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قواعد الن�شر يف املجلة 
القواعد  وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

اآلتية:
يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي . 1

وخطواته املتعارف عليها عاملًيا.
2 . )CD(وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق

simplified Arabic« عىل أن  بحدود)5000- 10000( كلمة بخط 
ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

ُتقبل النصوص املحققة ملخطوطات كربالء، عىل أن تكون حمققة عىل وفق . 3
فيها  يذكر  حتقيق)دراسة(  مقدمة  تتضمن  وأن  عليها،  املتعارف  املناهج 
الباحث املنهج املعتمد ومواصفات النسخة املعتمدة ومصدرها، ويرفق مع 

العمل املحقق صورة املخطوطة املعتمدة كاملًة.
يف . 4 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود)350( كلمة.

الباحث، وعنوانه، وجهة . 5 البحث عىل اسم  أن حتتوي الصفحة األوىل من 
اإللكرتوين مع مراعاة  اهلاتف، والربيد  الوظيفي، ورقم  العمل، والعنوان 
عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك. 

أواخر . 6 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 
بأن  ــارة  واإلش التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصــول  وتراعى  البحث، 
تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، 
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سنة النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر 
اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

حالة . 7 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعى يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 
أسفل . 8 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن. 
للمرة . 9 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ُقّدم  قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشار  وأن  األوىل، 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 
ة وسيلة نرش أخرى. . 10 أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ
تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة . 11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات 
فنية. 

ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل . 12
أصحاهبا سواء أقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: 

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

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.
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البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 	. 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل 

إعدادها هنائيًّا للنرش. 
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.ه. 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة و. 

مالية جمزية. 
يراعى يف أسبقية النرش: ـ. 13

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. أ. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 	. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. د. 

ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة:. 14
)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير

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

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.
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كلمة العدد
ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ

اِد�َشُة ْمَعُة ال�شَّ ال�شَّ
َسْت َأْساَمُؤُه،  احلَْمُد هللهلِ َجلَّ َجاَلُلُه، َوَعُظَم َفْضُلُه َوَكَرُمُه، َوَحُسَن َباَلُؤُه، َوَتَقدَّ
يَّاَم  ، واَلسهلِ اَلُم َعىَل َأْنبهلَِيائهلِههلِ َوُرُسلهلِههلِ اَلُة َوالسَّ يَك َلُه، َوالصَّ اَل إهلَِلَه إهلِالَّ ُهَو، َوْحَدُه اَل رَشهلِ

يَن. رهلِ يِّبهلِنَي الطَّاههلِ ٍد َوَعىَل آلهلِ َبْيتهلِههلِ الطَّ َنا َوَنبهلِيِّنَا حُمَمَّ َسيِّدهلِ

ادهلُِس  السَّ ُد  امُلَجلَّ ُل -  األَوَّ الَعَدُد  يَم  الَكرهلِ َئ  الَقارهلِ ي  يزهلِ َعزهلِ َيَدْيَك  َفَبنْيَ  َبْعُد:  ا  أمَّ
َوَقْد  ادهلَِسَة،  السَّ َشْمَعَتَها  ُتْوقهلُِد  َذا  َ هبهلِ َي  َوههلِ هلَِكْرَباَلَء،  ُتَراث  ةهلِ  جَمَلَّ ْن  مهلِ ادهلَِسةهلِ  السَّ نَةهلِ  لهلِلسَّ
اثهلِ َحتَّى َأْصَبَحْت  َ ن الرترُّ َل ُمَْتلهلَِفٍة مهلِ َعٍة يفهلِ َمَفاصهلِ َأْثَرتهلِ امَلْكَتَبَة الّتـَُراثهلِيََّة بهلَِأْبَحاٍث ُمُتنَوِّ

اثهلِ الَكْرَباَلئهلِّي اَل ُيْمكهلُِن االْستهلِْغنَاُء َعنُْه. َ ثهلِنَي يفهلِ الرترُّ امًّ لهلِلَباحهلِ َمْصَدًرا ُمههلِ

َن  َتَضمَّ ُل  األَوَّ َفاْلَبْحُث  ٍة:  دَّ عهلِ نَي  بهلَِمَضامهلِ َجاَءْت  َفَقْد  اْلَعَددهلِ  َهَذا  َأْبَحاُث  ا  َوَأمَّ
ّ يفهلِ َمْوُسْوَعةهلِ  ثهلِ الَبْحَراينهلِ نَْد امُلَحدِّ َواَيةهلِ عهلِ يثهلِ َوَتْقيهلِيَم َمْتنهلِ الرِّ َدَراَسًة َتنَاَوَلْت َنْقَد احلَدهلِ
يف  زيَن  امُلربَّ األَْعاَلمهلِ  ْن  مهلِ َعَلٍم  َحَياةهلِ  َحْوَل  َكاَن  الثَّاينهلِ  َواْلَبْحُث  ةهلِ،  َ النَّارضهلِ احلََدائهلِقهلِ 
ومكتبته  ي  الَكْفَعمهلِ يُم  إهلِْبَراههلِ ْيُخ  الشَّ َوُهَو  َأاَل  اهلجرّيني  والعارش  التاسع  القرنني 
ينهلِّي  ْزوهلِ القهلِ َخانهلِ  َحَسن  َدارهلِ  ْ الــ�َّ )َمْدَرَسُة  نَْوانهلِ بهلِعهلِ َجاَء  الثَّالهلُِث  َواْلَبْحُث  الغنّية، 
ابهلُِع  ا الَبْحُث الرَّ (، أمَّ َسةهلِ ينَةهلِ َكْرَباَلَء امُلَقدَّ يَّةهلِ يفهلِ َمدهلِ ْلمهلِ ْن َمَصادهلِرهلِ النَّْهَضةهلِ العهلِ َمْصَدًرا مهلِ
ْيُخ  ينَةهلِ َكْرَباَلَء َوُهَو الشَّ ينهلِيَّةهلِ يفهلِ َمدهلِ ُموزهلِ الدِّ ََحدهلِ الرِّ خيهلِيًَّة ألهلِ َفَكاَن َمْوُضوُعُه َدَراَسًة َتْأرهلِ
َد َسنََة 1989م، ُثمَّ َتاَلُه َبْحٌث آَخُر َعْن  ي اْسُتْشههلِ ذهلِ ّ الَّ ايفهلِ َضا الصَّ يُد َعْبُد الرِّ ههلِ الشَّ
اثهلِ  َ الرترُّ ن  مهلِ َو  ُأْنُموَذًجا،  ّي  احلَائهلِرهلِ اَمادهلِ  الدَّ َصالهلِحهلِ  دهلِ  حُمَمَّ يِّدهلِ  السَّ اَمادهلِ  الدَّ آلهلِ  ةهلِ  ُأرْسَ
ْيُخ َعْبُد اهللهلِ  يُه اْلَكبهلِرُي الشَّ َظامهلِ َوُهَو الَفقهلِ عهلِ َكْرَباَلءهلِ العهلِ َحدهلِ َمَراجهلِ َقٌة ألهلِ َساَلٌة حُمَقَّ املحقق رهلِ
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َساَلُة إهلَِجاَباتهلِههلِ َعْن َسْبعهلِ َمَسائهلَِل بهلَِشْأنهلِ  ّي(، َتنَاَوَلتهلِ الرِّ ّي)الترُّْسرَتهلِ وْشرَتهلِ بهلِن احلَُسنْيهلِ الشرُّ
قهلِ الَكَركهلِّي،  دهلِ لهلِْلُمَحقِّ حهلِ الَقَواعهلِ يَّةهلِ َكرَشْ ْلمهلِ تهلِي َوَرَدْت يفهلِ َبعهلِضهلِ اْلُكُتبهلِ العهلِ َباَراتهلِ الَّ العهلِ

. يَّةهلِ ْلمهلِ ن الُكُتبهلِ العهلِ َها مهلِ لهلِ َو َنْحوهلِ يدهلِ األَوَّ ههلِ ُروسهلِ لهلِلشَّ َوالدرُّ

َقةهلِ َتْسلهلِيَط  َسائهلِلهلِ امُلَحقَّ اَللهلِ األَْبَحاثهلِ َوالرَّ ْن خهلِ ُل مهلِ نَا ُنَحاوهلِ ْكرهلِ َأنَّ يرهلِ بهلِالذِّ ن اجلَدهلِ َومهلِ
يفهلِ  يَُّة  ْلمهلِ العهلِ َواحلََرَكُة  يَُّة  ْلمهلِ العهلِ احلَْوَزُة  َا  هبهلِ ْت  َمرَّ تهلِي  الَّ الُعُصورهلِ  ُمَْتَلفهلِ  َعىَل  ْوءهلِ  الضَّ
ُيَمثِّاَلنهلِ  نْيهلِ  يَّ ْجرهلِ اهلهلِ َعرَشَ  َوالثَّالهلَِث  َعرَشَ  الثَّاينهلِ  الَقْرَننْيهلِ  َفإهلِنَّ   ، َسةهلِ امُلَقدَّ َكْرَباَلَء  ينَةهلِ  َمدهلِ
د  يِّدهلِ حُمَمَّ ّ َوالسَّ ثهلِ الَبْحَراينهلِ َْوَزةهلِ َكْرَباُلَء، َفَكاَن الَبْحثانهلِ َعن امُلَحدِّ َهبهلِّي حلهلِ الَعرْصَ الذَّ
ا الَقْرَنانهلِ الَعارشهلِ َواحلَادهلِي َعرَشَ  ، وَأمَّ ْوءهلِ َعىَل َهَذا الَعرْصهلِ اَماد لهلَِتْسلهلِيط الضَّ َصالهلِح الدَّ
ْيخ  ، َفَكاَن َبْحُث الشَّ يَّةهلِ ْلمهلِ يََّة لهلِنهلُِشوءهلِ َحْوَزةهلِ َكْرَباَلَء العهلِ يقهلِ انهلِ َفُيَمثِّاَلنهلِ البهلَِداَيَة احلَقهلِ يَّ ْجرهلِ اهلهلِ
ْوءهلِ  ّي لهلَِتْسلهلِيطهلِ الضَّ يههلِ الترُّْسرتهلِ َبةهلِ امَلَسائهلِلهلِ لهلِْلَفقهلِ َساَلُة َأْجوهلِ ّي َوَمْكَتَبُتُه، َورهلِ يم الَكْفَعمهلِ إهلِْبَراههلِ
ْوَء َعىَل  ايّف؛ َفُيَسلُِّط الضَّ َضا الصَّ يدهلِ َعْبدهلِ الرِّ ههلِ ْيخهلِ الشَّ ا َبْحُث الشَّ ، َوَأمَّ َعىَل َهَذا الَعرْصهلِ

تهلِي َشنََّها َعَلْيَها النَِّظاُم الَبائهلُِد. يَّةهلِ بهلَِسَببهلِ احلَْربهلِ الَّ ْلمهلِ ههلِ احلَْوَزةهلِ العهلِ َعرْصهلِ اْضطهلَِهادهلِ َهذهلِ

ههلِ  َوَدْورهلِ ّي  رَيازهلِ الشِّ ي  َتقهلِ دهلِ  حُمَمَّ ْيخهلِ  الشَّ َحْوَل  َفَكاَن  ةهلِ  يَّ لهلِيزهلِ ْنجهلِ اإلهلِ َغةهلِ  اللرُّ َبْحُث  ا  َوَأمَّ
ّ يفهلِ َكْرَباَلَء)1920-1918(. َياسهلِ ينهلِّي َوالسِّ الدِّ

ّي  ْلمهلِ العهلِ امُلْؤمَتَرهلِ  رهلِ  حَمَاوهلِ َأَحدهلِ  لهلِلكهلَِتاَبةهلِ يفهلِ  الكهلَِرامهلِ  ائهلِنَا  لهلُِقرَّ ْعَوَة  الدَّ َد  ُنَجدِّ َأْن  َنا  َوَيُ�رُّ
)ُتَراُثنَا  َعارهلِ َت شهلِ ّ 2019م، حَتْ ينهلِ الثَّاينهلِ يخهلِ 7-8 تهلِرْشهلِ ي َسُيْعَقُد بهلَِتْأرهلِ ذهلِ لهلِ الَّ ّ األَوَّ َويلهلِ الدرُّ
ُرُه  َوحَمَاوهلِ  ،) يَّةهلِ ْساَلمهلِ اإلهلِ امَلْكَتَبةهلِ  يفهلِ  َوَمَكاَنُتُه  الَكْرَباَلئهلِيرُّ  اُث  َ :)الرترُّ نَْوانهلِ َوبهلِعهلِ ُتنَا(،  يَّ ُهوهلِ

َي: ههلِ

. ريهلِ 1- ُعُلوُم الُقْرآنهلِ َوالتَّْفسهلِ

. َجالهلِ يثهلِ َوالرِّ 2- ُعُلوُم احلَدهلِ

ْقههلِ َو ُأُصولهلُِه. ْلاَم الفهلِ 3- عهلِ
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. 4- ُعُلوُم الَفْلَسَفةهلِ َو الَكاَلمهلِ َوامَلنْطهلِقهلِ

َا. َغةهلِ الَعَربهلِيَّةهلِ َو آَداهبهلِ 5- ُعُلوُم اللرُّ

. رَيُ ُم َوالسِّ اجهلِ َ يُخ َوالرتَّ 6- التَّارهلِ

اثهلِيَُّة. َ يَُّة الرترُّ 7- الُعُلوُم التَّْطبهلِيقهلِ

يٌق(. قهلِ 8- امَلْخُطوَطاُت الَكْرَباَلئهلِيَُّة)َدَراَسٌة َوحَتْ

ينهلِيَُّة. ُس الدِّ 9- امَلَدارهلِ

ُس َو البهلِْبلُيوْغَراْفَيا. 10- الَفَهارهلِ

اتهلِيََّة  الذَّ رَيَة  السِّ امَلاضهلِ  الَعامهلِ  ن  مهلِ لهلِ  األَوَّ الَعَددهلِ  يفهلِ  يمهلِ  الَكرهلِ ئهلِ  لهلِْلَقارهلِ َنا  َنرَشْ َكاَم  َو 
َثةهلِ يفهلِ َهَذا  اتهلِيَّةهلِ امُلَحدَّ م الذَّ ههلِ رَيهلِ ْرَنا َنرْشَ سهلِ َفَقْد َقرَّ ةهلِ ُتَراثهلِ َكْرَباَلَء،  َهْيَأَت جَمَلَّ َْعَضاءهلِ  ألهلِ

ن ُكلِّ َعاٍم. لهلِ مهلِ الَعَددهلِ. َوَيُكوُن َهَذا ُمْعَتَمًدا يفهلِ الَعَددهلِ األَوَّ

يِّبهلِنَي  ٍد َوآلهلِههلِ الطَّ اَلُم َعىَل حُمَمَّ اَلُة َوالسَّ َ َوالصَّ ُر َدْعَواَنا َأْن احلَْمُد هللهلِ َربِّ الَعامَلنيهلِ َوآخهلِ
يَن. رهلِ الطَّاههلِ

رئيس التحرير
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ر�شالُة املجّلة
ــالُم َعَلى أشرفهلِ األنبياءهلِ والمرسليَن  الُة والسَّ الحمُد للههلِ ربِّ العالميَن والصَّ

ٍد وآلهلِه الطَّاهريَن المعصوميَن، أّما بعد: سيِّدنا محمَّ

فأصبَح الحديُث عن أهّمّيةهلِ الترُّراثهلِ وضرورةهلِ العنايةهلِ بههلِ وإحيائههلِ ودراســتههلِ من 
البدهّيــاتهلِ التي ال َيحُســُن إطالُة الكالمهلِ فيها؛ فإنَّ األّمــَة التي ال ُتعنى بتراثهلِها وال 

. تكّرُم أسالَفها وال تدرُس مآثَرُهم وآثاَرُهم ال ُيرجى لها مستقبٌل بيَن األممهلِ

: ومن مّيزاتهلِ ُتراثهلِنا اجتماُع أمَرينهلِ

أولهما: الغنى والشمولّيُة.

ثانيهما: قّلُة الدراســاتهلِ التي ُتعنى به وتبحُث فــي مكنوناتهلِه وُتبرزه، فإّنه في 

الوقت الذي نجد باقي األممهلِ تبحُث عن أّي شيٍء ماّديٍّ أو معنويٍّ يرتبُط بإرثها، 
وُتبــرُزه وُتقيُم المتاحَف تمجيًدا وتكريًما لــه، وافتخاًرا به، نجُد أّمَتنا مقّصرًة في 

. هذا المجالهلِ

فكم من عالٍم قضى عمَره في خدمةهلِ العلمهلِ والمجتمعهلِ ال يكاُد ُيعرُف اســُمه، 
، أو إقامــةهلِ مؤتمٍر أو ندوٍة تدرُس  ها لألجيالهلِ فضاًل عــن إحياءهلِ مخطوطاتهلِه وإبرازهلِ

نظرّياتهلِه وآراَءه وطروحاته.

 التــي أمرتنا بحفظهلِ التراثهلِ  لذلــك كّلههلِ وانطالًقا مــن تعاليمهلِ أهلهلِ البيتهلِ
اذ قــاَل اإلمــاُم جعفُر الصــادق للمفّضلهلِ بــنهلِ عمر: »اكتْب وبــثَّ علَمك في 
ـك، فإْن متَّ فأورث كتَبــك بنيك«، بادرت األمانُة العاّمُة للعتبةهلِ العّباســّيةهلِ  إخوانهلـِ
المقّدســةهلِ بتأســيسهلِ مراكــَز تراثّيــٍة متخّصصٍة، منها مركــُز تراثهلِ كربــالَء، الذي 
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انطلقــت منُه مجّلــُة تراثهلِ كربالَء الفصلّيــُة المحّكمُة، التي ســارت بخطًى ثابتٍة 
غّطْت فيها جوانَب متعددة من التراثهلِ الضخمهلِ لهذههلِ المدينةهلِ المقّدســةهلِ بدراساٍت 

وأبحاٍث علمّيٍة رصينٍة.
ملاذا تراثُ كربالء؟

: إنَّ لالهتمامهلِ والعنايةهلِ بتراثهلِ مدينةهلِ كربالء المقّدسةهلِ منطلقينهلِ أساسّيينهلِ
، يتلّخص بأّن تراُث هذههلِ المدينةهلِ شــأُنه شــأُن بقّيةهلِ تراثهلِنا ما زاَل به  ُمنطَلٌق عامٌّ

حاجٍة إلى كثيٍر من الدراساتهلِ العلمّيةهلِ المتقنةهلِ التي ُتعنى به.
، التي أصبحــْت مزاًرا بل  ، يتعلق بهــذههلِ المدينةهلِ المقّدســةهلِ وُمنطَلــٌق خــاصٌّ
، منُذ فاجعةهلِ الطفِّ واستشــهادهلِ  ا وُمقاًمــا لكثيٍر مــن محّبي أهلهلِ البيــتهلِ مقــرًّ
ســيِّدهلِ الشــهداءهلِ ســبطهلِ رســولهلِ الله اإلمامهلِ أبي عبد الله الحســين بن علي بن 
، وانطــالق حركٍة علمّيــٍة يمكُن  أبــي طالب، فكان تأســيُس هــذههلِ المدينةهلِ
وصُفها بالمتواضعةهلِ في بداياتهلِها بســببهلِ الوضع السياسي القائم آنذاك، ثّم بدأت 
تتوّســُع حّتى القرنهلِ الّثاني عشـَر الهجرّي إذ صارت قبلًة لطالبهلِ العلمهلِ والمعرفةهلِ 
ابع عشر للهجرةهلِ، إذ  وتزّعمتهلِ الحركَة العلمّية، واســتمّرت إلى نهاياتهلِ القرنهلِ الرَّ

عادت حينذاك حركات االستهداف السلبي لهذه المدينة المعطاء.
فلذلــك كّلههلِ اســتحّقت هذه المدينُة المقّدســُة مراكَز ومجــاّلٍت متخّصصًة 
ها وما رشــح عنها ونتج منها وجرى عليها عبَر القرون،  تبحُث في تراثهلِها وتاريخهلِ

وتبرز مكتنزاتهلِها للعيان.

اهتماماتِ جملّةِ تراث كربالء

ة،  إنَّ أفَق مجّلةهلِ تراثهلِ كربالء المحّكمة يتّسُع بسعةهلِ التراثهلِ بمكّوناتهلِه المختلفهلِ
مــن العلومهلِ والفنونهلِ المتنوعــة التي ُعني بها أعالُم هذه المدينــةهلِ من فقٍه وأصوٍل 
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وكالٍم ورجــاٍل وحديٍث ونحٍو وصرٍف وبالغٍة وحســاٍب وفلٍك وأدٍب إلى غيرهلِ 
ذلك مّما ال يسُع المجاُل الستقصاء ذكرها، دراسًة وتحقيًقا.

ها وبين األحداثهلِ  ولّمــا كان هناك ترابٌط أكيٌد وعلقٌة تاّمة بين العلومهلِ وتطّورهلِ
التأريخيَّةهلِ من سياســّيٍة واقتصادّيٍة واجتماعّيٍة وغيرها، كانت الدراســاتهلِ العلمّيةهلِ 
التــي ُتعنى بتأريخهلِ هــذه المدينةهلِ ووقائعهلِها وما جرى عليهــا من صلبهلِ اهتماماتهلِ 

المجّلةهلِ أيًضا.

مَنْ هم أعالمُ كربالء؟

ال يخفى أّن الضابطَة في انتســابهلِ أّي شــخٍص ألية مدينٍة قــد اخُتلَف فيها، 
فمنهم من جعَلها سنواٍت معّينة إذا قضاها في مدينٍة ما ُعّد منها، ومنهم من جعَل 
الضابطَة تدوُر مداَر األثرهلِ العلمّي، أو األثر واإلقامة مًعا، وكذلك اختلَف الُعرُف 
ا لطالبهلِ  ، ولّما كانت كربالُء مدينًة علمّيًة محجًّ بحســبهلِ المدد الزمنّيةهلِ المختلفةهلِ
العلمهلِ وكانت الهجرُة إليها في مدٍد زمنّيٍة طويلٍة لم يكن من السهلهلِ تحديُد أسماءهلِ 

ها. أعالمهلِ

فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجّلة هي:

أبناُء هذه المدينةهلِ الكرامهلِ من األســرهلِ التي اســتوطنتها، فأعالُم هذه األسر   -1
أعالٌم لمدينةهلِ كربالء وإن هاجروا منها.

ها وحوزاتهلِها،  2- األعالُم الذين أقاموا فيها طلًبا للعلمهلِ أو للتدريس في مدارسهلِ
ا بها. م معتدًّ على أن تكوَن مّدة إقامتههلِ

وهنا ال بّد من التنبيههلِ على أّن انتساَب األعالمهلِ ألكثر من مدينٍة بحسبهلِ الوالدةهلِ 
والنشــأةهلِ من جهةهلِ والدراســة والتعّلم من جهٍة ثانيٍة واإلقامة مــن جهٍة ثالثة أَلمٌر 
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ه  متعارٌف في تراثهلِنا، فكم من عالٍم ينسُب نفسُه لمدٍن عّدة، فنجُده يكتُب عن نفسهلِ
مثاًل: )األصفهانّي مولًدا والنجفّي تحصياًل والحائرّي إقامًة ومدفنًا إن شاء الله(.

فمن نافلةهلِ القولهلِ هنا أن نقوَل: إّن َعّد أحد األعالمهلِ من أعالمهلِ مدينةهلِ كربالء ال 
. يعني بأّيةهلِ حاٍل نفي نسبته إلى مدينته األصلّيةهلِ

حماورُ اجمللّة

لّما كانت مجّلُة تراثهلِ كربالَء مجّلًة تراثّيًة متخّصصًة فإّنها ترّحُب بالبحوثهلِ 
، وتشمُل  التراثّيةهلِ جميعها من دراســاٍت، وفهارَس وببليوغرافيا، وتحقيقهلِ التراثهلِ

الموضوعاتهلِ االتية:
تاريــُخ كربــالء والوقائــُع واألحداُث التي مــّرت بها، وســيرة رجاالتها . 1

وأماكنهــا وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كّل 
ما يتعلق بتاريخها الشفاهي والكتابي.

دراســُة آراء أعــالمهلِ كربــالء ونظرياتهلِهم الفقهّيــة واألصولّيــة والرجالّية . 2
وغيرها وصًفا، وتحلياًل، ومقارنًة، وجمًعا، ونقًدا علميًّا.

، والموضوعّيــةهلِ . 3 العاّمــةهلِ هــا  أنواعهلِ بمختلــفهلِ  الببليوغرافّيــة  الدراســاُت 
كمؤّلفــاتهلِ أو مخطوطــاتهلِ علمــاءهلِ كربالء فــي علٍم أو موضــوٍع معّيٍن، 
والمكانّية كمخطوطاتهلِهم في مكتبٍة معّينٍة، والشــخصّية كمخطوطاتهلِ أو 

، وسوى ذلك.  مؤّلفاتهلِ َعَلٍم من أعالمهلِ المدينةهلِ
دراســة شعر شــعراء كربالء من مختلف الجهات اسلوًبا ولغًة ونًصا وما . 4

الى ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
تحقيق المخطوطات الكربالئية. . 5

وآخُر المطافهلِ دعوٌة للباحثيَن لرفــدهلِ المجّلةهلِ بكتاباتهلِهم فال تتحّقُق األهداُف 
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ها إلبرازهلِ التراثهلِ ودراستهلِه. إاّل باجتماعهلِ الجهودهلِ العلمّيةهلِ وتكاتفهلِ

وآخــُر دعوانــا أن الحمُد للههلِ ربِّ العالميَن والصالُة والســالُم على أشــرفهلِ 
األنبياءهلِ والمرسليَن سيِّدنا محّمٍد وآلهلِه الطاهريَن المعصوميَن.
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امللخ�س
مــن أهم مظاهــر النهضــة العلمية للمدن اإلســالمية هي وجــود المدارس 
الدينيــة، ومــن هنــا كان اختيــار الموضــوع: »مدرســة الســردار حســن خــان 
القزويني)1180هـــ/1767م( مصــدًرا من مصــادر النهضة العلميــة في مدينة 

كربالء المقدسة«.

 فــكان هذا البحث عن تأســيس هذه المدرســة وما قدمته مــن رفد للنهضة 
العلميــة في مدينــة كربالء المقدســة، من جــذب علماء أجالء وطــالب للعلم 
والمعرفة ســاهموا بتطــور الحركة العلميــة فيها، حيث كثــرت حلقات الدرس 
والبحــث ومجالــس الوعــظ والمناظرات داخــل أروقتهــا، وخلــدت مكتبتها 
وأوقافها كنــوًزا ونفائس الكتــب والمخطوطات بالعلوم العقليــة والنقلية، كما 
أّن تصميــم بنائهــا على وفق الطــراز اإلســالمي المميز بالزخــارف والخطوط 
المعماريــة الجميلة جعلها من أبرز وأعظم المعالــم األثرية التاريخية للتخطيط 

المعماري اإلسالمي في كربالء المقدسة.

الكلمات المفتاحية: السردار، حسن خان، نهضة علمية، كربالء، مدارس.



مدرسة السردار حسن خان القزويين مصدرااً من مصادر النهضة العلمية يف مدينة كربالء املقدسة

194
كمة

حمـ
ية 

�صل
ة ف

جمل
  -

الء 
كرب

ث 
ترا

Abstract
Holy kerbala city witnessed a comprehensive scientific rise in all fields. 

This rise started due to its representation to a holy religious symbol to the 

Islamic nation through existence of the chaste Imams’ shrines of the prophet’s 

progeny (p.b.u.t.). religious schools was one of the most important and rise  

appearances of the Islamic cities. Based on this, the current topic “The School 

of Al Serdar Hassan Khan Al Qezwini 1180 H./ 1767 A.D. One of the Scien-

tific Rise Resources in Holy kerbala City” was chosen.

Therefore, this research came to tackle establishing this school and what 

support it had presented to the scientific rise in Holy kerbala city concern-

ing attracting glorified schools and science and knowledge students took 

part in developing scientific movement where class and research sessions, 

and preachment and argumentation lessons increased. It’s library and endow-

ments, eternized treasures, precious books and manuscripts of mental and tra-

ditional sciences.

In addition, its building design according to the recognized by trappings 

and beautiful architectural lines made it as one of the most prominent and 

greatest historical archeological milestones of the architectural and Islamic 

planning in holy Kerbala.

Key words: Serdar, Hassan Khan, scientific rise, Kerbala, schools 
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املقدمة
 تميــزت مدينــة كربــالء المقدســة بوصفهــا إحــدى الحواضر اإلســالمية 
المقدســة باهتمامها بالمدارس الدينية، إذ شكلت هذه المدارس جانًبا حضارًيا 
مهًمــا وحيوًيــا من تاريخ النهضــة العلمية الكربالئية، وفي حقــب زمنية مختلفة 
لنشــر العلوم والمعارف اإلسالمية عامة، وتعاليم أئمة أهل البيت الرسالية 
وعطائهم الفكري على وجه الخصوص، إذ كان لوجود المراقد المقدسة لألئمة 
األطهار من آل رســول الله أثٌر كبيــٌر لجعلها قبلة للزائرين والوافدين لطلب 
العلم من كّل البالد القريبة والبعيدة، لذا تسابق محبو العلم والمعرفة من العلماء 
والصالحين، إلى التبرع ببناء المدارس الدينية والعلمية من أجل توظيفها للدرس 
والبحــث والتأليف ومواكبــة الحياة العلمية، فبزغ فيها علمــاء أجالء ومفكرون 
في مختلف المجــاالت، وُصنَّفت داخل أروقتها العديد مــن المصنفات القيمة 

وحفظتها مكتباتها.

 وكانــت الدراســات الدينية فــي بداياتها تتخــذ من أروقة وصحــن وُحَجر 
الروضتين الحســينية والعباســية أماكن لهــا، وكذلك في بعض بيــوت العلماء، 
َئت المدارس في  وبعد اتســاع حلقات الدرس والتوســع في مناهج الدراسة ُأنشهلِ
أماكن مســتقلة قريبة من أضرحة األئمة أو قبور العلماء والفقهاء واألولياء 

الصالحين.

القزوينــي  خــان  حســن  الســردار  مدرســة  دراســة  البحــث  تضمــن   
الدينية)1180هـــ/ 1767م(، وكيــف كانت مصدًرا مهًما مــن مصادر النهضة 
العلميــة في مدينة كربالء المقدســة، إذ ُقســم هذا البحث على خمســة مطالب، 
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تكفل المطلب األول بدراســة موقع المدرســة وأهميتها المعمارية، وتناولنا في 
المطلب الثاني مراحل الدراســة الدينية ومناهجها، وعرضنا في المطلب الثالث 
ألهم العلماء الذين درســوا في هذه المدرســة وتخرجوا منهــا، بينما تناولنا في 
المطلــب الرابع مكتبة المدرســة وأوقافهــا وأبرز المؤلفات التــي صنفت فيها، 

وجاء المطلب الخامس لدراسة مراحل تهديم المدرسة.

املطلب األول: موقع املدرسة وأمهيتها املعمارية: 

 تقع مدرسة السردار حسن خان في الزاوية الشمالية الشرقية من روضة اإلمام 
الحســين، شيدها السردار حسن خان القزويني)1()سنة1180هـ/ 1767م(، 

وكانْت في حينها أكبر مؤسسة علمية دينية في مدينة كربالء المقدسة)2(.

 وكانت المدرســة واسعة وكبيرة جًدا احتوت على)70 ( حجرًة، وصاالت 
عّدة، وبقيت آثارها قائمة إلى ما قبل)ســنة 1411هـ/ 1991م ( ولكن بمساحة 

أقل حيث تضم)16( حجرة)3(.

 وتميزت معالم هذه المدرســة العلمية التاريخيــة الرائدة بتصميمها الرائع، 
فجدرانها مكســوة ببالطات مزخرفة ومنقوشــة بأشكال هندســية متقنة وبديعة، 

تعلوها كتاباٌت من اآليات القرآنية الكريمة منقوشة بكل دقة وروعة وجمال)4(.

 كما تتضمن المدرسة جامًعا ُملحًقا بها يعّد آية في الفن المعماري اإلسالمي 
وعلى جانب عظيم ورائع من الهندســة، نظًرا ألســلوب البناء الذي اسُتخدم في 

تشييده، حيث تم بناؤها متزامنًا مع بناء المدرسة الدينية العلمية)5(.

 إّن عراقــة المعالم الجمالية للمــدن الدينية في العراق وشــموخها يكمنان 
أساًســا في تراثها الحضــاري وفنها المعمــاري ذي الطراز اإلســالمي المتميز، 
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ولــذا فإن االهتمام بإظهار هذا الجانب هو ما ينبغــي أن يحظى باألولوية، وهذا 
بالتحديــد ما تفعله البلدان المتقدمة فــي العالم إذ تولي تراثها وعمارتها القديمة 

أهتماًما خاًصا)6(.

 لذا يمكن أن نعد هذه المدرســة أنموذًجا رائًعا للمدرســة اإلسالمية الذي 
تميزت به المعالم العمرانية الكربالئيــة، من حيث الطراز المعماري والزخرفي 

اإلسالمي الجميل.

املطلب الثاني: مراحل الدراسة الدينية ومناهجها: 

 امتاز مدرســة السردار حســن خان بتدريس المتون والسطوح العالية، وإن 
الكتب المقررة للدراسة تحتوي على علوم النحو والصرف والمنطق، والمعاني 
والبيان، والفلســفة والحكمة، واللغة وُأصول الفقه، وأخيــًرا الفقه وهو الهدف 
االســمى، وبعد دراســة الفقه بصورة خاصة بإتقان واســتيعاب قــد ُتمنح إجازة 
االجتهــاد، وذلك بعد مضّي مّدة دراســية طويلة تختلــف باختالف فهم الطالب 

وقّوة استنباطه األحكام من األدّلة)7(.

 كان نظام التدريس ومناهجه في مدرسة السردار حسن خان يخضع للمنهج 
المتبع في جميع المدارس الدينية، وُينظم المنهج التعليمي في المدارس الدينية 

على ثالث مراحل هي: 

أواًل: مرحلــة دراســة المقّدمات: وتشــمل دراســة اللغــة العربيــة والبالغة 

والمنطق والفقه، وقسم من علوم الهندسة والحساب والكالم)8(.

��ا: مرحلة دراســة الســطوح: وهــي أْن يــدرس الطالب بعــد انتهائه من  ًي ثان

المقّدمات الكتب المخّصصة له، وتشــمل دراســة الفقه ومختلف المناهج التي 
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توصل إلى معرفة األدّلة والثبوت واألصول والشرائع)9(.

 ثالًث��ا: مرحلة دراســة البحث الخــار	: تقتصر هذه المرحلــة على حضور 

الطالب دروًســا ومحاضرات عامة ُتلقى من أكابر العلماء المعروفين والمشهود 
بشهرتهم الدينية والفكرية، وال تعتمد على كتب خاصة)10(.

 ونظــام الدرس في المــدارس الدينية قائم على شــكل حلقات يجتمع فيها 
طلبــة العلــوم الدينية حول المدرس وهو)الشــيخ( إللقــاء دروس بعض العلوم 
الدينية والفقهية، ويفســح الشيخ المجال للطلبة للمناقشة)11(، وال يكون الطالب 
ملزًما بحضور دروس األستاذ كّلها، فله أن يأخذ من أستاذه ما يرغب من العلوم 
ثــمَّ يتلّقى درًســا آخر على يد أســتاذ آخر وربما تتعّدد الدروس بتعّدد األســاتذة 

الذين كانوا من كبار رجال الدين والعلماء المبرزين)12(.

املطلب الثالث: العلماء الذين درسوا يف املدرسة وخترجوا فيها: 

 ُتعد مدرســة الســردار حســن خان القزويني في حينها أعظم مؤسسٍة دينية 
علمية في مدينة كربالء المقدسة، درس فيها فحول العلماء والمراجع المعروفين 
	 فيها نخبة من العلمــاء والفقهاء والثقات والمفكريَن  قديًمــا وحديًثا، كما تخرَّ
اإلســالمييَن العظــام، فواكبت هذه المدرســة بهؤالء األعالم األجــالء النهضة 

العلمية حينها وخلدت لنا أسماءهم وإنجازاتهم العلمية.

أواًل: العلماء الذي دّرسوا في المدرسة: 

 ومــن العلمــاء والفقهاء الذين مارســوا التدريس في هذه المدرســة الدينية 
العريقة: 



م.م. كوكب حسني عزيز اهلاليل

199

)1
9( 

ول 
د األ

عد
/ ال

دس
سا

د ال
اجمللَّ

سة/
ساد

نة ال
الس

20م
19

ذار 
ـ /آ

1ه
44

ة 0
خر

ى اآل
مجاد

شهر 

1- الفاضل األردكاني)1235 - 1302ه�/ 1819-1884م(

حسين)محمد حسين( بن محمد إسماعيل بن أبي طالب بن علي األردكاني 
اليزدي، الحائري، المعروف بالفاضل األردكاني، كان من أجالء علماء اإلمامية، 
فقيًهــا، أصولًيا، محقًقــا، مرجًعا في األحــكام، ولد في أردكان)مــن توابع يزد(
)ســنة 1235هـــ/1819م(، وتتلمذ على عّمه الفقيه محمــد تقي بن أبي طالب 
األردكانــي)ت 1268هـ/ 1884م(، واســتفاد منــه كثيــًرا، وروى عنه، وكتب 

تقريرات بحثه في أصول الفقه)13(.

 ارتحــل إلــى العراق، فأقــام فــي الحائر)كربالء المقدســة(، وحضر بحث 
الســيد إبراهيم بــن محمد باقــر القزويني الحائــري مؤلف »الضوابــط«، وغيره 
وبلغ في الفقه واألصول مرتبة ســامية، وتصدى للتدريس في مدرســة الســردار 
حســن خان، وعرف في األوســاط العلمية بالتحقيق والتدقيق والتبّحر، فتهافت 
عليــه العلماء والطــالب، وازدهر العلم بكربالء المقدســة في عصره، واشــتهر 
اســم المترجم، وذاع صيتــه، وأصبحت له زعامة دينية، ورجــع إليه في التقليد، 
وكان قليــل االعتنــاء بالّزعامة مع إقبالها عليــه، زاهًدا، يقول الحــق وال يحابي 
أحًدا، خر	 من مجلســه ثلــة من المجتهديــن العظام، أبرزهــم: الميرزا محمد 
تقي بن محمد علي الشيرازي الحائري)ت 1338هـ/1919م(، والسيد محمد 
حسين بن محمد علي المرعشي الشهير بالشهرستاني)ت 1315هـ/1897م(، 
والسيد محمد حسن بن عبد اللَّه الكشميري الحائري)ت 1328هـ/1908م(، 
والســيد محمد باقر بن أبي القاســم بن حســن بــن محمد المجاهــد الطباطبائي 
الحائري)ت1331هـــ/1912م(، وغيرهم، وألَّف كتًبــا، منها: كتاب الطهارة، 
كتاب الصالة، وكتاب المتاجر، وله تعليقات على: »رياض المســائل« في الفقه 
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للسيد علي الطباطبائي، و»المعالم« للحسن ابن الشهيد الثاني وغير ذلك، توفي 
في كربالء المقدسة)سنة 1302 هـ/1884م ()14(.

2- السيد معصوم األشكوري)متوفى في القرن 13ه� (

 هو معصوم بن جعفر الحســيني الديلماني االشــكوري، تتلمذ على علماء 
قزوين، وكان يقيم)ســنة 1233هـ/ 1817م ( في مدرســة السردار حسن خان، 

وقد استنسخ بها بعض الكتب الدراسية لنفسه)15(.

هــذا يوضح لنا الدور المهم لهذه المدرســة أنها كانت رافــًدا مهًما لطالب 
العلــم من أجل نســخ الكتــب العلمية التي يحتــا	 إليها طالــب العلم بمختلف 

مجاالته.

3- السيد التنكابني)ت 1335ه� / 1916م (

 السيد سليمان الحسيني التنكابني، ولد في تنكابن)من توابع جيالن ( وتعلم 
المبادىء والمقدمات في مدارسها، ثم هاجر إلى مدينة كربالء المقدسة واشتغل 
على أعالمها وسكن في مدرسة السردار حسن خان المجاورة للصحن الحسيني 
الشريف، واشتغل بتدريس المتون والسطوح العالية من الفقه واألصول والتفسير 
والكالم وغيرها، تتلمذ عليه عدد من الفضالء منهم السيد محمود المرعشي)ت 
1338هـ/ 1919م( والســيد شــهاب الدين الحسيني المرعشــي النجفي، وله 
مؤلفات في العلوم الغريبة واألعداد، كان زاهًدا عارًفا جامًعا للعلوم اإلسالمية، 

توفي)سنة 1335هـ/ 1916م( في كربالء المقدسة)16(.
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4- المولى الدربندي)ت 1285 ه�/ 1868م (

 آقــا بــن عابد بن رمضــان بن زاهــد الشــيرواني األصل، الحائري الشــهير 
بالدربنــدي، فقيــه إمامــي، أصولــي، متكلَّم، خطيــب، محدث، مــؤرخ، تتلمذ 
في العراق على الشــيخ علّي بن جعفر كاشــف الغطاء في الفقه، وعلى شــريف 
العلماء المازندراني الحائري في أصول الفقه، وشــارك في علوم متنوعة، وبرع 
في أكثرها، ولبث في مدينة كربالء المقدســة مدة طويلة مارس خاللها التدريس 
في مدرسة السردار حسن خان، فكان من أجالء العلماء بها آمًرا بالمعروف ناهًيا 
عــن المنكــر، ال تأخذه فــي الله لومة الئم، كثير الحب لســيد الشــهداء أبي عبد 
اللــه الحســين أثرت عليه وقعة الطف بشــكل خاص، فكان مــن أجلها ثائًرا 
موتــوًرا كثير التوجع والبكاء واللطــم والنوح عندما يرتقي المنبر في عاشــوراء 
ويذكر مقتل الحسين، وتوجه إلى إيران فأقام في طهران ووعظ ودّرس، أخذ 
عنه جماعة، منهم: محمد بن سليمان التنكابني وقد حضر بحثه في شرح ابن أبي 

الحديد لـ »نهج البالغة«، والسيد محمد رضا الموسوي الهندي وأجيز منه)17(.

 صنّف كتًبا ورســائَل، منها: شــرح منظومة » الدّرة النجفية« في الفقه للسيد 
محمد مهدي بحر العلوم ســّماها خزائن األحكام، رســالة عملية بالفارســية في 
التقليــد والطهــارة والصالة، خزائــن األصول)مطبــوع ( في جزأيــن األول في 
أصــول الفقه والثانــي في أصــول العقائد والدرايــة والرجــال، حّجية األصول 
المثبتة بأقســامها في أصول الفقه، قواميس القواعد في دراية الحديث والرجال 
وطبقــات الــرواة، المســائل التمرينية)مطبــوع مــع خزائن األصــول (، جواهر 
اإليقان)مطبوع ( بالفارســية في مقتل اإلمام الحســين، إكســير العبادات في 
أسرار الشهادات)مطبوع ( ويقال له أسرار الشهادة، الجوهرة)مطبوع مع أساس 
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األصول(، ورسالة الغيبة »للسيد دلدار علي« في الفلك، رسالة في علم اإلكسير، 
ســعادات ناصري)مطبوع ( بالفارســية وهو ترجمة لبعض »إكســير العبادات«، 

والفن األعلى في االعتقادات)18(.

 توّفي بطهران)ســنة 1285هـ/1868م(، وقيل)سنة 1286هـ/1869م(، 
وحمــل إلــى كربالء المقدســة ودفن في الصحــن الصغير في حجرة ســبقه إلى 
الدفــن بها جمــع من فحــول الطائفة وأبطــال العلم كالســيد مهدي ابن الســيد 
علــي الطباطبائــي مؤلف »الرياض« والشــيخ محمد حســين األصفهاني مؤلف 

»الفصول« وغيرهما)19(.

5- الميرزا آغا بزرك الشهرستاني)ت1247ه�/1831م(

 الميرزا السيد محمد حسين ابن السيد الميرزا محمد مهدي بن أبي القاسم 
الموسوي الشهرستاني الحائري المعروف بآغا بزرك، من علماء عصره في كربالء 
المقدســة، وكان كوالده من فحــول العلماء ومراجع التقليد وســافر مراٍت عدة 
إلى الهند والحجاز وإيران، وقد تزو	)ســنة 1200هـ/1785م( بنت آقا محمد 
علــي الكرمانشــاهي نجل الوحيد البهبهاني المســماة بلقيــس خانم وقد وقعت 
وثيقــة عقدها من قبــل جدها الوحيد البهبهاني ووالدها ومن الســيد مهدي بحر 
العلــوم والميرزا محمد مهدي الشهرســتاني والد الزو	 وفحول العلماء آنذاك، 
وقد كانت في مكتبة الشهرســتانية بكربالء المقدســة وهي وثيقة تاريخية طريفة 
وتوجد اآلن لدى أحد أحفاد المترجم الســيد صالح الشهرســتاني نزيل طهران، 
كان الميرزا محمد حســين الشهرســتاني من مراجع عصــره القائمين بالوظائف 
الشــرعية في كربالء المقدسة، وممن تصدر للتدريس في مدرسة السردار حسن 
خان، وكان من الخطاطين المشار إليهم بالبنان، وقد كتب نسًخا عدة من القرآن 
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الكريم أوقفها على بعض المشــاريع الخيرية في كربالء المقدســة ومنها نســخة 
في مكتبة الســيد كاظم الرشتي، ويوجد بخطه الجيد دعاء: )اللهم إن هذا مشهد 
ال يرجــو من فاتته فيه رحمتك أن ينالها في غيــره...( كتبها على لوحة كبيرة في 
عــرض متــر وطول متر ونصــف تقريًبا كانــت منصوبة على جــدار بحرم اإلمام 
الحســين في طرف الرأس قبال المســتقبل للقبلة يتجه إليها ويقرؤها كل من 
يقف عند الرأس الشريف للدعاء، وعلى أثر إجراء اإلصالحات المعمارية عندما 
زينت جدران المرقد المطهر بالمرايا)ســنة 1372هـ/1952م( نقل هذا الدعاء 
إلى مقبرة حفيده المرحوم الســيد إبراهيم ابن السيد الميرزا صالح الشهرستاني 
فــي الصحــن الحســيني جنــب باب الســّدة حيــث علقت علــى أحــد جدرانها 
بعــد إجراء اصطالحــات فيهــا، وتاريخ كتابتها)ســنة 1225هـــ/1810م()20(.

 أما بنته فقد تزوجها الســيد الميرزا محمد حســين المرعشــي الحسيني بن 
محمد علي بن محمد علي إســماعيل المرعشــي الحســيني، الذي اشــتهر بعد 
اقترانه بها بالشهرســتاني عن طريــق المصاهرة مع الشهرســتانية. وكان الميرزا 
محمد حســين المرعشــي الحســيني من كبــار مجتهدي عصره وفحــول علماء 
زمانه. وهكذا تألفت األســرة الشهرســتانية من سادات موســويين ينتسبون إلى 
جدهم األعلى الميرزا محمد مهدي الموســوي الشهرستاني المترجم وسادات 

حسينيين ينتسبون بالمصاهرة إلى جدهم األعلى المذكور من ناحية األم)21(.

 6-السيد إبراهيم القزویني الحائري)ت 1214- 1164ه�/1799-1750م(

 الســيد إبراهيم ابن الســيد محمد باقر الموســوي القزوينــي المجاور، كان 
أبوه من أهل قزوين وســكن فيها وانتقل مع أبيه من محال قزوين إلى كرمانشــاه 
وقــرأ مبــادئ العلوم على من فيها من المدرســين، وأقام أبوه في كرمانشــاه عند 
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محمد علي ميرزا من أمراء العائلة المالكة القاجارية الذي كان حاكًما فيها وصار 
معلًما ألوالده، ثم انتقل مع والده إلى كربالء المقدسة فقرأ أواًل على السيد علي 
الطباطبائي صاحب الرياض في أواخر أيامه ثم الزم درس المولى محمد شريف 
العلماء في األصول، ثم هاجر إلى النجف األشــرف فقرأ على الشــيخ علي ابن 
الشــيخ جعفر صاحب كشــف الغطاء في الفقه نحو ثمانية أشــهر أو ســبعة عشر 
شــهًرا، وعلى أخيه الشــيخ موســى ثم عاد إلى كربالء المقدسة، وقرأ أيًضا على 
السيد محمد صاحب المناهل ومفاتيح األصول وهو الذي رغبه في التأليف في 

الفقه وأعطاه من كتب الفقه ما يلزمه)22(.

 اشــتغل بالتدريس في حياة أستاذه شريف العلماء)ت 1245هـ/1829م( 
حتى اجتمع في مجلس درسه في كربالء المقدسة ما يزيد عن ألف طالب، وبعد 
وفاة أستاذه استقل بالتدريس وكان يدرس في مسجد مدرسة السردار حسن خان 
المتصلة بالصحن الشــريف الحســيني ويجتمع في حلقة درسه سبعمائة طالب 
إلى ثمانمائة إلى ألف، وفيهم من فحول العلماء ومن مشــاهير تالميذه: الشــيخ 
زين العابدين البار فروشي المازندراني الفقيه المشهور الذي انتهت إليه الرئاسة 
في كربالء المقدسة، والسيد حسين الترك، والسيد أسد الله نجل حجة اإلسالم، 
والشــيخ مهدي الكجوري الذي كان في شيراز، والســيد أبو الحسن التنكابني، 
والحــا	 محمد كريم الالهجي، والشــيخ عبد الحســين الطهرانــي، ومال علي 
محمد التركي، ومال علي الكني، وميرزا محمد حسين الساروي، وميرزا محمد 
محســن األردبيلي، وميرزا صالح من العرب، وميرزا رضا الدامغاني، والشــيخ 
محمــد طاهــر الكيالنــي، ومال محمد صــادق التركــي، وآقا جمــال المحالتي 

وأمثالهم، وكل واحد منهم صار مرجًعا في بالده.
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كان يدرس درســين: أحدهما في األصــول، عنوانه كتاب نتائج األفكار من 
تأليفه، واآلخر في الفقه، عنوانه شرائع المحقق الحلي، وفي أكثر األوقات يدرس 
الفقه حسب ترتيب شرحه على شرائع اإلسالم المسمى بدالئل األحكام فيكتب 
الشرح فيقرؤه في الدرس، وكان في أكثر األوقات يقول إذا كان ألحد كالم أو رد 
أو بحث أو دليل زائد على ما ذكرناه فليتكلم، وإذا ناظره أحد في مجلس الدرس 
يجيبه فإذا رأى أن الطرف المقابل غرضه المجادلة ال فهم الحقيقة يســكت عن 
جوابــه، وكان معاصًرا للشــيخ محمد حســين صاحب الفصــول وتجري بينهما 

مباحثات في المجلس، ومن آثاره بناء سور سامراء فقد بني بمسعاه)23(.

 صنف كتًبا ورسائل منها: ضوابط األصول وهو مطبوع في مجلدين، نتائج 
األفكار في األصول، رســالة في حجية الظن، دالئل األحكام في شــرح شــرائع 
اإلســالم في الفقه من الطهارة إلى الديات في مجلداٍت عدة، رســالة فارسية في 
الطهارة والصالة والصوم، رســالة عربية مفصلة في الطهارة والصالة، مناســك 
الحج، رســالة في الغيبة، رســالة في صالة الجمعة، رســالة في القواعد الفقهية 
جمع فيها خمسمائة قاعدة، توفي في كربالء)سنة 1164هـ/1750م( عن عمر 
ناهز الستين ودفن في مقبرة بجانب داره قريًبا من المشهد الحسيني الشريف)24(.

7- شریف العلماء المازندراني)ت 1246ه�/ 1830م(

 محمــد شــريف بن حســن علــي المازندراني األصــل، الحائري، الشــهير 
بشــريف العلمــاء، كان فقيهــا إماميًّــا مجتهــًدا، من كبــار األصوليّين ومشــاهير 
المدّرســين، له يد طولــى في علم الجــدل، وكان أعجوبة فــي الحفظ والضبط 
ودقة النظر وســرعة االنتقال فــي المناظرات وطالقة اللســان، وله يد طولى في 
علــم الجدل لم يناظر أحــًدا إال غلبه)25(، ولد في الحائر)كربــالء(، وتتلمذ أّوال 
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على الســيد علي المجاهــد الطباطبائي الحائري، ثّم حضر فــي الفقه واألصول 
على والده السيد علي الطباطبائي صاحب »الرياض« والزمه مّدة تسع سنوات، 
وســافر إلى إيــران، وتنّقل في مدنها، ورجع إلى مدينة كربالء المقدســة، وأكّب 
علــى المباحثة والمطالعة، وبرع في أصول الفقــه، وتصّدر للتدريس، فمهر فيه، 
واتجهت إليه األنظار، وتهافت عليه أهل العلم لغزارة علمه وحسن تقريره، حتى 
بلغ عدد من يحضر درســه وتحت منبره ألف شــخص أو أكثر، درس في مدرسة 
الســردار حســن خان)26(، وكان ال يفتر عن التدريس والمذاكــرة، ولذا قّل نتاجه 
العلمي، له من المؤلفات: »رســالة في مقدمة الواجــب«، تتلمذ عليه وتخّر	 به 
الجــّم الغفير، منهم: الســيد إبراهيم بن محمد باقر القزوينــي الحائري صاحب 
»الضوابط«، والشــيخ مرتضى بن محمد أمين األنصاري، والســيد محمد شفيع 
بن علي أكبر الجاپلقي، والسيد عبد الغفور بن محمد إسماعيل اليزدي الغروي، 

وغيرهم كثير، توّفي بالحائر)سنة 1246هـ/ 1830م()27(.

8-الشيخ حسن المامقاني)1238-1323ه� / 1822- 1905م (

 الشــيخ حســن ابن المولــى عبد الله بن محمــد باقر بن علــي أكبر بن رضا 
المامقانــي، ولد في مامقان)جنوب تبريز ()ســنة 1238هـــ / 1822م (، هاجر 
مــع والده إلى مدينــة كربالء المقدســة وعمره يومئــذ عدة أشــهر وتوفي والده 
وعمره الشــريف ثماني سنين فقام بتربيته الشيخ: صاحب » الفصول« فرّباه تربية 
صالحة حتى بلغ من بره به أن عّين له مدّرًسا وموضوع الدرس وأقام في كربالء 
المقدســة مدة في مدرسة السردار حســن خان يدرس فيها إلى أن توفى صاحب 
»الفصول«، فانتقل إلى الغري »النجف األشــرف« وعمره الشــريف يومئذ سبع 
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عشرة سنة وسكن إحدى حجرات الصحن الشريف العلوي.

وفي)سنة 1255هـ/ 1839م( جاء كثير من أهالي تبريز للزيارة وطلبوا منه 
الســفر إلى بالده فأبى وذهبوا إلى الشيخ صاحب » الجواهر« وطلبوا منه إقناعه 
فألزمه الشــيخ)قدس ســره ( بالســفر فذهب معهــم وأخذ يدرس في مدارســها 
ويحضر عنده جمع غفير من الطالب فمكث سنين في تبريز على هذا الحال، ثم 
رجع إلى العراق بعد أن قيض الله له وفاء ديونه وأسعفه بما يلزم من مؤنة السفر 
ومؤنة النجف األشــرف، فورد النجف األشرف)ســنة 1270هـ/ 1853م( بعد 
وفاة الشــيخ صاحب »الجواهر« بأربع ســنين فأخذ يدرس المتون فكان أســتاًذا 

بهـا)28(.

 ثم حضر في الفقه واألصول على العالمة األنصاري أكثر من عشــرين سنة 
وفي األصول على العالمة السيد حسين الترك النجفي، ولما انفصل أستاذه السيد 
حســين الترك اســتقل بالتدريس والتأليــف، كان يدرس الفقــه صباًحا، ويدرس 
األصول عصًرا في مســجد الشــيخ صاحب الجواهر، وكانت حوزته تضم أكثر 
من مائتي طالب في درس الفقه وأكثر من خمســمائة طالب في درس األصول، 
وبعــد وفــاة الفاضل اإليرواني رجــع إليه فــي التقليد كثير من أهالــي أذربيجان 
وقفقاس وإيران ودرت عليه الحقوق الشــرعية وتفرد بالمرجعية لتلك األقطار، 
مــن مؤلفاته: بشــرى الوصول إلى أســرار علــم األصول في ثمانــي مجلدات، 
حاشــية على المكاســب لمرتضى األنصاري في مجلدين، وذرائع األحالم في 
شرح شــرائع اإلسالم في الفقه في مجلدات عدة، توفي يوم السبت الثامن عشر 

من المحرم)سنة 1323هـ/ 1905م ()29(.
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9-الشيخ كاظم الهر)ت 1333ه�/ 1914م (

 الشيخ كاظم ابن الشيخ صادق ابن الشيخ أحمد المعروف بالهر، كان فقيًها 
عالًما قرأ على السيد محمد حسين الشهرستاني وميرزا محمد حسين األردكاني 
والشيخ زين العابدين المازندراني، وهو معاصر للسيد إسماعيل الصدر والسيد 
محمد باقر الطباطبائي والســيد هاشــم القزوينــي، وكانت له حلقة دراســية في 
مدرســة السردار حسن خان، وله ديوان شعر جله مدح في آل البيت ورثاء 
لهم، ولم يطبع، كان فاضاًل مشارًكا أديًبا ظريًفا، توفي)سنة 1333هـ/ 1914م( 

في مدينة كربالء المقدسة ودفن بها)30(.

10-الفقيه حسن اليزدي الكثنوي)ت 1297ه� / 1879م (

 هو حســن بن غالم علي بن محمد رشــيد اليزدي الكثنوي الحائري، الفقيه 
اإلمامــي، الواعــظ، قرأ في بــالده مقّدمات العلــوم، وانتقل في أّيام شــبيبته إلى 
مدينة أصفهان، فدرس عند السيد محمد باقر بن محمد تقي الشفتي األصفهاني 
المعروف بحجة اإلســالم)ت1260هـ/ 1843م ( وغيره، وارتحل إلى العراق 
إلكمال دراســته، فأقام في الحائر)كربالء(، وتتلمذ علــى العالمين األصوليين: 
محمد شريف بن حســن علي المازندراني الحائري المعروف بشريف العلماء، 
ومحمد حسين بن محمد رحيم النجفي »صاحب الفصول«، وأحاط بعدة فنون، 
ثّم رجع في حدود)ســنة 1250هـ/ 1834م( إلى بالده، فأقـام في قريته مرشًدا 

وواعًظا ومرجًعا ألهلها، متصّدًيا للتأليف في شتى العلوم)31(.

 رجع إلى مدينة كربالء المقدســة بعد)سنة1280هـ/1863م(، فوعظ بها 
ودّرس في مدرســة الســردار حســن خان، وأقام الجماعة في مســجدها إلى أن 
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وافته المنّية)سنة 1287هـ/ 1870م(، وكان قد ألَّف كتًبا ورسائل، منها: قوانين 
األحــكام في الفقه وهو كتاب اســتداللي يقع في مجلدات عّدة، لوامع األصول 
في أصول الفقه)32(، »رسالة في العصمة« )33(، » الرد على العامة«)34(، »حقوق آل 
محمد« )35(، »أنوار الهداية في المواعظ والفضائل«، » موائد الفوائد«، »الموائد« 
فارســي عناوينــه: » فائدة، فائدة«، وهــو موجود في كربالء المقدســة، ينقل فيه 
مناظــرة ألســتاذه الشــيخ محمد حســين األصفهانــي الحائري صاحــب كتاب 

»الفصول« مع بعض العامة)36(.

11- الشيخ محمد صالح آل كدا علي)ت 1288ه�/1871م(

 الشــيخ صالح ابن الشــيخ مهدي ابن الخطاط المشــهور بـ آقا محمد جعفر 
ابن األمير فضل علي خان المشــهور بكدا علي بك النوري الحائري، كان عالًما 
فاضاًل فقيًها ثقة، صالًحا ورًعا مشــهوًرا بذلك عنــد الحائريين وله قبول عندهم 
وإمامــة بهم، وكان جده كــدا علي بك من خوانين إيران ومــن أكابر األثرياء في 
بروجرد وســلطان آباد، ُيقال إنه من قبيلة »جوذرزي« المنسوبة إلى آل نوبخت، 
وهاجر من وطنه إلى الحائر بعد الدولة الصفوية وتبدل السياســة األفشــارية إلى 
العراق فسكن كربالء المقدسة، وكان يقطن في الزقاق المعروف باسمه المتفرع 
من شــارع اإلمام الحســين قرب الصحن الحسيني الشــريف، وتزو	 أخت 

الميرزا صالح الشهرستاني)37(.
 وهو من مشــاهير تالميذ العالمة السيد إبراهيم القزويني الحائري صاحب 
»الضوابط« وغيره من أعالم كربالء المقدســة في ذلك العصر، وكان مرجًعا في 
كربالء المقدسة لكنه يفتي برأي الشيخ مرتضى األنصاري تورًعا واحتياًطا مع أنه 
ال ينكر عليه لو ادعى االجتهاد كما يقوله بعض المطلعين على أحواله، درس في 
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مدرســة السردار حسن خان، وغلب عليه النسك والعبادة وعرف بالزهد والتقى 
والــورع حتى صار محل ثقة العامــة والخاصة وصار اإلمــام الوحيد في الحائر 
يصلي خلفه جماعة زهاء خمســة عشــر ألًفا فيمتلئ الصحن الشــريف الحسيني 
مــن جميع أطرافه تقريًبا فيقف هو في الزاوية الجنوبيــة الغربية عند باب الزينبية 
وتنتهي الجماعة في الزاوية الشمالية الشرقية عند باب مدرسة حسن خان، وترك 
تصانيــف قيمة في الفقــه ال تزال محفوظــة بأيدي أحفاده اليــوم، توفي بكربالء 
المقدســة فــي ذي الحجة)ســنة 1288هـــ/1871م (، وُدفن فــي مقبرة خاصة 
لــه وألســرته في الواجهة الشــمالية من الصحن الحســيني جوار إيــوان الوزير، 
وأعقب عدة أوالد أكبرهم الشــيخ مهدي القائــم مقام أبيه، ومن أحفاده الدكتور 
عبد الرزاق الشهرســتاني بن مرتضى الصالح الذي اســتوطن الكوفة وانتقل إلى 
الكاظميــة بحكم وظيفته، وأرخ وفاته الميرزا محمــد الهمداني المعروف بإمام 

الحرمين بقوله من قصيدة رثاه بها: 

ن��ح��ب��ه ق����ى  ق����د  ص����ال����ُح  أحيى الليايل بالدعاء والقنوت)38(.هلل 
ثانًيا: العلماء الذين تخرجوا في المدرسة: 

 كذلك تخر	 فيها جيُل النخبة من كبار العلماء والفقهاء الثقات، أمثال: 

1- السيد إسماعيل البهبهاني)1229-1295ه�/1813-1877م (

 هو الســيد إســماعيل بن نصر الله بن محمد شــفيع بن يوســف بن حســين 
ابــن الســيد عبد الله البــالدي البحراني البهبهاني الموســوي، نزيــل طهران من 
مشــاهير علماء ذلك العصر، ولد في بهبهان)سنة 1229هـ/1813م( ونشأ بها 
فأخــذ األوليات ومقدمات العلــوم، ثم هاجر إلى النجف األشــرف فمكث بها 
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زمنًــا وعاد إلــى بهبهان فأقام مدة ثــم رجع إلى النجف األشــرف وحضر بحث 
صاحب)الجواهــر( والشــيخ مرتضــى األنصاري والشــيخ حســن آل كاشــف 
الغطاء، وفي كربالء المقدســة على الســيد إبراهيــم القزويني مؤلف)الضوابط( 

وغيره، كذلك حضر حلقات الدرس في مدرسة السردار حسن خان.

ولما بلغ رتبة ســامية في العلــم وأهلية تامة أجيز في االجتهاد من أســاتذته 
وعاد إلى بهبهان فبقى بها ردًحا من الزمن اشــتغل فيه بالتدريس واإلرشــاد، ثم 
رجع إلى النجف األشــرف وبقى فيها إلى)سنة 1287هـ/1870م( التي زار بها 
الســلطان ناصر الدين شــاه القاجاري العتبات المقدســة، واتفق للسلطان لقاؤه 
فطلــب منه أن يعود إلى طهران لالشــتغال هناك باإلرشــاد ونشــر تعاليم الدين، 
فأجابه إلى ذلك وحل طهران فالقى إقبااًل منقطع النظير، وحاز ثقة األهلين على 
اختالف طبقاتهم إلى أن توفي في)6-صفر-1295هـ/1877م( وُحمل جثمانه 
إلى النجف األشــرف فدفن في الحجرة رقم)29( المجاورة للباب الشرقي من 

الصحن الشريف)39(، من مؤلفاته: رسالة عملية مطبوعة، الرسالة اإلرثية)40(.

2- بيان الواعظين)1314-1371ه�/1896-1951م(: 

 هو الخطيب الشيخ أحمد بن محمد حسن بن محمد جواد بن محمد هادي 
بــن أحمد بن أدهم بن رضي الدين القزويني األصفهاني، عالم مصنف وخطيب 
بارع، ولد في أصفهان)سنة 1314هـ/1896م( ونشأ فيها وترعرع في بيت علم 
وفضل، عرفت أسرته بـ)آل أدهم (، كما يطلق عليهم)آل رضي الدين (، وبعد أن 
أخذ المقدمات على فضالء أصفهان، تتلمذ على علمائها كالشيخ أحمد الحسين 
آبادي)41(، تخر	 على والده في الخطابة واستجاز في الرواية، وله آثار منها: خلد 
برين في تاريخ الخطباء والوعاظ فارسي منظوم، ضياء النحو، وديوان شعر)42(.
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 ارتقى المنبــر الحسيني)ســنة 1335هـ/1916م( فــكان اهتمامه بالوعظ 
واإلرشــاد إلــى جانب بيان الســيرة والرثــاء، وكان متمكنًــا من العلــوم العقلية 
والنقليــة مما كان لها التأثير في خطاباته، فكانت مجالســه تشــهد حضوًرا كثيًفا 
لإلصغــاء إليه، ولعذوبة بيانه لقب بـ)بيان الواعظين(، زار العتبات المقدســة في 
العــراق ومكــث مدة طويلة في كربالء المقدســة وتكررت زياراته، وســكن في 
مدرســة السردار حسن خان وحضر حلقات الدرس، وارتقى المنبر في الصحن 
الحســيني وبعض البيوت العلميــة، توفي في أصفهان ليلة األحد 23 من شــهر 

ربيع األول)سنة 1371/ 1951م()43(.

3- الشيخ خلف بن عسكر الحائري)ت 1246ه�/1830م (

 الشــيخ خلف بن عســكر الّزوبعي الحائري، كان مــن أفاضل المجتهدين، 
وأحد أكابر فقهاء الشــيعة المحققين ومن مشــاهير العلماء فــي عصره، كان من 
أهــل الورع والصــالح والزهد والتقــوى، اختّص بالفقيه الســيد علي بن محمد 
علي الطباطبائي الحائري صاحب »الرياض«، وحضر عليه ســنين طوااًل، وسبر 
مؤلفاته الفقهية، وواظب على حضور مجالســه الفتوائية، وبرع في حياة أستاذه، 
وحضر حلقات الدرس في مدرسة السردار حسن خان، وصنّف، ودّرس، وحاز 
شــهرة واســعة في التحقيق والتدقيق، وصار من مراجع الديــن المعروفين ومن 
أجالء المدرســين، وكان صهــر العالمة الســيد مهدي الطالقانــي النجفي على 
ابنته، وخلف ثالثة أوالد علماء فضالء: الشــيخ حســين وهو مــن األجالء، قام 
مقام والده في اإلمامة وســائر الوظائف الشــرعية في مســجده القريب من داره، 
والشــيخ عبد الحسين، والشيخ محمد، ولهؤالء أوالد وأحفاد معرفون، وخلف 
من اإلناث بنًتا تزو	 بها الشــيخ محمد علي نزيل الحائر وُرزق منها ولده العالم 
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الجليل الشــيخ مهدي. وكانت داره في كربالء المقدســة تقع قرب باب السدرة 
عند طاق كبير كان يعرف بطاق الشيخ خلف وقد هدم)44(.

 تخــّر	 عليــه كثير من أهــل العلم والفضــل، منهم: عبد الجبــار بن محمد 
بــن أحمد بــن علي الخطَّــي البحراني، نســخ بأمر أســتاذه له كتــاب »االجتهاد 
واألخبــار« في الرد على األخباريــة تأليف األغا محمد باقر البهبهاني في)ســنة 

1215هـ/1800م()45(.

 وترك آثاًرا جليلة، منها: شرح » شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام« 
للمحّقق جعفر بن الحسن الحلَّي في مجلدات عدة، تلخيص »رياض المسائل« 
ألستاذه الطباطبائي، الخالصة وهو تلخيص فتاوى أستاذه المذكور في الطهارة 
والصالة من شرحه الصغير، لخصه في حياته)سنة 1228هـ/1812م(، »شرح 
المعــار	« في أصول الفقه للمحّقــق الحلَّي، مقدمات »الحدائق« في مجلد فرغ 
من كتابته)ســنة 1214هـ/1799م(، وطهارة)الحدائق( موجود في موقوفة آل 

خرسان في النجف األشرف، ورسالة عملية، وغير ذلك من آثاره)46(.

 توفــي في مدينــة كربالء المقدسة)ســنة 1246هـ/ 1830م (، وهي ســنة 
الطاعــون، ودفــن فــي الصحن الشــريف ألبــي عبد اللــه الحســين بمقبرته 
الواقعة في قبال مقبرة الشــيخ عبد الحســين الطهراني الشــهير بشــيخ العراقين، 
وكانــت لها دكة مرتفعة عن أرض الصحن وكان الناس يصلون عليها إلى)ســنة 
1375هـ/1955م( فتســاوت مع أرض الصحن الشــريف عند فرشــه في هذه 

السنة)47(.
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4- السيد المجاهد الطباطبائي)1180- 1242ه�/1766-1826م (

 الســيد محمد بن علي بن محمد علي بن أبي المعالي الطباطبائي الحسني، 
الحائــري، المعــروف بالمجاهــد، أحد أعــالم اإلماميــة، ولد في كربالء)ســنة 
1180هـ/1766م (، وتتلمذ على الفقيهين الكبيرين: والده الســيد علي الشهير 
بصاحــب الريــاض، والســيد محمد مهــدي بحر العلــوم الطباطبائــي، وتخّر	 
بهما،كذلك حضر حلقات درس من مدرسة السردار حسن خان وجّد في دراسة 
علمي الفقه واألصول حّتى برع فيهما، وارتحل نحو)ســنة 1218هـ/1803م( 
إلــى أصفهان، فتصــدى بها للتدريس والتصنيــف، ثّم عاد بعد وفاة والده)ســنة 
1231هـــ/1815م ( إلى كربالء المقدســة، فقام مقامه فــي التدريس واإلفتاء، 

وحظي بمكانة سامية بين رجال عصره، وصار من مراجع التقليد)48(.

 تتلمــذ عليه وروى عنه باإلجــازة ثلة من العلماء، منهــم: محمد صالح بن 
محمد البرغاني القزويني، وأخــوه محمد تقي البرغاني، وأحمد بن علي مختار 
الجرفادقاني، وحســن بن محمــد علي اليزدي الحائــري، ومحمد تقي بن علي 
النوري الطبرسي، والسيد محمد شفيع بن علي أكبر الجاپلقي الحائري، والسيد 

إبراهيم بن محمد باقر القزويني الحائري صاحب الضوابط، وآخرون)49(.

 صنّــف كتًبــا، منهــا: المناهل)مطبــوع ( في الفقــه، إصالح العمــل في فقه 
العبــادات، المصابيح في شــرح » المفاتيح« في الفقه للفيض الكاشــاني، جامع 
العبائــر فــي الفقــه، مفاتيــح األصول)مطبوع ( في أصــول الفقه، الوســائل إلى 
النجاة في أصول الفقه، رســالة في حّجية الظن المطلق سماها المقالد)مطبوعة 
مــع كتابــه المفاتيح (، كتاب في األغالط المشــهورة، عمــدة المقال في تحقيق 
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أحــوال الرجال، والمصباح الباهر في إثبــات نبوة نبّينا الطاهر، توفي بقزوين في 
شهر صفر)سنة 1242هـ/1826م(، عائًدا من القتال ضّد القوات الروسية التي 
اســتولت على بعض المدن اإليرانية في عهد السلطان فتح علي شاه القاجاري، 

وكان السيد قد أفتى بالجهاد ضّدهم)50(.

5- الشيخ حسن الكربالئي)ت 1322ه�/1904م (

 الشيخ حسن بن علي بن محمد رضا بن محسن التستري األصل األصفهاني، 
الحائــري، الشــهير بالكربالئــي، فقيه إمامــي، أصولي، ولد فــي الحائر)كربالء 
المقدســة(، ونشــأ بها على حب العلم فأقام في » مدرســة السردار حسن خان« 
ودرس بهــا، فقــرأ المقدمات على فضالئها وأعالمها مجــًدا في التحصيل حتى 
فاق أقرانه وزمالئه فهاجر إلى ســامراء نحو)ســنة 1300هـ/1882م(، فحضر 
على الســيد المجدد الشــيرازي مدة طويلة وكتب تقريراتــه في الفقه واألصول، 
وعاد إلى كربالء المقدسة)ســنة 1314هـ/1896م ( بصحبة الســيد إســماعيل 
الصــدر بعد أن توفي أستاذه)ســنة 1312هــ/ 1894م(، ثــم توّجه إلى النجف 
األشــرف مدّرًســا مرغوًبا فيه وبعدها تمرض بها وسافر إلى الكاظمية للمعالجة 
فتوفي هنــاك يوم الخميس)17-ربيــع األول-1322هـ( ودفن بهــا، أخذ عنه: 
الســيد صدر الدين محمد علي بن إسماعيل الصدر، والسيد عبد الحسين شرف 
الدين العاملي وآخرون. وله آثار، منها: رســالة في قاعدة الناس مســلَّطون على 
أموالهم)كتبها من تقريرات أســتاذه( وتاريخ الدخانية بالفارســية فرغ منها)سنة 

1310هـ/1892م ()51(.
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املطلب الرابع: مكتبة املدرسة وأوقافها وأبرز املؤلفات اليت صنّفت فيها: 
 تتميز مدرسة السردار حسن خان بوجود مكتبة كبيرة عامرة رفدها مؤسسها 
وبعــض محبّي العلم والمعرفــة بأّمات الكتب الدينية والثقافية وفي شــتى أنواع 

العلوم اإلسالمية، بين كتب فقهية وأصولية وحديثية وتاريخية وغيرها.

 حيث أنفق المرحوم حســن خان القزويني أموااًل طائلة في إنشاء المدرسة 
وملحقاتهــا من الجامع والمكتبة، وتأســيس األوقاف لها كي تدر عليها األموال 
الالزمة إلدارتها وإعاشــة الطالب الدارســين بها، كما تولــى إدارتها في أوقاٍت 
مختلفــة علمــاُء أجــالء، كان آخــُر الُمتوليــن لها العالــم الفاضل الســيد عباس 

الطباطبائي)52(.

 قدمــت المدرســة وملحقاتها تطــوًرا ملموًســا للنهضة العلميــة في مدينة 
كربالء المقدســة، إذ اســتطاعت جذب واســتقطاب العديد من العلماء النجباء 
والطلبة النيرين، فضاًل عّما تهيئُه لهم من أجواء علمية مناســبة إلى تأليف بعض 
المصنفات داخل أروقتها، وهذه بحد ذاتها ميزة أخرى تضاف إلى ما اشــتهرت 

به من توفير المستلزمات العلمية المناسبة.

ومن بين الكتب التي ُصنفت داخل أروقتها ؛ كتاب »االســتصحاب« للشيخ 
هادي بن عبد الرضا التوي ســركاني، ألفه)ســنة 1241هـ/ 1825م( مرتًبا على 
ســبعة مقدمات: )1( في حجيته في الجملة)2( في تعميم مورده في الجملة)3( 
فــي مجراه والجواب عن اســتصحاب الكتابــي)4( في بقــاء الموضوع)5( في 
تعارض االســتصحابين)6( في لزوم الفحص)7( في الجواب عن اســتصحاب 

الشرائع السابقة)53(.
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 ولم تقف مســؤولية هذه المدرســة ومكتبتها على حفظ المصنفات العربية 
وغير العربيــة والمخطوطات وما ُصنف داخلها، أو تلــك التي ُتهدى لمكتبتها، 
وإنما تجاوزت أهميتها وبصمتها العلمية إلى حفظ وتخليد الكثير من المؤلفات 

والمخطوطات العائدة للمكاتب األخرى المندرسة أو التي يتوفى صاحبها.
ومن هــذه المكاتب، مكتبــة الفراهاني؛ وهي من المكتبــات القديمة جًدا، 
أسست)ســنة 1276هـــ/ 1859م( علــى يــد اآلخونــد المولــى عبــد الحميد 
ابــن المولــى عبــد الوهــاب الفاراهانــي العراقي)األراكي( المتوفى نحو)ســنة 
1311هـــ/1893م(، كان فــي شــيراز تلميــذ المولــى محمد علــي المحالتي 
نزيل شــيراز وأســتاذ العلوم العقلية بها، هاجر إلى ســامراء وتتلمذ على الميرزا 
محمد حســن الشــيرازي)ت 1312هـــ/ 1894م( وقبل وفاة الميــرزا جاء إلى 
مدينة كربالء المقدســة وسكن بها، وأســس مكتبة نفيسة، بعضها كتبها بخطه أو 
استكتبها، وبعضها اشتراها، وفيها كثير من تصانيف أستاذه المحالتي ومجاميع 
كثيرة وإجازات أســاتيذه وأساتيذهم إلى حدود)سنة 1332هـ/ 1913م(، ولم 
يبَق من محتويات هذه المكتبة بعد وفاة مؤّسســها سوى)300( كتاب مخطوط، 
كان بحوزة الســيد علي أكبر اليزدي نقل وقفيتها إلى مدرسة السردار حسن خان 

القزويني)54(.
 واستفاد منها الشيخ الطهراني مؤلف الذريعة في)سنة 1340هـ/ 1921م(، 
ثم تفرقت بعد ذلك، إذ وقعت نصف مدرســة حســن خان في القســم الجنوب 

الشرقي من فلكة أسست حول الصحن الحسيني الشريف)55(.
 ومــن بين أهــم الكتــب التي خلدتها مكتبة مدرســة الســردار حســن خان 

القزويني: 
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1- ترجم��ة محم��د ب��ن س��نان: للمولــى محمد على بــن أحمــد المحالتي 

الشيرازي)ت 1284هـ/ 1867م( تقرب من ألف بيت، ذكر في أول اسمه، نسخة 
منــه بخط تلميذه المولى عبد الحميد بن عبــد الوهاب الفراهاني)ت1311هـ/ 
1893م(، وهــي ضمــن مجموعــة من تصانيف أســتاذه كتبها بخطه لنفســه في 
حدود)ســنة 1276هـ/1859م(، وقد وقفها بشــروط كثيرة يصعب العمل بها، 

وهي متروكة في مدرسة حسن خان مع سائر كتبه الموقوفة كذلك)56(.

2-الحاش��ية على المعالم: للســيد محمــد المجاهد ابن األمير الســيد على 

صاحــب »ريــاض المســائل« الطباطبائــي الحائري)ت1242هـــ/1826م(، 
والمعالــم هو مقدمة في أصول الفقه لكتــاب » معالم الدين ومالذ المجتهدين« 
في الفقه للشــيخ حســن بن زين الدين الشــهيد الثاني)ت1101هـ/1689م(، 
توجد نسخة منها في مدرسة حسن خان بكربالء في موقوفة المولى عبد الحميد 
الفراهاني)ت 1321هـ/ 1903م( وتاريخ الوقفية)سنة 1307هـ/ 1889م()57(.

3-الرد على الصوفية: للمولى حســن بن محمد علي اليزدي)ت 1297هـ/ 

1879م(، كتبهــا بأمــر أســتاذه الســيد المجاهــد الطباطبائي مرتًبــا على مقدمة 
ومقامات وخاتمة، فرغ منه في 27 المحرم)ســنة 1231هـ/ 1815م( والنسخة 

في موقوفة الفرهاني في مدرسة حسن خان القزويني)58(.

يانها:  4-رسالة في صالة الجمعة واختيار سقوطها في عصر الغيبة مع جواز إت

للمولى محمد بن محمد صالح بن نصر الله الروح افزائى، وهو شــرح لما كتبه 
المحقق القمي الميرزا أبو القاســم بن حســن الشــفتي الجيالني)ت1231هـ/ 
1815م( فــي صالة الجمعــة، وفرغ من تأليفه)ســنة 1215هـــ/ 1800م( في 
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موقوفة المولى عبد الحميد الفراهاني في مدرسة حسن خان)59(.

5-رس��الة في الصوم: للمولى محمد علي بن أحمد المحالتي الشيرازي)ت 

1284هـ/ 1867م( مرتبة على مقدمة ومقاصد، بخط تلميذه المولى عبد الحميد 
بن عبد الوهاب الفراهاني الحائري كتبها في)ســنة 1294هـ/ 1876م( ووقفها 
التلميذ في كربالء المقدسة في مدرسة حسن خان)سنة 1307هـ/1889م()60(.

ية أو أربعة: للمولى  6- رس��الة في حد القصر والمس��افة التي یقصر فيها ثمان

محمد علي بن أحمد المحالتي الشيرازي)ت 1284هـ/ 1867م( بخط تلميذه 
المولى عبد الحميد الفراهاني الحائري)ســنة 1264هـ/ 1867م ( في موقوفته 
بمدرســة حسن خان في كربالء المقدسة عند الســيد علي أكبر المقدس اليزدي 

المتوفى بالحائر نحو)سنة1350هـ/ 1931م ()61(.

��ي آداب الزیارات: لمال محمد رحيــم البروجردي نزيل  7-الهدی��ة الرضویة ف

مشهد خراســان)ت 1309هـ/1891م( وقفها الفرهاني مع سائر كتبه في)سنة 
1307هـ/ 1889م( لمكتبة مدرسة السردار حسن خان بكربالء المقدسة)62(.

املطلب اخلامس: هتديم املدرسة ومعاملها: 

 على الرغم من الدور الكبير لمدرســة الســردار حســن خــان القزويني في 
النهوض بالجانب الديني والعلمي في مدينة كربالء المقدســة، إالّ أّنها تعرضت 
ــْن بنائهلِها بتاريخ)16/ المحرم  للهدم مرات عدة، فقد ُبوشــر العمل بهدمهلِ ُجزٍء مهلِ
الحــرام /1368هـ- 18/تشــرين الثانــي/1948م( في عهــد متصرف كربالء 
المقدســة عبــد الرســول الخالصي، في مشــروع إيجــاد الشــارع الدائري حول 

الحضرة الحسينية الشريفة)63(.
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 إذ فقــدت مدينة كربــالء المقدســة بهذا المشــروع إحدى ميزاتهــا الدينية 
والعلمية بهدم هذه المدرســة، كذلــك فقدت جمالها الفني األثــري التاريخي، 
وقد جرى التخطيط والتنفيذ والهدم لتوابع الحائر الشــريف حســب الظاهر بال 
رضــا األهليــن ورجال الديــن، فقد قدمت شــكاوى وبرقيات اســتغاثة من قبل 
رجــال الدين في كربالء المقدســة متمثلة بهيأة علماء كربالء المقدســة وبعض 
أســاطين العلم والدين، وأيًضا تقدم الســيد عباس الطباطبائي متولي المدرســة 
بعريضــة إلى الســلطات الملكية الهاشــمية في الدولة طلب فيهــا عدم التعرض 
ألمثــال هــذه األبنية التاريخية الدينيــة، لكن بدون جدوى، إذ تــرك هدمها تأثيًرا 

بليًغا في النفوس)64(.

 بقيْت آثاُر مدرســة الســردار حسن خان وجامعها إلى)شــعبان / 1411هـ 
ْن  - آذار /1991م (، حيُث ُأزيلْت هذه المدرســة وملحقاتها بعد هذا التاريخ مهلِ
قهلَِبل السلطات الحكومية - نظام البعث المقبور- ضمن تدمير مركز المدينة)65(.

 وبهدم هذه المعلم الديني والعلمي، فقد أسدل الستاُر على تراث معماري 
حضــاري عريق، واثر فني ثمين كانت تمثله النقوش والزخارف والخطوط التي 
ُكتبت بها اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث الشريفة، لكي يعلن الطغاة الظلمة 
للعالــم أّنهم أعداء العلم والفضيلة، ألنهم اســتبدلوا نــور العلم والمعرفة ظالم 

الهدم واإلقصاء والتهميش.
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اخلامتة
 من خالل هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج: 

شــكلت مدرســة الســردار حســن خان مصدًرا حضارًيا مهًمــا في رفد . 1
النهضة العلمية في مدينة كربالء المقدســة، من خالل استقطابها للعديد 
من أساطين العلماء الذين تميزوا بإتقان الكثير من العلوم العقلية والنقلية 

للتدريس فيها، لالستفادة من خبراتهم العلمية.
كان لمدرسة السردار حسن خان الدور الريادي في النهضة العلمية، فقد . 2

ُعقدت داخل أروقتها الكثير من المجالس وحلقات المناقشــة والجدل 
الفكــري والمناظرات العلمية مــع العامة وغيرهم، وهــذا بدوره ينعش 

الحياة الفكرية بكل جوانبها.
األجواء والخدمات العلمية التي هيأتها وقدمتها مدرســة السردار حسن . 3

خان للباحثين من العلماء وطلبتهم أدت إلى ازدياد نشاط حركة التأليف 
واالستنســاخ وهــذه الحركة عامــل ومصدر مهــم ورئيس فــي النهضة 

العلمية.
كان لمدرســة الســردار حســن خان دور كبيــر ومميز فــي الحفاظ على . 4

العديد من نفائس ونوادر الكتب والمخطوطات العربية وغير العربية، إذ 
اســتطاعت أن تحفظ وتخلد كتب بعض المكتبات المندرسة قبلها مثل 

مكتبة الشيخ الفراهاني.
ُتعد مدرسة السردار حسن خان من أقدم وأبرز المعالم األثرية التاريخية . 5

اإلســالمية في مدينة كربالء المقدسة لما تميزت به من جمالية التصميم 
المعماري ذي الطراز اإلسالمي.
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أثبت تهديم مدرســة السردار حســن خان القزويني بمعالمها الحضارية . 6
المعماريــة المتميــزة بزخارفها الهندســية الرائعة من قبــل نظام البحث 
المقبور، والتي يمثل أحد معالم التراث الحضاري اإلســالمي في مدينة 

كربالء المقدسة بأّنهم أعداء للعلم والحضارة اإلسالمية.
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الهوام�س
هو ابن محمد خان القاجار اإليرواني، كان قائًدا في الجيش ومن هنا ُلقب بالسردار أّي . 1

القائد، أثبت شجاعته ووطنيته في حرب إيران مع الروس، كان من أصحاب الخير ولُه 
مؤسسات ومنجزات ثقافية، منها المدرسة التي أنشأها في مدينة كربالء المقدسة)سنة 
1180هـ /1768م (، توفي في كرمان)ســنة 1271هـ /1854م ( وحمل جثمانه إلى 
النجف األشــرف فدفن بجــوار أمير المؤمنيــن، ينظر: الكرباســي، محمد صادق 
محمد، تاريخ المراقد الحســين وأهل بيته وأنصاره دائرة المعارف الحســينية، المركز 

الحسيني للدراسات، لندن، 1436هـ/2015م، 	8، هامش ص152.
الشــاهرودي، نــور الديــن، تاريخ الحركــة العلمية في كربــالء، دار العلــوم، بيروت، . 2

1410هـ/1990م، ص278.
آل طعمة، ســلمان هادي، تراث كربالء، ط4، مطبعة مشــعر، قم المقدسة، 1434هـ/ . 3

2013م، ص368، 415.
الشــاهرودي، تاريخ الحركة العلمية في كربــالء، ص278 ؛ آل طعمة، تراث كربالء، . 4

ص368.
الشــاهرودي، تاريخ الحركة العلميــة في كربالء، ص293 ؛ الكليــدار آل طعمة، عبد . 5

الجــواد، تاريخ كربــالء وحائر الحســين، المكتبــة الحيدرية، النجف األشــرف، 
1418هـ/ 1997م، ص 242.

األنصــاري، رؤوف محمد علي، عمارة كربالء دراســة عمرانية وتخطيطية، مؤسســة . 6
الصالحاني، دمشق، 1426هـ /2006 م، ص292.

آل طعمة، تراث كربالء، ص 267.. 7
الســعدي، انتصار عبد عون محسن حســن، التعليم والمدارس الدينية والحكومية في . 8

كربــالء حتى أواخر العهــد العثماني 1914م، بحث منشــور في مجلــة تراث كربالء 
قســم شــؤون المعارف اإلسالمية واإلنســانية في العتبة العباســية المقدسة، العدد 3، 

المجلد4، السنة الرابعة، 1438هـ/ 2017م، ص300.
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السعدي، التعليم والمدارس الدينية والحكومية في كربالء، ص301-300.. 9
المصدر نفسه، ص301.. 10
الجميلي، رياض كاظم، مدينة كربالء دراســة في النشــأة والتطــور العمراني، كربالء، . 11

1433هـ/2012 م، ص 182.
السعدي، التعليم والمدارس الدينية والحكومية في كربالء، ص301-300.. 12
القمــي، عباس، الفوائد الرضوية في أحوال علمــاء المذهب الجعفرية، تحقيق: ناصر . 13

باقري بيدهندى، مؤسســة بوستان، قم المقدسة، 1385هـ/ 1965م، 	1، ص232؛ 
الكنــى واأللقــاب، ط5، مكتبة الصدر، طهران، 1359هـــ/ 1940م،، 	2، ص21 ؛ 

األمين، أعيان الشيعة، 	5، ص451.
األمين، محســن، أعيان الشــيعة، تحقيق: حســن األمين، دار التعارف، بيروت، د.ت، . 14

	5، ص451؛ الطهراني، آقا بزرك، الذريعة إلى تصانيف الشريعة، ط3، دار األضواء، 
بيــروت، 1403هـــ /1983م، 	15، ص56، 	19، ص59 ؛ كحالــة، عمــر رضا، 
معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.م، 
	4، ص46؛ آل طعمة، محمد حســن مصطفى، مدينة الحســين، ضبط ومراجعة 

ونشر: مركز كربالء للدراسات والبحوث، كربالء، 2016م، 	4، ص16.
الحســيني، أحمــد، تراجم الرجــال، مطبعة الصدر، قــم، 1414هـــ/ 1993م، 	2، . 15

ص823.
األمين، حسين، مستدركات أعيان الشيعة، دار التعارف، بيروت، 14210هـ/1989م، . 16

	5، ص228.
الطهراني، طبقات أعالم الشــيعة الكرام البررة في القرن الثالث بعد الهجرة، دار إحياء . 17

التراث العربي، بيروت، 1374هـ/ 1954م، 	10، ص152؛ األمين، أعيان الشيعة، 
	2، ص87 ؛ آل طعمة، مدينة الحسين، 	4، ص16.

الطهرانــي، الكــرام البــررة، 	10، ص152؛ الذريعــة، 	2، ص279 األمين، أعيان . 18
الشيعة، 	2، ص87؛ كحالة، معجم المؤلفين، 	2، ص304.

الطهرانــي، الكــرام البــررة، 	10، ص152؛ حــرز الديــن، محمــد،)ت 1365هـ/ . 19
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1946م(، معارف الرجال في تراجم العلماء واألدباء، علق عليه: محمد حســين حرز 
الدين، مطبعة الوالية، قم المقدسة، 	2، ص201.

الطهرانــي، الكرام البررة، 	10، ص432؛ األمين، أعيان الشــيعة، 	10، ص65؛ آل . 20
طعمة، مدينة الحسين، 	4، ص16.

األمين، أعيان الشيعة، 	10، ص65.. 21
حرز الدين، معارف الرجال، 	1، ص18؛ األمين، أعيان الشيعة، 	2، ص204.. 22
األمين، أعيان الشيعة، 	2، ص204؛ الطهراني، الكرام البررة، 	10، ص10.. 23
حرز الدين، معارف الرجال، 	1، ص18؛ الطهراني، الذريعة، 	6، ص276، 	15، . 24

ص119 األمين، أعيان الشيعة، 	2، ص205.
األمين، أعيان الشيعة،	7، ص338-339 ؛ الطهراني، الكرام البررة، 	 2، ص619.. 25
األمين، أعيان الشيعة،	7، ص338-339 ؛ القمي، الكنى واأللقاب، 	2، ص361.. 26
القمي، الفوائد الرضوية، 	1، ص539 ؛ األمين، أعيان الشيعة،	7، ص 339.. 27
آل محبوبة، جعفر الشيخ باقر، ماضي النجف وحاضرها، ط2، دار األضواء، بيروت، . 28

1406هـ/1986م، 	3، ص252-253 ؛ الجاللي، محمد حسين الحسيني، فهرس 
التراث، تحقيق: محمد جواد الحسيني الجاللي، مطبعة نگارش، قم، 1422هـ، 	2، 

ص244.
آل محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، 	3، ص253-254؛ كحالة، معجم المؤلفين، . 29

	3، ص241.
األمين، أعيان الشيعة، 	9، ص11-10.. 30
األمين، أعيان الشيعة، 	5، ص217 ؛ الطهراني، الكرام البررة، 	 10، ص342.. 31
األميــن، أعيان الشــيعة، 	5، ص217 ؛ كحالة، معجــم المؤلفين، 	3، ص265؛ آل . 32

طعمة، مدينة الحسين، 	4، ص16.
الطهراني، الذريعة، 	15، ص272.. 33
المصدر نفسه، 	10، ص211.. 34
المصدر نفسه، 	7، ص42.. 35
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المصدر نفسه، 	23، ص215.. 36
األمين، أعيان الشيعة، 	7، ص380.. 37
38 . ،7، ص380؛ آل طعمة، تراث كربالء، ص262؛ مدينة الحسين	المصدر نفسه، 

	4، ص17.
الطهرانــي، الكــرام البــررة، 	10، ص146-147؛ حــرز الديــن، معــارف الرجال، . 39

1405هـــ، 	1، ص107-108؛ الفتــالوي، كاظــم عبــود، مشــاهير المدفونين في 
الصحن العلوي الشــريف، منشــورات االجتهاد، قم، 1427هـــ/ 2000م، ص61-

.62
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scholars' manuscripts in a particular science or topic, the 
spatial ones as their manuscripts in certain library, the per-
sonal ones as one of Kerbala scholars' manuscripts or publi-
cations, etc.

4. Studying kerbala poets' verse in all aspects: stylistical-
ly, linguistically, textually, etc. and gathering verses of those 
who had no collected poetic divans.

5. Verifying Kerbala manuscripts      
At last, researchers are invited to provide the journal with 

their writings. In other words, objectives cannot be carried 
out without meeting and supporting the scientific efforts to 
manifest and study the heritage.
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2.The noblemen who settled in Kerbala for getting science 
or teaching in its schools and hawzas, on a condition that resi-
dency period is considerable.

It is worth to mention that noblemen affiliation to more than 
one city according to birth, growing up by study, learning, or 
residency is a very common case in our heritage. That's why 
we find a scholar that affiliates himself as ( Al Isfehani by 
birth, Al Najafi by study, and Al Ha'iri residency and burial 
ground). Then, in brief, we can say that if any nobleman af-
filiated himself to Kerbala, then this affiliation to his original 
city is not cancelled.

The Journal Axes

Since Kerbala heritage journal is a specialized heritage 
journal, it receives all heritage researches including studies, 
indexes and bibliographies, and heritage verification. It con-
tained the following subjects:

1.Kerbala history and events and accidents, it passed 
through its noblemen's biographies, their places

and what they stated: sayings, proverbs, tales, and wis-
doms. In fact, it includes all its oral and written

history.
2.Studying Kerbala scholars' opinions, jurisprudence, Os-

oul and men theories etc. descriptively, analytically, compar-
atively, collectively, and scientific critically.

3. The bibliographical studies including all its common 
and objective types such as publications, Kerbala
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hidden contents appear to people. 
Kerbala heritage journal interests: 

Kerbala heritage journal horizon is as large as the heritage 
and its different hidden contents such as sciences and various 
arts that this city nobles care about including jurisprudence, 
Osoul and speech, Men and Hadith, grammar , morphology, 
rhetoric, arithmetic, astronomy, and other fields that cannot 
be all mentioned. 

Due to the great connection and total link between the sci-
ences and their progress and political, economic, and social 
historical events, the scientific studies took care about this 
city history and accidents and what happened on. All that is 
the heart interest of the journal.

Who are Kerbala noblemen?

It is well known that the criterion of affiliation to a city is 
disputable. Some considered that living some years in a city. 
Others considered the criterion is the scientific trace or the 
trace of residence. Others argued about the different temporal 
duration. Since Kerbala was a scientific city and a center of 
attraction and science students and migration to it with long 
duration, it was not easy to limit its noblemen names.

Nevertheless, the included affiliated noblemen according 
to the criterion are:

1.The respected city people who belong to families inhab-
ited the city. Thus, these families' noblemen are Kerbala city 
noblemen even if they left it.
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your son ". Accordingly, the general secretary of Al Abbas 
holy shrine initiated establishing specialized heritage centers 
and Kerbala heritage center is one of them. So, the quarterly 
enhanced Kerbala heritage journal set out. It passed through 
constant steps that covered many aspects of this huge holy 
city heritage by studies, and enhanced scientific researches.

 Why Kerbala heritage?

Care and interest with holy Kerbala city heritage requires 
two significant starting points:

General starting point: it can be summarized that heritage 
of this city just like other our heritage which is still in need 
for more accurate scientific studies.

Common starting point: it is related to this holy city which 
became a center and shrine for many of the prophet progeny's 
(p.b.u.t.) followers since Al Taf disaster and martyrdom of 
Imam Hussein, the prophet's grandson(p.b.u.t.). so, establish-
ing this city and setting a scientific movement which can be 
described with simple beginnings due to the political situa-
tion at that time. It began increasing up to the twelfth Hijri 
century when it became  a place of attraction to students of 
science and knowledge and headed the scientific movement 
that lasted to the ends of fourteenth Hijri century when the ag-
gressive movement to this city returned to this generous city.

According to all this, this holy city deserved centers and 
specialized journals that search its heritage and history, what 
out came and happened on its earth along centuries, and its 
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The Journal Message
All praise is due to God, creator of the creation, Prayer and 

peace be upon his prophets and messengers, particularly our 
master and prophet Mohammed and his progeny.

Talking about the heritage importance, necessity to take 
care with it and surviving its study became axiom that its men-
tioning is not desirable. The nation that does not care about 
its heritage does not honor its ascendants, does not study their 
good deeds will not have a future among other nations.

  What differentiates our heritage is two matters:

 First: richness and comprehensibility.
Second: shortage of the studies that care and search its hid-

den contents to show. At the time that we find out other na-
tions seek for any materialistic any spiritual that connect it 
with its heritage, manifest it, and establish museums to dig-
nify and glorify, we find out nations has a default in this field.

Many scholars spent their lives to serve science and so-
ciety but nobody could know their names as well as survive 
their manuscripts, showing to the generations, or holding a 
conference or symposium that tackling their theories, opin-
ions, and thoughts.

Thus, on the base of the prophet progeny's (p.b.u.t.) in-
structions that ordered us to keep heritage Imam Ja'afer Al 
Sadiq(p.b.u.h.) said to Al Mufedhel Bin Omer " write and 
tell your brothers science and let your books a heritage to 
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9. Religious schools.
10. Indexes and bibliographies.
As we mentioned the curriculum vitae of the two boards 

members of Turath Kerbala  Journal to the respected readers 
in the first issue of the last year, thus, we decided to display 
their updated curriculum vitae in this issue. This will be re-
peated in the first issue annually. 

And the close of our call will be, all praise is due to God, 
the Lord of the Universe! Prayer and peace be upon Moham-
med and his progeny, the good men, the chaste men. 

Editor-in-chief
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la City; it was the martyr sheikh Abdul Redha Al Safi who 
martyred in1989 A.D. This was followed by another research 
about The Family of Al Damad, seyed Mohammed Salih Al 
Damad Al Ha'iri as a model. Concerning the manuscript her-
itage, there is a verified message to one great scholar; he is 
great legist Sheikh Abdullah bin Al Hussein Al Shoushteri 
( Al Testeri). The message tackled his answers about seven 
problems about the phrases that were mentioned in some sci-
entific books such as" Sherh Al Qewa'id " by the investigator 
Al Kerki, and "Al Derous Al Shery'iah " by the First Martyr, 
and other scientific books. At last, the English research was 
about Sheikh Mohammed Teqi Al Shirazi and his Role in the 
Political Development in Iraq from 1918 to 1920.

We are happy to renew our invitation to our respected 
readers to write in one of first international conference axes 
which will be held in 7-8 November 2019 A.D. under the 
slogan "Our Heritage is our Identity" with the title "Kerbala 
Heritage and its Position in Islamic Library" with these axes:

1.Quranic sciences and interpretation.
2.Hadieth and Men science.
3.Jurisprudence and principles (Osoul) sciences.
4.Philosophy, Speech, and logic sciences.
5. Arabic sciences and its Arts.
6.History, autobiographies, and Biographies.
7.Applied and heritage sciences.
8.Kerbala Handwritings ( a study, investigation, criticism)
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The Issue Word
In the Name of God, the most Gracious, the most Merciful

The Sixth Candle

All praise is due to God, creator of the creation, his grace 
and generosity were dignified, his distress was beautified, 
his attributes were sanctified Prayer and peace be upon his 
prophets and messengers, particularly our master and prophet 
Mohammed and his progeny 

However, my dear respected readers, what is in your hands 
is the first  issue/ fifth volume of the fifth year of Turath Ker-
bala  Journal. This indicates that it ignited the fifth candle ( 
year) of its age. It enriched the heritage library with various 
researches concerning different topics of the heritage till it 
became an important resource for the researchers in the Ker-
bala heritage that is indispensable.

The issue researches contained various implications. The 
first research has a study about Hedeath Criticism and Novel 
Body Evaluation to the Innovator Al Behrani in Al Heda'iq 
Al Nadhirah encyclopedia. The second research was about a 
life of one of the prominent scholars, that is Sheikh Ibrahim 
Bin Ali Al Kef'imi and mentioning the books that his library 
contained. The third research was entitled The School of Al 
Serdar Hassan Khan Al Qezwini One of the Scientific Rise 
Resources in Holy kerbala City. The fourth research was a 
historical study to one of the Islamic figures in Holy kerba-
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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 con-
sent by experts to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant re-
search published, and a financial reward of (150,000) ID

12. Taking into consideration some points for the publica-
tion 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://kar-
balaheritage.alkafeel.net/, or Delivered directly to the Jour-
nal'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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researches should be alphabetically ordered.
7. Printing all tables, pictures and portraits on attached pa-

pers, 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 publish-
es 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 be-
fore, 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 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 re-
search 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.
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the origi-

nal 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 exceed-

ing a page, 350 words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the re-

searcher/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, publi-
cation place, version number, publication year and page num-
ber. 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 





KARBALA HERITAGE

9

Editor Secretary
Yasser Sameer Hashim Mahdi Al-Banaa 

Editorial Board
Prof.Dr.Zain Al-Abedeen  Mousa Jafar

(University of Karbala,College of Education for Human Sciences)
Prof.Dr.Maithem Mortadha Nasrou-Allah

(University of Karbala,College of Education for Human Sciences)
Prof.Dr. Hussein Ali Al Sharhany

(University of Thi - Qar,College of Education for Human Sciences)
Prof.Dr. Ali khudhaer Haji

(University of Kufa, College of Arts)
Prof.Dr. Mushtaq Abbas Maan

(Baghdad university, College of Education /Ibn- Rushd)
Prof.Dr. Sirawan Abdul Al- Zahraa Aljanabi
(University of Kufa, College of Education)

Asst. Prof. Dr Ali Tahir Turki
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof.Dr.Tawfeeq Majeed Ahmed
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof.Dr. Haider Abdul Kareem Al-Banaa
Asst. Prof.Dr. Mohammad Ali Akber

Auditor Syntax (Arabic)
Asst. Prof. Dr.Falah Rasul Al-Husaini

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)
Auditor Syntax (English)

Asst. Prof.Dr.Tawfeeq Majeed Ahmed
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

The administration of the Finance
Mohammed Fadhel Hassan

Electronic Website
Yasser Al- Seid Sameer Al- Hossainy





KARBALA HERITAGE

7

General Supervision
Seid. Ahmad Al-Safi

The Patron in General of Al-Abbass Holy Shrine
Scientific Supervisor

Sheikh Ammar Al-Hilali
Chairman of the Islamic Knowledge and Humanitarian Affairs 

Department in Al-Abbas Holy Shrine
Editor-in-Chief

Dr. Ehsan Ali Saeed Al-guraifi   
(Director of Karbala Heritage Center)

Editor Manager
Assist. Prof. Dr. Fallah Rasool Al- Husseini

Advisory Board 
Sheikh Muslim Sheikh MuhammedJewad Al Redha’i

(Scientific Hawza – Holy Najaf)
Prof. Dr. Faruq M. Al-habbubi

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Ayad Abdul- Husain Al- Khafajy

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Zaman Obiad Wanass Al-Maamory

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Ali Kassar Al-Ghazaly

(University of Kufa, College of Education for Human Sciences for Girls)
Prof. Dr. Jasim Mohammad Shatub

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr.  Adel Mohammad Ziyada

(University of Cairo, College of Archaeology)
Prof. Dr.  Hussein Hatami

(University of Istanbul, College of Law)
Prof. Dr. Taki Abdul Redha Alabdawany

(Gulf College / Oman)
Prof. Dr. Ismaeel Ibraheem Mohammad Al-Wazeer
(University of Sanaa, College of Sharia and Law)





In the Name of Allah
The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 
 And to make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)





PRINT ISSN:2312-5489
ONLINE ISSN:2410-3292

ISO:3297

The Consignment Number in the Book House and 
Iraqi National Archives and Books is:

1992 for the year 2014
Mobile No. 07729261327

Web: http://Karbalaheritage.alkafeel.net
E. mail:turath@alkafeel.net





KARBALA HERITAGE
A Refereed Quarterly Journal

Specialized in Karbala Heritage

Licensed by Ministry of Higher Education and 
Scientific Research of Iraq and Reliable For 

Scientific Promotion
Issued by:

AL-ABBAS HOLY SHRINE
Division of Islamic and Human Knowledge Affairs

Karbala Heritage Center
Sixth Year, Sixth Volume, First Issue(19)

March- 2019 / Jumada Al- Akhaira 1440A.H


