  الفضائل،  أجلُّ  العلم  ان  احد  عىل  خيفى  ال 
يتحىل به االنسان، فهو أساس احلضارة ومصدر أجماد األمم وعنوان سموها 
ورثة  هم  العلامء  وإن  األبدية،  السعادة  إىل  ورائدها  احلياة،  يف  وتفوقها 
األنبياء، وخّزان العلم، ودعاة احلق، وأنصار الدين، هيدون الناس إىل معرفة 
اهلل وطاعته، ويوجهوهنم وجهة اخلري والصالح، ومن أجل ذلك تظافرت 

اآليات واألخبار عىل تكريم العلم والعلامء، واإلشادة بمقامهم الرفيع  .
ومن هذا املنطلق اهتم الباحثان بدراسة املسار التارخيي لتطور احلركات 
الصعيد  عىل  وانعكاساهتا  املختلفة  الفقهية  االحكام   عىل  املستندة  الدينية 
كوهنا  بالقليلة  ليست  امهية  ذات  تارخيية  حلقة  مكونة  والسيايس  الفكري 
غدت متثل ثقافة جمتمع بكامله انعكست وبشكل مبارش عىل ردود افعاله جتاه 
تاريخ  يف  بارزة  عالمة  بدورها  شكلت  والتي  املحورية  التارخيية  االحداث 
العراق والدول املجاورة، لعل ابرز مصاديقها نشوء وتطور احلوزة الدينية يف 

. )( مدينة االمام احلسني
يف  الدينية  املدرسة  تبلور  يف  االساسية  املنابع  عىل  الضوء  البحث  سلط 
كربالء املقدسة وابرز رجاالهتا الذين آلوا عىل انفسهم إال ان يتصدوا لقيادة 
االمة يف اصعب أدوارها التارخيية، متفاعلني مع حميطهم السيايس والفكري 
...مشكلني بذلك حركة رائدة ذات معامل فريدة قوامها االجتهاد والركون 
اىل العقل، امتد صداها للعامل امجع، كان ملدينة كربالء املقدسة قصب السبق 
رجاالت  عن  احلديث  الباحثني  اختار  وقد  االفذاذ،  رجاالهتا  احتضان  يف 
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مدينة كربالء املقدسة منذ البدايات االوىل لتأسيس حوزهتا وحتى منتصف 
القرن العرشين .

تأّلف البحث من حمورين تارخييني، بنّي االول منهام مسار نشوء احلوزة 
تناول  و  احلديث،  العرص  اىل  وصواًل  نشأهتا  منذ  تطورها  وادوار  العلمية 
املبحث الثاين ابرز رجاالت احلوزة يف العرص احلديث مع التعريج عىل ابرز 
املحطات التي أثروا من خالهلا عىل املجتمع وتفاعالته املختلفة، مع خامتة 
من  بعدد  مستعينني  استنتاجات،  من  الباحثان  اليه  توصل  ما  ابرز  توضح 
التارخيية  واالحداث  املذكورين  للرجاالت  ترمجات  تضمنت  التي  املصادر 
االخرى ... متمّنني ان يفتح هذا البحث آفاقًا اوسع يف بحث جوانب تاريخ 

املدرسة الفقهية يف كربالء املقدسة ومن اهلل التوفيق والسداد .
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Abstract
It is well-Known that Knowledge is the most honorable 

virtue , the noblest merit and the most valuable characteristic 
by which a human being is characterized. It is the essence 
of the civilization and the origin of the nations' glories , the 
symbol of their sublimity and superiority in life and their guide 
to the eternal happiness. Scholars are the inheritors of the 
prophets , Knowledge keepers , right propagators and the 
religion supporters ; they guide people to believe in Allah , 
the Most High , and to follow His orders and they lead people 
to Welfare and honesty. As                             a consequence 
, a great number of verses and saying are cited to dignify 
Knowledge and scholars and to highlight and give credit to 
their high-ranking positions.

Hence this the researchers devoted their attention to study 
the historical course of the development of the religious 
movements of different doctrinal sources and their reflection 
(effects) on the intellectual and political levels , a historical link 
of great importance as it represented a culture of the whole 
society which directly had an effect on the people's reactions 
as to the historical and axial events which , in their turn , 
constituted a distinguishing feature in the history of Iraq and 
the neighboring courtiers , the most representative of which 
was the emergence and the mastery of the religious Hawza in 
the Imam Husain's (p .b. u. h) city.
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These papers focused on the basic source of the brilliance 
of the religious school in the holy city of Karbala and on its 
great scholars Who borne the burden of leading the nation in 
the most difficult situations , actively played a historical role 
in the critical periods and realized the surrounding political 
and intellectual orbit consequently , they formed a unique 
pioneering movement, the basis of which are al-ijtihad and 
relied on mind and the impact of this scool extended into 
the entire world , and the holy city of Karbala was the first to 
accept and embrace its great men in this movement . The 
research chose to talk about the great men of the holy city 
Karbala beginning with the first steps of the establishment of 
its Hawza till the middle of the twentieth century.
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 الحوزة العلمية في مدينة كربالء المقدسة
)مرحلة التاسيس والريادة(:-

يضع احلديث عن »احلوزة العلمية« )2(، القارئ أمام رصح علمي ومركز 
تدريس  خالل  فمن  والسعادة،  والفالح  اهلداية  طريق  للناس  ييضء  اشعاع 
علوم اهل البيت )%(، تقدم احلوزة العلمية النظام املتكامل حلياة االنسان، 
العالقة بني االنسان منفردًا وبني  تنظم  إنام  بينه وبني ربه، كام  العالقة  وتنظم 

سائر افراد املجتمع. 
األئمة  مراقد  حيث  املقدسة،  باملدن  والعلامء  العلمية  احلــوزات  ارتبطت 
االطهار )%(، وهي مسألة ليست باجلديدة، الننا اذا تتبعنا اجلذور التارخيية 
للحوزة العلمية نجدها تصل اىل املسجد، وهو اول مكان ُبني عىل يد رسول 
اهلل  ليشكل بفضل دوره حمطة للعبادة والتفكر يف الدين وكانت هذه البداية 
املباركة لدراسة العلوم الدينية، وربام هي احلكمة االهلية التي تقيض بأن ال ينسى 
عامل الدين عىل مر التاريخ، وإنه إنام يطلب العلم ليس ليكون "عاملًا" يكتنز العلم 
لنفسه، بل عليه االستعداد الن يكون حلقة الوصل بني االنسان العادي وبني 

تعاليم السامء، وبكلمة آخرى ان يكون عاملًا "رساليًا " )3(.
سبط  شهادة  بعد  اصبحت  التي  املقدسة  كربالء  أرض  يف  احلال  كذلك    
رسول اهلل حممد  اإلمام احلسني بن عيل )( ملجًأ ومالذًا  لكل صاحب 
كربالء  يف  احلوزة  بدايات  تأسست  ... وقد  وحقيقة  حق  داعية  وكل  عقيدة 
احلسني  اإلمام  مشهد  لـ»  املباركة  األرضحة  زائري  باجتامع  ابتداًء  املقدسة 
املختار  بناه  الذي  السور  عند  خيمة  حتت  السالم«،  عليهم  الطف  وشهداء 
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السجاد  اإلمام  احلالة بحضور  استمرت هذه  آنذاك، وقد  الثقفي عام 65هــ 
)38- 95هـــ( واإلمام الباقر)57-114هــ( واإلمام الصادق )%( )80-

الناس  أثناء زيارة  148هــ(، حزنًا عىل فاجعة اإلمام احلسني )(، خاصة 
فاكتسب ذلك  املقدسة،  الصادق )(، حينام كان يسافر إىل كربالء  لإلمام 
االجتامع بوجوده رونقًا، ملا يلتقيه من حمدثني وفقهاء شيعة، ومل يمض وقت 
وصارت   ،)4( عامرة"  ارض  إىل  اجلافة  كربالء  صحراء  "تبدلت  حتى  طويل 
 )(الصادق اإلمام  رشع  كام  الشيعية،  والثقافية  العلمية  املراكز  من  مركزًا 
بتأسيس مدرسة يف كربالء املقدسة إال اهنا مل تكن بسعة مدرسته يف املدينة جتنب 
)5( غري اهنا زخرت  لرشور العباسيني الذين كانوا خالفتهم قريبة من كربالء 
بعلامء وحمققني اثروا الفكر االمامي بام جاد به يراعهم والسنتهم، حيث سنقف 

يف الصفحات القادمة عىل سري بعضهم كنامذج لتلك املرحلة التارخيية .
القت مدرسة اإلمام الصادق )( يف كربالء املقدسة إقبااًل من الفقهاء 
ان  من  الرغم  وعىل  طبقاهتم،  بجميع  الناس  هبا  واهتم  والعلامء  واملحدثني 
كربالء  لقرب  وذلك  املدينة،  يف  مدرسته  بسعة  تكن  مل  كربالء  يف  مدرسته 
امره  من  حيطة  يف  كان  انه  إال  )بغداد(،  العباسية  اخلالفة  مركز  من  املقدسة 
العبايس  املنصور  ابو جعفر  العبايس حذره، وقد خاف  يأخذ اجلهاز  حتى ال 
وإكرامهم  واحتفائهم  العلامء  إقبال  عند  الناس  به  يفتن  ان  )136-158هــ( 
به، فبعث إىل أيب حنيفة يطلب منه مساعدته، وتذكر املصادر التارخيية قول ايب 
حنيفة: " ملا أقدمه املنصور احلرية، بعث إيل فقال: ياابا حنيفة، ان الناس قد فتنوا 
بجعفر بن حممد، فهيئ له من مسائلك الصعاب، فهيأت له أربعني مسألة، ثم 
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هبام  برصت  فلام  يمينه،  عن  جالس   )( وجعفر  جعفر)املنصور(  أبا  أتيت 
دخلني جلعفر من اهليبة ما ال يدخلني أليب جعفر، فسلمت وأذن يل فجلست 
ثم التفت إىل جعفر )( فقال: يا ابا عبد اهلل، تعرف هذا قال: نعم هذا أبو 
حنيفة، ثم اتبعها: قد أتانا، ثم قال: يا ابا حنيفة، هات من مسائلك تسأل ابا 
وأهل  تقولون كذا وكذا  انتم  املسألة:  يقول يف  فكان  أسأله  فابتدأت  اهلل  عبد 
املدينة يقولون كذا وكذا، ونحن نقول كذا وكذا فربام تابعنا وربام تابعنا أهل 
املدينة، وربام خالفنا مجيعه حتى أتيت عىل أربعني مسألة ما اخرُم منها مسألة، 
ثم قال ابو حنيفة أليس روينا ان اعلم الناس أعلمهم باختالف الناس" )6(، وان 
املذهب اجلعفري  أو  بالفقه اجلعفري  املعروفة  اإلمامي  الشيعي  الفقه  أحكام 

.)(منسوبة إىل اإلمام جعفر الصادق
ويف ايام اخلليفة العبايس املهدي )127-169هــ( ازدهرت مدرسة كربالء 
لزيارة قرب جده احلسني   )( الكاظم ان جاءها اإلمام  بعد  الدينية  املقدسة 
)(، واستمر بقاء اإلمام الكاظم )( يف كربالء املقدسة أكثر من سنتني، 
ومل يقم يف دار أبيه عىل هنر العلقمي، وإنام بنى داره ومدرسته فيام بني حرمي 
اإلمام احلسني )( وأخيه العباس )( اىل الشامل الرشقي من حرم االمام 
 )( اإلمــام  وتصدى   )( العباس  سيدنا  حرم  وغرب   )( احلسني 
للتدريس ونرش الفقه اإلسالمي واحلديث، واضحت مدرسة اإلمام الكاظم 
»زرافات  إليه الشيعة من كل فج  أبيه وجده فازدلفت  امتدادًا ملدرسة   )(
العلم  منه  تستقي  والرواة  واملحدثني  العلامء  والتفت حوله مجوع  ووحدانًا«، 

وتنهل من معينه العذب، وتروي عنه األحاديث) 7( .
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موسى  اإلمام  ذرية  من  العلويني  توافد  ازداد  البوهيية  الدولة  عهد  ويف   
املختلفة،  العلم من األمصار  اليها كثري من طالب  ارحتل  الكاظم )( كام 
فكان العلم حيتل جانبًا مهاًم يف كربالء املقدسة . فتعقد حلقات أهل الفضل 
واألدب الواسعة بشكل يدعو إىل اإلعجاب، وبذلك حازت كربالء املقدسة 
الرئاسة العلمية منذ ذلك احلني، وال سيام عىل أثر نبوغ العامل الكبري املحدث 
مطلع  حتى  املقدسة  كربالء  ظلت  وهكذا   .)8( النينوي  زياد  بن  محيد  الشهري 
القرن الرابع اهلجري، إذ مترصت عىل عهد البوهييني الذين كان هلم فضل كبري 
يف تشييد هذا البلد املقدس وعامرته وإحياء الرتاث العلمي وتشجيع احلركة 

العلمية فيه.
الشعراء  باجتامع  املقدسة  كربالء  يف  ازدهرت  العلمية  احلوزة  بان  ويذكر   
يوميًا  أضحت  حتى  األحاديث،  ينقل  ومن  الشيعة  واملحدثني  والفقهاء، 
شعراء  قبل  من  البليغة،  األشعار  لقراءة  ومركزًا  عكاظ«اليومي،  »كسوق 
وبحضور  بالتدريج،  الثاين  والقرن  األول  القرن  أواخر  يف  وذلك  الشيعة، 
القرآن، ونقل احلديث،  لتفسري  املكان حماًل  املوجودين )(، أصبح  األئمة 
هاشم  بن  إبراهيم  بن  الشيخ عيل  العالمة  املجال  هذا  يف  برز  من  اهم  ولعل 
وأوثق  أشهر  من  و  وفقيٌه وُمفس  راٍو  وهو   ) 941م  )تـــــ329هــ/  القمي 
بحدود  الشيعية  الروائية  املوسوعات  عنه  نقلت  فقد  رواة الشيعة وأبرزهم، 
بن هاشم  إبراهيم  بطريق والده  نقلها  منها )6214( حديثًا  )7140( حديثًا 
بن  النجايش »بأن عيل  قاله  ما  له  املرتمجني  ما ذكر يف حقه من  )9(، ومن مجلة 

ثابت  إيامن  له  عليها،  يعتمد  و  الروايات  نقل  يف  هلا  يطمأن  شخصية  إبراهيم 
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 ،)11( الكليني  يعقوب  بن  أبو جعفر حممد  و كذلك   ،)10( و عقيدة صحيحة« 
األنام،  قدوة  األجل  الشيخ  هو  »الكليني  بقوله  عرصه  علامء  احد  يصفه  وإذ 
ومالذ املحدثني العظام، ومروج املذهب يف غيبة اإلمام )(، أبو جعفر حممد 
بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي امللقب ثقة اإلسالم. ألف الكايف الذي 
هو أجل الكتب اإلسالمية وأعظم املصنفات اإلمامية والذي مل يعمل لالمامية 

مثله« )12(.
 استمرت احلوزة يف كربالء املقدسة، يف تطورها الفكري والعلمي، لتتحفنا 
بمرياث ثقايف مهم وغني، ليبقى مرتبطًا بعلامئنا، متجهًا إىل عرصنا احلارض، 
فشكل مجلة من العلامء امثال: الشيخ املفيد )336-413هــ/948-1022م( 
صاحب كتاب )اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد( الذي يعترب أحد اهم 
الكتب التارخيية لدى الشيعة، ويعد الشيخ املفيد أحد أوائل متكلمي اإلمامية 
الذين وضعوا اللبنات األوىل هلذا املذهب واستخدموا الدليل العقيل يف جممل 
األمور للداللة عىل صحة املذهب، والرشيفان الريض )359-406هـ/969-

1015م( واملرتىض)355-436هــ/966-1044م( ومها مفخرة من مفاخر 
العرتة الطاهرة، وإمامان من أئمة العلم واحلديث واألدب، وبطالن من أبطال 

الدين والعلم واملذهب )13( .
واجلمود،  والضعف  الركود،  إىل  احلوزة  فيها  تضطر  التي  األوقات  ويف 
يتصاعد نشاط بعض العلامء الفاعلني، ليعيد إىل احلوزة ازدهارها املعهود، ومنهم 
الشيخ عامد الدين حممد الطويس املعروف بابن محزة)ت 598هـ/1202م( أو 
أبو جعفر الثاين، الذي استطاع ان يستقطب الطلبة، وعشاق العلم والفضيلة، 
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العلوم، وقد وصفه  الرشيقة يف كل  العميقة، ومهارته  بتحقيقاته  إىل احلوزة، 
الشيخ الفقيه احلسن بن عيل بن حمّمد الطربي بأنه ) من علامء القرن السابع ( 
يف كتابيه الكامل البهائي ومناقب الطاهرين بـ » الشيخ اإلمام، العاّلمة الفقيه، 
حمّمد  بن  عيل  بن  حمّمد  جعفر  أبو  الدين  عامد  اإلسالم  حّجة  الرشيعة،  نارص 

الطويس املشهدي« وذكر من مصّنفاته كتاب )الثاقب يف املناقب( )14(.
 استمر علامء االمامية يف متابعة الدرس والبحث يف مدينة كربالء املقدسة 
ابرز  الطويس احد  الدين بن حممد  الشيخ عامد  امثال  لتربز منهم نخبة جليلة 
والسادس  اخلامس  القرنني  يف  املقدسة  كربالء  يف  الدينية  احلوزات  اساتذة 
اهلجريني وقد أطلق عليه املؤرخون والعلامء والفقهاء أوصافا تدل عىل عظيم 
متكنه من العلوم وعلو منزلته الفقهية فوصفه املؤرخون انه كان »فقيه اإلمامية 
وشيخ الطائفة وشيخ الشيعة«، يف حني قال فيه العلامء» شيخ اإلمامية عارف 
باألخبار والرجال والفقه واألصول والكالم واألدب ومجيع الفضائل تنسب 
إليه، َصَنَف يف كل فنون اإلسالم، وهو املهذب للعقائد يف األصول والفروع، 
اجلامع لكامالت النفس يف العلم والعمل«)15(  ومن ابرز تصانيفه هي الوسيلة، 

الواسطة، الرايع يف الرشايع، ومسائل يف الفقه ومنتخب الدين  )16(.
العلمية  احلوزة  امليالدي، وسعت  الثالث عرش  اهلجري  السابع  القرن  يف   
يف كربالء املقدسة فعاليتها، بزعامة آل معد احلائري، ومن مجلة أولئك الذين 
بلغوا مقام املرجعية العظمى هو السيد فخار معد احلائري )17( ، وهبذا الرتتيب 
وجدت احلوزة يف كربالء املقدسة نفسها بعد قرون تتألق بعلامء آخرين مثل: 
ابن فهد احليل )18( 1355- 1437 الذي ولد يف مدينة احللة، وهاجر إىل مدينة 
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يف ذلك الوقت عدد  كربالء املقدسة، وكان يدرس يف حوزة كربالء املقدسة 
كبري من طالب العلوم الدينية من البلدان املختلفة وقد تويف يف مدينة كربالء 
املقدسة، ودفن فيها، ويقع قربه يف شارع قبلة اإلمام احلسني ويعد اليوم مزارًا 
يقصده الزوار عالوة عىل كون مكان قربه مدرسة دينية يرتادها طلبة العلم من 
كل مكان، والشيخ تقي الدين إبراهيم الكفعمي)19(، ومدرس)الطف( السيد 

نرص اهلل املوسوي احلائري )20( . وغريهم . 
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 المبحث الثاني:
 اشهر علماء الحوزة العلمية في كربالء المقدسة :-

العلامء  من  .ثلة  امليالدي  عرش  /اخلامس  اهلجري  العارش  القرن  يف  برز 
ابرزهم السيد ويل احلسيني احلائري، وهو من علامء كربالء املقدسة البارزين، 
احلق  ومنهاج  البحرين  جممع  و  املطالب  كنز  كتاب  منها  عديدة  مؤلفات  له 
صاحلًا  فاضاًل  عاملًا  كان   « االمل  امل  كتاب  صاحب  ويذكر  امللوك،  وحتفة 
نافعة  دينية  مؤلفات  له  الثاين  والشهيد  حسني  الشيخ  معارصي  من  حمدثًا... 
امليالدي ظهور  الثاين عرش اهلجري/السابع عرش  القرن  « )21(، وشهد  كثيـرة 
باقر املجليس )1037-1111هــــ/1628-1699م( صاحب  الشيخ حممد 
كتاب »بحار األنوار« )22(، حيث مرت احلوزة العلمية يف منعطف جديد متثل 
أوال،  املقدسة  كربالء  يف  الدينية  الساحة  عىل  ظهرت  جديدة  أفكار  بشيوع  
املوثوق  الكتب  يف  الواردة  باألخبار  فقط  التمسك  إىل  الناس  تدعو  فبدأت 
حيث  من  األصول،  علم  ونبذ  ملصادرها  إعتبار  دون  بظواهرها  والتقيد  هبا، 
)23(، وبظهور هذه األفكار نشأت  أن العقل الجيوز الرجوع إليه يف كل يشء 
املدرسة اإلخبارية )24( احلديثة، وكان أول من دعا هلذه الفكرة هو السيد املريزا 
حممد أمني اإلسرتآبادي  )ت 1033هـ/ 1624م ( وهو من اعالم اإلمامية، 
ولد يف اسرتآباد ودرس يف شرياز والنجف االرشف ومكة املكرمة، وقد ضّمن 

آراءه هذه يف كتاب أسامه »الفوائد املدنية « )25(.
وقد تزعم طائفة اإلخبارين يف القرن احلادي عرش اهلجري / السابع عرش 
امليالدي ، وهو أول من باحَث املجتهدين األصوليني ، داعني للعمل بمتون 
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وتقليد  املجتهد  وإجتهاد  واإلمجاع  العقل  إتباع  إن   «: قائال  الواردة  األخبار 
آرائه هذه يف كتاب  « وقد ضّمن  املستحدثات  املجتهد من  العامي للشخيص 

أسامه » الفوائد املدنية يف الرد عىل من قال باالجتهاد والتقليد «)25 (.
سيطر التيار اإلخباري يف النصف الثاين من القرن احلادي عرش اهلجري/ 
الثامن عرش   / اهلجري  الثاين عرش  القرن  اواخر  امليالدي حّتى  السابع عرش 
»الفوائد  كتاب  انتشار  بعد  البالد  يف  العلمية  احلــوزات  مجيع  عىل  امليالدي 
املدنية« وخاصة يف مدينة كربالء املقدسة، حيث وجد يف هذه احلقبة التارخيية 
ملدينة كربالء املقدسة بروز عدد كبري من املؤيدين للمحّدث االسرتآبادي يف 
توجهاته وآرائه وكان يف طليعتهم العامل  و املحدث والفقيه  الشيخ يوسف بن 
الشيخ أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن صالح بن عصفور بن أمحد بن عبداحلسني 
-1696 هـــ/   1186  -  1107( البحراين  الـــدرازي  شيبة  بن  عطية  بن 
1772م( صاحب كتاب »احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة«، وكان 

صاحب ذهن متوقد وذوق سليم متزن وله باع طويل يف الفقه واحلديث )26 (
»املاحوز«  قرية  يف  ولد  أنه  الكبرية«   »إجازته  يف  نفسه  ترمجته  يف  وقال 
بالبحرين، ودرس وهو صبي عىل والده ثم عىل العامل العالمة الشيخ حسني 
املاحوزي، ودرس أيضا عىل يد الشيخ أمحد بن عبداهلل البالدي وغريمها من 
علامء البحرين، ثم سافر إىل احلج وزار رضيح النبي  وسلم وأهل بيته، ثم 
البحرين  رجع إىل القطيف وبقي فيها مدة مشتغال بالتحصيل، وبعد خراب 
واستيالء األعراب من الوهابيني وغريهم عليها فر إىل ديار العجم وقطن يف 
كرمان، ثم يف شرياز مشتغال بالتدريس والتأليف، ثم سافر إىل  كربالء املقدسة 
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الرابع من شهر ربيع األول سنة ست  إىل أن تويف فيها بعد ظهر يوم السبت 
وثامنني بعد األلف واملائة، وسار خلف جنازته مجع كثري ومجهور غفري ليدفن 

يف الرواق احلسيني )27( .
 " الطاهرة  العرتة  النارضة يف احكام  "احلدائق  له مؤلفات كثرية اشهرها 
الذي يعد موسوعة شاملة للمعامالت والعبادات الرشعية و »الدرر النجفية«  و 
»سالسل احلديد يف تقييد أيب احلديد« ردا عىل رشحه لنهج البالغة  و »الشهاب 

الثاقب يف معنى الناصب«  وغريها.
اصويل  ورائد  وجمتهد  فقيه  املقدسة  كربالء  يف  الفكرية  الساحة  عىل  ظهر   
أصيل  فقهي  ملسار  وجمددًا  مؤسسًا  للمرجعية  التصدي  عاتقه  عىل  اخذ  فّذ 
الشيخ  وهو  اال  الرشعية،  االحكام  استنباط  يف  واالستقراء  العقل  يعتمد 
اكمل بن حممد صالح  باقر بن حممد  الشيخ حممد  ، واسمه  البهبهاين  الوحيد 
عام  اصفهان  ولد يف  املفيد،  للشيخ  نسبه  يرجع  البهبهاين،  بالوحيد  املعروف 
)1117هــ/1706م(عىل اشهر االقوال، وتلقى تعليمه االويل عىل يد والده 
العالمة الشيخ حممد اكمل، فدرس عليه مبادئ العربية والعلوم العقلية والنقلية 
يد  عىل  درس  حيث  العلمي  حتصيله  إلكامل  النجف  مدينة  اىل  بعدها  لينتقل 
اكابر علامئها كالشيخ حممد الطباطبائي الربوجردي والسيد صدر الدين القمي 
اهلمداين ، هاجر بعدها اىل هببهان ومكث فيها ثالثني عامًا ليستقر به املطاف يف 
كربالء املقدسة التي تويف فيها عام) 1206هــ/1791م(  )28(.لتدخل حوزة 
كربالء املقدسة مرحلة تارخيية جديدة بفضل رجاالهتا الذين تتلمذوا عىل يد 

رائدهم الشيخ الوحيد البهبهاين )29(.  
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وتعبرياته  املقنع،  منطقه  مستخدمًا  حوله  بمن  التأثري  يف  البهبهاين  رشع   
الكثريين، فقد كان  أن يغري رأي  الرصينة، ومتكن من  املربهنة، وإستدالالته 
الثانية  املائة  رأس  عىل  املذهب  جمدد  إنه  عنه   قيل  الذي  النحرير،  العامل  هذا 
وتعبرياته  اهلائلة،  العلمية  قدرته  مكنته  حيث  وحصيفًا،  لبقًا  متكلاًم  عرشة 
اإلستداللية املتزنة من أن ينهض ملجادلة ومناقشة املسائل اخلالفية، مدعوما 
التي  األصولية  وتقريراته  ودروسه  الشفوية،  وحماججاته  مؤلفاته  من  بجملٍة 
كان يلقيها عىل تالمذته، الذين التفوا حوله باملئات، حتى انكمشت يف عرصه 
اخلالفات احلادة ورجعت احلوزة إىل سابق عهدها يف البحث والتحقيق عىل 

ضوء املدرسة اإلجتهادية املعروفة )30(.
بإحياء وجتديد علم االصول  املصنفات اخلاصة  البهبهاين يف وضع   رشع 
الكالم،  وعلم  والفقه  واحلديث  الرجال  علم  يف  مصنفًا   )94( بلغت  التي 
عالوة عىل اجازات وحتقيقات اخرى يستدل منها بأن الشيخ الوحيد كان يف 
طور اعداد خطة ممنهجة يبتغي من ورائها اعادة احياء وجتديد املذهب االثني 
عرشي، اذ يعد كتابه »الرسائل االصولية« ابرزها مبينًا فيه رضورة استخدام 
العقل الذي عده احد مصادر الترشيع االسالمي، و يف باب حديثه عن هذا 
بابًا  ففتح  »االستقراء«،  عنوانه  العقل  يعتمده  جديدًا  مبدأ  استحدث  االمر 
جديدًا يف قاعدة تعارض االدلة والنصوص، وهبذا اعتمد تقديم القاعدة عىل 
النص، ثم لزوم تأويل الرواية او طرحها  )31(. كل ذلك أّهل الشيخ البهبهاين 
للفكر االصويل  يقود زمام االمور وينترص  القادمة من حياته ألن  املرحلة  يف 

وحيارب من اجل إحيائه من جديد .
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ولسنا نغايل اذا قلنا بان الشيخ الوحيد البهبهاين قد حاز عىل اهتامم اغلب 
رجال الرتاجم الذين جاءوا بعده . فعىل سبيل املثال ال احلرص  وصفه تلميذه 
العامل  »شيخنا  بقوله  إجازاته  بعض  يف   )32( العلوم  بحر  مهدي  حممد  السيد 
العديم  والفقيه  النحرير،  املحقق  الفهامة  الفاضل،  احلرب  وأستاذنا  العامل، 
النظري، بقية العلامء ونادرة الفضالء، جمدد ما إندرس من طريق الفقهاء، ومعيد 
ما إنمحى من أثر القدماء، البحر الزاخر، واإلمام الباهر، الشيخ حممد باقر بن 
الشيخ األجل األكمل، واملوىل األعظم األبجل، املوىل حممد أكمل، أعزه اهلل 

برمحته الكاملة، وألطافه السابغة الشاملة« )33(.
وترمجه الشيخ آغا بزرك الطهراين يف كتابه »الكرام الربرة يف القرن الثالث 
بعد العرشة« بقوله » الشيخ اآلغا حممد باقـر الشهري باألستاذ األكرب وبالوحيد 
حمقق،  ومؤسس  كبري،  جماهد  البهبهاين،  األصفهاين  اكمل  حممد  املوىل  إبن  ـ 
سنة  يف  أصفهان  يف  ولد  عرصه،  يف  وأجّلهم  اإلمامية  علامء  مشاهري  وأشهر 
)1118 هـ (، نشأ هبا ثم انتقل إىل هببهان مع والده فاشتغل هبا عليه ردحا من 
الزمن، ثم هاجر إىل كربالء فجاورها وحرض عىل أركان امللة وأقطاب الرشيعة 

من سدنة املذهب وفحول العلامء« )34( .
 خترج عىل يديه مجع من أعالم الدين وعباقرة األمة وشيوخ الطائفة  كاملوىل 
حممد مهدي النراقي )35( واملريزا أيب القاسم القمي )36( والشيخ األكرب جعفر 
كاشف الغطاء )37(، والسيد حممد مهدي بحر العلوم، وغريهم من مشيدي دعائم 
التيار االصويل، توّف البهبهاين يف احلائر الرشيف سنة )1208هـ/1794م(، 
ودفن يف رواق حرم احلسني)( مما ييل أرجل الشهداء، ورثاه مجع كبري من 
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علامء ذلك العرص وشعرائه . 
الطباطبائي  عيّل  السيد  الكبري  العامل  البهبهاين  الوحيد  جانب  اىل  كان  كام   
)1161-1231هـ/1748- 1816م( صاحب املؤلفات الكثرية القيمة اّلتي 
من ضمنها كتاب »رياض املسائل«  فيقول صاحب مفتاح الكرامة فيه »حميي 
البيضاء فخر املجتهدين  املّلة  قواعد الرشيعة الغراء مقنن قوانني االجتهاد يف 
مالذ العلامء العاملني ملجأ الفقهاء الكاملني سيدنا واُستاذنا العيل العايل األمري 
السيد عيّل الطباطبائي..« )38( وهو من علامء كربالء املقدسة ومراجعها، دفن 
يف الرواق احلسيني، ووصفه صاحب كتاب مفتاح الكرامة بـ» مشكاة الربكة 
والكرامة صاحب الكرامات أبو الفضائل سيدنا وُاستاذنا األمري الكبري السيد 

عيّل أعىل اهلل شأنه« )39(.
للعلامء  استقطاب  مركز  املقدسة  كربالء  تصبح  ان  الطبيعي  من  كان    
العلمية  احلوزة  نشاط  بعد  وصوب  حدب  كل  من  واملعرفة  العلم  وطالب  
العلمية  للمكانة  نظرا  البهبهاين،  الوحيد  الشيخ  عهد  عىل  املقدسة  كربالء  يف 
الكبرية التي كان الوحيد البهبهاين قد أوجدها بشخصيته العلمية الفريدة يف 
يف  العلمية  احلوزة  فتحولت  املكثفة،  والبحثية  التدريسية  ونشاطاته  نوعها، 
هذه املدينة إىل ساحة تعج وتزخر برهط كبري من العلامء والفقهاء، واألساتذة 
وتألقت  برزت  حتى  والفضيلة،  العلم  طالب  من  غفرية  ومجوع  واملحققني 
الوقت  ذلك  اإلسالمي، ويف  العامل  للشيعة يف  األول  العلمي  املركز  بوصفها 
املزدهرة  املقدسة  تابعة فكريا حلوزة كربالء  النجف  العلمية يف  كانت احلوزة 

واملتوهجة بصولة الوحيد وتالمذته. 
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كربالء  حوزة  شهدهتا  التي  التجديدية  واحلركة  النوعية  النقلة  وشكلت 
املقدسة العلمية يف عهد الوحيد البهبهاين، داللة علمية فاقت كل ما أحرزته 
هذه احلوزة من عطاء علمي وتراث فكري زاخر، من قبل ذلك أن يف عهد 
هذا العامل العبقري فتحت صفحة جديدة من التحقيق، والبحث االستداليل، 
واملنطق الربهاين، فأصبح للفقه إطاره العقيل املحدد، إىل جانب إطاره النقيل، 
تكون  وبذلك  األصويل،  االجتهاد  مبدأ  بالكامل  ووضح  الرؤية،  وحتددت 
الوحيد  مثل  تارخيية،  علمية  شخصية  احتضنت  التي  املقدسة  كربالء  حوزة 

البهبهاين، قد أسدت خدمة كبرية ملسرية الفقه االجتهادي األصويل )40( .
 وخالصة القول إن النهضة التجديدية يف الفقه واصوله انطلقت بادئ ذي 
بدء من حوزة كربالء املقدسة، عىل يد املريب واملعلم الكبري الوحيد البهبهاين، 
وامتّدت بعده إىل النجف األرشف بفضل تالمذته الكبار الذين انتقلوا إىل هذه 
املدينة يف الفرتة الالحقة من حياهتم العلمية، فأشاعوا يف حوزهتا أفكار الوحيد 

ومبادئ مدرسته األصولية. 
العامل  الرشيف،  احلائر  يف  البهبهاين  الوحيد  تالمذة  مشاهري  ومــن 
الرجايل الشيخ حممد بن إسامعيل بن عبد اجلبار بن سعد الدين  احلائري املعروف 
بأيب عيل الرجايل، ولد يف كربالء املقدسة سنة )1159 هـ /1746م(، وتويّف 
فيها سنة )1215 هـ/1800م(، نسب نفسه هكذا: حممد بن إسامعيل املدعو 
أبيه  أبا، الشيباين نسبا، و حكى نقال عن  بأيب عيل الغارضي مولدا، اجليالين 
»مات والدي ويل أقل من عرش   : بابن سيناء وقال عن نفسه  إن نسبه يتصل 
سنني واشتغلت عىل األستاذ العالمة ـ الوحيد البهبهاين  والسيد األستاذ السيد 
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عيل الطباطبائي صاحب الرياض« ،ومن أهم مؤلفاته كتاب »منتهى املقال يف 
أحوال الرجال« املعروف برجال أيب عيل )41(.

ومن تالمذة البهبهاين، وهو السيد حممد مهدي الشهرستاين ولد يف اصفهان 
عام )1130هـ/1718م(، قدم يف شبابه من مدينة أصفهان إىل مدينة كربالء 
البهبهاين  امثال  املعروفني  أساتذهتا  عند  فدرس  فيها،  العلم  لتلّقي  املقّدسة 
احلرضة  يف  كثرية  بإصالحات  الشهرستاين  السّيد  قام  النراقي،  امحد  والشيخ 
احلسينية والصحن احلسيني، مستفيًدا من املال الذي كان يرد اليه من موقوفات 
ه األعىل، السّيد فضل اهلل الشهرستاين، كام كان للسّيد الشهرستاين َيد يف  َجدِّ
َمدِّ املاء من هنر الفرات إىل مدينة النجف األرشف، وذلك بحفر هنر عريٍض 
جًدا وعميق، ابتداًء من الشاطئ الواقع جنب جس املسيب، إىل أرض النجف 
ما  أي  فرسًخا،   )25( تناهز  األرض  من  مسافة  يف  ذلك  تم  وقد   ، سة  املقدَّ
يساوي )137( كم تقريًبا، وجرت فيه املياه، وتمَّ إنجازه يف سنة )1798م( 
وهذا النهر هو املعروف بنهر اهلندية اليوم، تويف السيد الشهرستاين يف كربالء 
ها لنفسه يف  املقدسة سنة )1216هـ/1801م( ودفن بمقربته التي كان قد أعدَّ
حياته، بجوار قبور الشهداء يف احلرم احلسيني، والتي أصبحت فيام بعد مقربة 

األرسة الشهرستانية )42( .
صاحب  عيل  السيد  نجل  حممد  السيد  البهبهاين  الشيخ  تالمذة  ومن   
البهبهاين ولد )1180هــ/1766م(، كان من كبار  الرياض، وسبط الوحيد 
اصفهان،  إىل  هاجر  ثمَّ  فيها  واقام  املقدسة  كربالء  يف  ولد  االمامية،  علامء 
وانتهت اليه رئاسة الطائفة االمامية بعد وفاة والده السيد عيل، سمي باملجاهد 
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الرويس عليها،  ايران لصد اهلجوم  املجاهدين يف شامل  قيادته جلموع   بسبب 
ظل يف كربالء املقدسة إىل أن وقعت محلة الوهابيني التي هاجر عىل إثرها إىل 
إيران وحل يف أصفهان، بقي )13( سنة زعياًم دينيًا إىل أن جاءه نعي والده سنة 
املقدسة، فأصبح  )1232هـ/ 1817م(، فغادر أصفهان متوجهًا إىل كربالء 

مرجعًا عامًا فيها ليتوف عام )1241هـ/1825م( )43(.
مرتىض  الشيخ  االصوليني  الــرواد  من  املجاهد  حممد  السيد  تالميذ  من   
الدين  شمس  بن  مرتىض  بن  أمني  حممد  بن  مرتىض  الشيخ  هو  االنصاري 
املعروف،  الصحايب  اهلّل  األنصاري  بن عبد  إىل جابر  نسبه  ينتهي  األنصاري، 
أحد علامء اإلمامية، ولد يف مدينة ديزفول الواقعة جنوب إيران يف يوم الغدير 
علمية  أرسة  من  االنصاري  الشيخ  انحدر  هــ/1800م،   1214 سنة  األغر 
معروفة بالصالح والتَّقوى، تعّلم قراءة القرآن والكتابة وهو يف اخلامسة من 
 عمره، وأخذ بعدمها بدراسة علوم الرصف، والنحو، واملنطق واملعاين، والبيان 
عىل يد والده و  فضالء مدينته، ُثمَّ قرأ املقّدمات عند عّمه الشيخ حسني، إىل 
املجاهد  حممد  السيد  يد  عىل  دراسته  اكمل  كام  سنة،  عرشين  عمره  صار  أن 
ورشيف العلامء املازندراين يف كربالء املقدسة ليصبح من علامء البارزين، فبقي 
آخذًا عن االستاذين املشار إليهام اربع سنوات إىل أن حورصت كربالء بجنود 
داود باشا  )44( فرتكها العلامء والطالب وبعض املجاورين قبل ان هياجرها اىل 

النجف )45( .
للشيعة يف  العليا  املرجعية  االنصاري  الشيخ مرتىض  العظمى  اهلل  آية  حاز 
الزكاة واخلمس وغريها مبالغ كبرية  اليه من أموال  العامل كله، وكانت تصل 
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ولكنه مل يأخذ منها لشخصه شيئًا، حتى وجد املؤمنون اوضاعه املعيشية عند 
وفاته كام كانت عند بدء دراسته العلوم الدينية ملا قدم اىل النجف االرشف اول 
شبابه من مدينة  ديزفول االيرانية،  إذ كان يمكث يف احد املنازل املتواضعة يف 
النجف. وهو املرجع االعىل للشيعة ... ومن ثري ما يذكر قال له احد املؤمنني 
يومًا: اهيا الشيخ، انك تبذل جهدًا عظياًم، وبيدك مثل هذه االموال، وانت ال 
ترصف منها شيئًا يف شؤونك الشخصية! فقال له الشيخ متواضعًا »اي جهد 
يا هذا! ليس ما أقوم به شيئًا عظياًم «، ومن اقواله االخرى » احلقوق رشعت 
لسد حاجة املعوزين ال ليتّنعم هبا الرؤساء والسادة والعلامء وابناء العلامء« )46( 
اقواله  انعكست عىل  ان  تفتأ  مل  الشيخ االنصاري  ان رسالة  يدّل عىل  . وهذا 
واعامله يف كل حني لتصبح منارًا يستضاء به اذا ما احتاج املجتمع للعودة اىل 

رموزه كي يستنري هبم .
 هذه املرة نتطلع اىل كوكب آخر يف سامء احلوزة العلمية بكربالء املقدسة 
اإلمام  الشهداء  لسيد  الطاهر  اجلثامن  اكتسب ضياءه وهباءه من وجود  الذي 
السيد  املريزا  املرحوم  إنه  االرض،  من  املباركة  البقعة  )( يف هذه  احلسني 
حممد هادي احلسيني اخلراساين، الذي يعد أحد زعامء احلوزة العلمية يف مدينة 
التضحية والشهادة، ولد يف مدينة كربالء املقدسة سنة )1297 هـ-1879م( 
وكانت نشأته يف التحصيل العلمي يف الروضتني احلسينية والعباسية املطهرتني. 
ومن ثم اودعه والده يف حلقات حفظ القرآن الكريم فأتقن قراءة القرآن الكريم 
واألدعية املأثورة بشكل جيد وهو ابن سبع سنني، ودرس عىل يد العديد من 
العلامء األجالء منهم الفاضل البسطامي والفقيه السيد حسني األسرتآبادي يف 



52

ملحات تاريخية عن حوزة كربالء قراءة يف �سري رجاالتها يف مرحلتي التاأ�سي�س والريادة

مدرسة مريزا جعفر ودرس رشح النظام عىل شافية ابن حاجب يف الرصف، 
ورشح اجلامي عىل كافيته يف النحو، وغريها .

السيد  ثانية، حيث يصف  اليها  ليعود  الزمن   غادر مدينة كربالء مدة من 
اىل  ثم ترشفت   « بقوله:  االربعني«  »ملحة  كتابه  املباركة يف  العودة  هادي هذه 
كربالء مسقط رأيس وحمل أنيس، فاشتغلت بالدروس ومتحض انشغايل بالفقه 
واألصول، وكان اول حضوري درس اخلارج يف كربالء لدى الشيخ العالمة 
اىل  اخلراساين  السيد  انتقل  اخلراساين، وبعد ذلك  املوىل حممد كاظم  اآلخوند 
مدرسة  يف  فمكث  فيها.  العلمي  حتصيله  ليواصل  األرشف  النجف  مدينة 
العالمة  ابحاث  حرض  كام  السطوح،  مرحلة  يف  بالتدريس  ورشع  السليمية 
العالمة  سامحة  أبحاث  وحرض  املعقول،  يف  األصطهبانايت  باقر  حممد  املريزا 

شيخ الرشيعة االصفهاين يف مباحث األلفاظ« )47(.
السيد  انطلق   ،)( احلسني  اإلمــام  جــوار  ومن  املقدسة  كربالء  ومن 
هادي اخلراساين يف دوره االجتامعي والسيايس لتقويم كل ما اعوّج من أمور 
اجلائر  القرار  بوجه  الوقوف  ادواره  ابرز  العراق وخارجه، ومن  املسلمني يف 
عبد  شكلها  التي  للحكومة  انتقاداته  بسبب  اخلاليص  مهدي  الشيخ  برتحيل 
الرمحن النقيب ومعارضته الشديدة التفاقياهتا مع االستعامر الربيطاين، وكان 
الكبري  املرجع  بصحبة  ايران  اىل   )1923( سنة  اخلاليص  الشيخ  ترحيل  قرار 
اجلامهري  فعل  ورد  اخلراساين  السيد  و  االصفهاين،  اهلل  وآية  النائيني  الشيخ 
موكب  اخلاليص  للشيخ  أجروا  حيث  آنذاك  احلاكمة  السلطات  حتدوا  الذين 
توديع حاشد، وقد ساروا ملسافة طويلة مع سيارته، مما أحبط املخطط الرامي 
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اىل النيل من علامء الدين والتقليل من شأهنم.
احلرم  العبد وأطراف  مأذنة  بارزًا وشاخصًا يف قضية هتديم   وكان موقفه 
احلسيني الرشيف،  فكتب مع عدد من علامء كربالء املقدسة برقية اىل امللك 
آنذاك  الوزراء  رئيس  قرارات  فيها  يستنكر  اإلله  عبد  والويص  الثاين  فيصل 
امتناعه  االجتامعية  مواقفه  من  ينقل  مما  وكان  1924م،  عام  اهلاشمي  ياسني 
الناس  أمام  ادارة صالة اجلامعة يف احلرم احلسيني الرشيف، وكان يقف  عن 
ألداء فريضة الصالة منفردًا، إلثارة الرأي العام عىل قرار هدم وختريب املعامل 
يف  جيري  كان  عام  بعيدًا  اخلراساين  السيد  يكن  ومل  املقدسة،  لكربالء  األثرية 
ايران واملامرسات الالدينية التي كانت تتبعها السلطات البهلوية ضد احلوزات 
العلمية، وفرضها القيم الالأخالقية يف املجتمع، كام مل يكن بعيدًا عام جرى عىل 
مراقد أئمة البقيع يف املدينة املنورة، حيث أبرق اىل احلكام السعوديني برسائل 
االحتجاج واالستنكار عىل ما قاموا به من هدم معامل قبور األئمة األطهار عام 
1925، وعىل أثر ذلك ألف كتابًا أسامه » دعوة احلق«، أكد فيه بطالن ما قام 
به الوهابيون من تدمري معامل أئمة املسلمني واالستخفاف بمشاعرهم الدينية 

.)48(

  واىل جانب اهتاممه باحلوزة العلمية ومتابعة الشؤون االجتامعية والسياسية، 
فقد أوىل السيد اخلراساين أمهية كبرية للتأليف، حيث أغنى املكتبة اإلسالمية 
بمجموعة قيمة من املؤلفات الفقهية واالخالقية والتارخيية والعقائدية، بلغت 
بشأن  السديد  و)القول  اخللق(،  أئمة  إىل  احلق  )دعوة  منها  كتابًا     )143(
الثاين عرش من ربيع االول سنة )1368هـ  احلر الشهيد(، وغريها كثري. ويف 
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-1948م( مخدت شعلة السيد هادي اخلراساين بوفاته خملفًا يف نفوس املؤمنني 
احلزن واللوعة، وجرى يف كربالء املقدسة تشييع مهيب و ُوري جثامنه الثرى 
يف احلجرة الواقعة شامل الصحن احلسيني الرشيف التي يقع عندها حاليًا »باب 
السالملة« )49(، وقد عطلت االسواق واحلوزات، وأقيمت له جمالس العزاء يف 
العراق وإيران، فقد رحل عن هذه الدنيا، لكنه طبع يف التاريخ بصامته اجلهادية 
والعلمية واالجتامعية ويبقى يف ذاكرة االجيال ليكون ضمن السلسلة املضيئة 

عرب التاريخ للعلامء املجاهدين يف سبيل اهلل تعاىل.

االستنتاجات :-
يتضح لنا مما سبق عرضه يف ثنايا البحث حقيقٌة هي أن مدينة كربالء املقدسة 
حوزة  وأعرق  أوىل  ظهرانيها  وبني  رحاهبا  يف  تضم  ألن  متاما  مؤهلة  كانت 
القسط  والرشف،  والكرامة  والربكة  القدسية  آيات  من  فلها  للشيعة،  علمية 
األوفر والنصيب األكرب، خاصة أن تشكيلة الناس الذين سكنوها هي تشكيلة 
إجتامعية ذات إجتاه علمي وأديب وديني قوي وإن نسبة كبرية ممن قطنوها خالل 
القرون األوىل من نشأهتا ومترصها، هم من العلويني والسادة املوسويني الذين 
ينتسبون لألئمة األطهار، والذين هم األوىل أن ينهضوا لرتسيخ دين ورشعة 
جدهم األكرب النبي حممد ، ولتدعيم أسس اإلمامة والوالية، األمر الذي 
وفر جوا دينيا وروحيا متساميا يف كربالء املقدسة، كان ال بد أن ينشأ ويرتعرع 

يف وسطه دعاة الدين والفضيلة، ومبلغو القيم الروحية. 
ومن منطلق ما جاء ذكره آنفا، فقد أخذت مدينة كربالء املقدسة تسري وفق 
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منطق التاريخ، واملعطيات العلمية واملؤرشات الدينية، التي برزت عىل ساحتها 
بإجتاه أن تأخذ قصب السبق يف أن تكون احلوزة الرائدة وأن حتظى باملرتبة األوىل 
بني احلوزات العلمية الرئيسة لعلامء الشيعة، ومل يكن حتى هذا اي وقت قد ظهر 
ما يشري إىل مصطلح احلوزة، بل كانت هناك حلقات درس وبحث تعقد هنا 
وهناك، لكن ظهور هذا املصطلح وتبلوره ورواجه بني علامء اإلمامية مل يتحقق 

إال بظهور املؤسسة العلمية الدينية يف النجف األرشف. 
  ويمكن االستنتاج بان كافة اجلهود الفكرية واملواقف العملية لرواد الفقه 
نتيجة تطور  ببعديه االصالحي احلركي والتقليدي، مل يكن  الشيعي  السيايس 
تارخيي طبيعي خاضع لقوانني القضاء والقدر، بقدر ما هو خماض عسري عاشه 
واسس له الشيخ الوحيد البهبهاين بجهود استثنائية وفق خطة مدروسة اكملها 

ومحل رايتها تالمذته من بعده لتشكل تارخيًا حركيًا مل ينته حتى يومنا هذا.
 ومن خالل دراسة حركة املرجعية  يالحظ بأهنا اثبتت قدرهتا عىل التاميش 
يتناغم مع  منها حكاًم  لتعطي كلَّ واحد  احلياة يف حياهتا ومشاكلها  مع حركة 
حاجاته مسجلًة بذلك صريورة تارخيية فريدة متثلت يف قيادة االمة وتوجيهها 
فكريًا وسياسيًا، اىل احلد الذي طورت فكرة االنتظار إىل التمهيد لدولة املهدي 

.)f(املنتظر
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage  leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

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

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

- Watching the changes  the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has  whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

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

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

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

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decentants 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.
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Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be  the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence  we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes  
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race  and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders  but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting  by itself  a heritage of a particular race  and together with 
its neighbours  it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence  the levels 
of injustice against Karbala' increase: once  because it is Karbala' 
with all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'  that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east the 



It is worth noting that the topics and sections for which the 
award is given are the five sections of the journal ( the Society 
section the Science section the Literature section the Art 
(Aesthetic) section and the History section ) ; the same conditions 
of research writing are the same as those given and followed as 
suggested in the journal due to the fact that the outcomes of the 
award are the incomes of the journal .

The researches winning will be edited in the forthcoming 
issues of the journal and will be referred to as being awarded 
winners as a sort of honour for their writers and also writings .

This is not the last window (look) but rather the members 
of the two boards through the financial and moral abilities of 
the centre activate and encourage all that is of advantage for 
specialist researchers .

May Allah the Most High bless



Second Issue Word
Competition

The Techniques of Researching and Communication 
communicating with the research and persuing communication 
is a cultural duality which educated societies resort to for 
improvement and for developing ways of society communication 
on all its levels : the naturalistic the scientific the practical and 
else .

It is postulated that this duality makes up an enriching variety 
for both the public and academic society and at the same time 
it enriches their built–in variety through exchanging experiences 
exchanging thoughts and the active collective work .

Karbala heritage centre as part of the Islamic and human 
knowledge affairs department in the Al-Abbas holy shrine 
through its academic research and authorized window: Imean 
Karbala Heritage Journal proceeded further to attract the 
specialist researchers through communicating with them. 
Members of the two boards the advisory and the editorial boards 
made every effort to vary the ways of communication without 
limiting it to traditional communication such as waiting for 
researchers to send their researches or directly requesting them 
to write about a certain topic but rather they varied such ways of 
communication the most prominent of which is to announce for 
(Al- Saqy competition for Academic Researches ) ; the following 
are among the reasons for such an announcement:

-To help activate the spirit of competition among researchers 
through scientific competition of a specialized research writing 
type .

- Enriching the specialized heritage library with new thoughts 
and viewpoints given by researchers to discover what is new .

-Honouring those deserving honour as encouragement and 
impetus for recognized researchers and good writings .



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 researches  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 puplished are only those given consent by experts 
in the field. 

f. A researcher destowed a version in which the meant research published  
and a financial reward of (150 000) ID.

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 scopes of the research when possible.
13- Receiving researches be by correspondence on the  E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net)  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.
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisos 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 cooperates with 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 issuing 
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