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قواعد النرش يف املجلة
بالرتاث  تعنى  التي  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل   

سة عىل وفق القواعد اآلتية: الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ
1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي 

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
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 



العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب 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 يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

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

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

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

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



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش:ـ 

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

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

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

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

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 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمُد هلِلِ عىل سوابغ نعمه، املبدع يف خلِقه، بديع السموات واألرض 
اّلذي َعال بحولِه، وجتلَّت يف السمواِت واألرِض قدرته، فشهد نظام ملكه 
الُم عىل رسولِه  والسَّ الُة  والصَّ فوَق كلِّ يشء،  القاهُر  توّحده، وهو  عىل 
د، وعىل  ِغ رساالتِه، والدليِل عىل ِصاِطه شفيِعنا األجمِد أيب القاسِم حممَّ املبلِّ
ا بعد  ة النعم... أمَّ آلِه مصابيح اهلدى يف الليل ِاملظلم، منقذي األمم، تتمَّ
فبني يديك عزيزي القارئ الكريم جملة تراث كربالء يف عددها الرابع من 
د الرابع للعام الرابع، أصدرت املجلة خالل هذه األعوام ستة عرش  املجلَّ
مدينة  تراث  مفاصل  من  ومتعددة  خمتلفة  مواضيع  فيها  تناولت  إصداًرا 
جوانب  العلمّي  والتحليل  الدراسة  خالل  من  فوثَّقت  ة،  املقدسَّ كربالء 
ة ومرِشقة من تاريخ وتراث كربالء حتَّى أصبحت مصدًرا مهاماًّ من  مهمَّ
الكربالئي  والــرتاث  التاريخ  يف  الباحث  عنها  يستغني  ال  الَّتي  املصادر 
واألدب  اللغة  حيث  من  فيها  األبحاث  لتنّوع  الباحثني  من  غريه  أو   ،
والتاريخ والسياسة واالقتصاد والفن والعلوم التطبيقيَّة، وبعد هذه املسرية 
سة  ة باجلانب الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء املقدَّ املعطاء ختصصت املجلَّ
فضاًل عن ختّصصها بالرتاث الكربالئّي، وقد بذلت اهليأتان االستشاريَّة 
ة علميَّة إذ تبنَّت مشاريع  ة بأفضل ُحلَّ والتحريريَّة جهوًدا طيِّبة إلبراز املجلَّ
متعددة؛ لغرض تسهيل عمليَّة الدراسة والبحث يف مواضيع ختّص الرتاث 
الكربالئّي، كرفد الباحثني بالعناوين الرتاثية إضافة إىل تزويدهم باملشورة 
فضاًل  العراقيَّة  اجلامعات  مع  عة  املوسَّ الرتاثيَّة  الندوات  وإقامة  العلميَّة، 



ة، وإبداء  عن مراجعة وتدقيق وتقويم األبحاث التي يراد نرشها يف املجلَّ
املالحظات العلميَّة عليها، ليقوم الباحث بتصويبها قبل إرساهلا إىل اخلرباء 
ذلك  كّل  العراقيَّة  اجلامعات  يف  العلميَّة  بكفاءهتم  هلم  املشهود  العلميني 
ألجل خدمة العلم و الباحثني، واالرتقاء بمستوى األبحاث املنشورة يف 
ة نحو التكامل من حيث األصالة و املادة العلمّية الرصينة، واالبتعاد  املجلَّ
املعرفّية،   احلقائق  جذور  إىل  للوصول  والسطحيَّة  واإلنشاء  التقليد  عن 

وابتكار االستنتاجات العلميَّة الدقيقة ومواكبة تطور البحث العلمّي.
بتزويده  املايض  العام  الرابع من  العدد  الكريم يف  القارئ  دنا  وكام عوَّ
ة عمل فهرس يف هناية كلِّ عام جلميع  بفهرس األعداد األربعة قررت املجلَّ
البحوث  جلميع  بفهرس  العدد  هذا  د  ُزوِّ لذا  فيه،  نرشت  التي  البحوث 
الباحث يف  ة  مهمَّ َتْيِسري  العام، وألجل  األربعة هلذا  األعداد  املنشورة يف 
ة قررنا إصدار فهرس جلميع أعداد  معرفة مجيع األبحاث التي نرشهتا املجلَّ
املجلة منذ تأسيسها وحتى هناية عام 2017م، وسيصدر قربًيا بإذنه تعاىل.

ا أبحاث هذا العدد فقد احتوى عىل جمموعة من األبحاث القيِّمة  وأمَّ
التي تنوعت بني دراسة سرية الشخصيات العلمية الكربالئيَّة ، واآلثار التي 
تركتها عىل الصعيد العلمّي والعميّل، وبني دراسة احلياة العلميَّة والسياسيَّة 

ة.     واالقتصاديَّة والعمرانيَّة لبعض املراحل التارخييَّة ملدينة كربالء املقدسَّ
املتخصصة  العلميَّة  بنتاجاهتم  لرفدها  الباحثني  ة  املجلَّ وتدعو  هذا 
صة تسعى لتأهيل جمتمع  الرصينة، للمسامهة يف بناء مكتبة تراثيَّة متخصِّ

أكاديمّي تراثّي.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.                     رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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 وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز ساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة، بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
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، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة، ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من صاعات، ومرة، ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
3- وبناًء عىل ما سبق بيانه، تصدى مركز تراث كربالء يف قسم 
علمية  جملة  تأسيس  إىل  اإلنسانية   و  اإلسالمية  املعارف  شؤون 

متخصصة برتاث كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -4

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -5
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء   -6
مواقعها التي تستحقها، بالدليل. 

والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  تعريف   -7
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  بأنفسهم،  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -8
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية، مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -9
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -10
وما إىل ذلك، فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات 

اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء«  »تراث  جملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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�ص يمم.خَّ
ال خيفى عىل أحٍد أّن العلم من أجّل الفضائل، وأرشف املزايا، وأثمن ما 
يتحىّل به اإلنسان، فهو أساس احلضارة ومصدر أجماد األمم وعنوان سموها 
وتفوقها يف احلياة، وإّن العلامء هم ورثة األنبياء وُخّزان العلم، وُدعاة احلق، 
وأنصار الدين هيدون الناس إىل معرفة اهلل وطاعته ويوجهوهنم وجهة اخلري 
العلم  تكريم  عىل  واألخبار  اآليات  تظافرت  ذلك  أجل  ومن  والصالح، 

والعلامء، واإلشادة بمقامهم الرفيع.
ومن هذا املنطلق اهتم الباحثان بدراسة سرية هذا العامل اجلليل الذي ترك 
ازدهارها وأوج  مّدة  بدأت  إذ  العلمية يف كربالء  آثارًا واضحة عىل احلركة 
م الكبري واملريّب  عطائها حينام ملع يف سامء العلم والفضيلة يف كربالء، نجم املعلِّ
بغزارة  اجلميع  فاق  الذي  الشهرستاين  مهدي  حمّمد  اجلليل،  الشيخ  العظيم 
علمه وطول باعه وسعة معرفته بدقائق وظرائف الفقه اإلسالمي الشيعي، 
للدراسات  هام  مركز  إىل  املقّدسة  املدينة  إذ حتولت هذه  وأصوله وفروعه، 
العديد  إليها  توجه  ولذلك  والنقلية،  العقلية  والعلوم  الفلسفية،  والبحوث 
العلمية  الذين سامهوا وشاركوا يف تطوير حركتها  العلامء واملجتهدين،  من 

والتدريسية، وأدوا دوًرا تارخيًيا بارًزا عىل هذا الصعيد.
وأسامء  برموزها  حمتفظة  املّدة  هذه  طيلة  كربالء  كانت  القول،  خالصة 
لكربالء  أولئك  فأوجد  واملعرفة،  والفضيلة  بالعلم  اتسموا  الذين  فقهائها 
ظهر  فقد  غنيًا،  زاخرًا  تراثًا  تراثهم  فكان  العلمي،  عطائها  يف  االستمرارية 
عدد من الفقهاء واألساتذة الكربالئيني الذين اشتهروا يف األوساط العلمية 
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خالل  األخرى  املدن  يف  وأفكارهم  علومهم  نشـروا  وقد  العلمي  بتفوّقهم 
البلدان  رحالهتم العلمية، فقد كانوا بمثابة مدرسة علمية متنقلة جالت يف 
لعلامء  أصبح  حتى  فيها،  العلمية  احلركة  نشأة  تأريخ  من  مبكر  وقت  منذ 
كربالء بفضل كل ما تقّدم املكانة السامية بني أرباب الفكر والعلم، وزخرت 
املكتبات العلمية بمؤّلفاهتم، فكان للمدرسة الكربالئية أثٌر علمي واضح عىل 
العامل اإلسالمي، تبنيَّ بشكل واضح يف فقهائها الذين جابوا البالد اإلسالمية 
يلقون دروسهم وعلومهم وبطلبة العلم الذين أخذوا عنهم سواء أكان ذلك 
يف كربالء نفسها أم غريها من املدن، وكذلك مؤّلفاهتم التي انترشت يف مجيع 

مكتبات املدن اإلسالمية.
الفكر  إىل  أّواًل  يعزى  كربالء  إليه  وصلت  الذي  املجد  إّن  القول  يمكن 
الذين  اإلمامية  فقهاء  بجهود  ثم  ومن  احلسني  اإلمام  محله  الذي  الثوري 
يعّد  والذي    البيت  أهل  وفكر  اإلسالم  لواء  محل  عاتقهم  عىل  أخذوا 

املصدر األساس للنمو الثقايف والفكري للمسلمني عاّمة.



157

يكياللم ام�تةالر�د�ايمل لاا�ااينت�ملرا بدا ونا �م�

�مهراربدعايلأولا1439هـا/كلنونايلأولا2017ييم�منة يمريب ة/يملج.َّدايمريبع/ايم ديايمريبع

Abstract
It is well – known that knowledge is the most honourable virtue، 

the noblest merit and most valuable characteristic by which a 
human being is characterized . It is the essence of civilization and 
the origin of the nations’ glories and the symbol of their sublimity in 
life . Scholars are the inheritors of the Prophet ( pbuh& progeny )، 
the knowledge keepers، the right propagators as they guide people 
to believe in Allah، the Most High، and to follow his orders and they 
lead people to welfare and honesty . As c consequence، a great 
number of verses and sayings are cited to dignify knowledge and 
scholars and to give credit to their high- ranking positions .

Due to all the above، the researchers started to study the biography 
of this great scholar who had remarkable traces and effects on the 
scholastic ( scientific ) movement in Kerbala . Because of the great 
sheikh Muhammad Mahdi Al- Shahrastany، Kerbala witnessed a 
period of prosperity ; he exceeded all the scholars of his age in his 
knowledge of all that is related to Shiite Islamic jurisprudence and 
doctrines – its bases and principles . The city became an important 
centre for philosophical studies and researches and also for mental 
and narrative studies . A great number of scholars moved and went 
towards Kerbala and settled down at it، which contributed much to 
the development and growth of its scholastic movement and they 
also had their significant historical role .

They study fell into two sections preceeded by an introduction 
and followed by a conclusion . Section one referred to the 
beginnings of the scientific renaissance in Kerbala and also to 
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the role of Kerbala scholars in transferring and spreading the 
knowledge mission to differing parts not only inside the city but to 
many parts of the country . Section two، on the other hand، shed 
light on Al- Shahrastany family and their scholastic status in Kerbala 
. It was subdivided in to a number of subsections which focused on 
the biography and the scholastic status of Al- Sayyd Muhammad 
Mahdi Al- Shahrastany showing the other scholars points of view 
about him and also on his contributions in Kerbala and finally on his 
death . Besides، there was a conclusion which showed what the 
two researchers came out with wishing that these results would 
be of advantage to study and research the biographies of the other 
Kerbala scholars who contributed much to the scholastic Kerbala 
history .

To sum up، Kerbala so long retained its great figures and 
jurisprudents who contributed much to science، virtue and 
knowledge، they granted Kerbala its continuity in the field of 
scholastic contributions، which they sent to all other parts of the 
country through their scholastic journeys . They constituted a 
movable school as they provided libraries with a great number of 
books and writings .

 the glory Kerbala has witnessed and attributed first to the 
revolutionary thought Imam Husain ( pbuh) carried and called for 
and second to the efforts of the jurisprudents of the Imamate sect 
who carried the banner of Islam and the beliefs and principles of 
Ahlu – Bait ( pbuth ) which is considered the principal basis of all the 
Mulims cultural and intellectual growth and development.

ايممقّدلـــــــة
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املربزين،  اإلسالم  علامء  من  عاملًا  الشهرستاين  مهدي  حمّمد  السّيد  يعدُّ 
بعض  تناولته  ثًرا،  ا  وفكرياًّ ا  علمياًّ تراًثا  ترك  والتجديد  اإلصالح  دعاة  ومن 
أقالم املؤّلفني، وما زال به حاجة إىل مزيد من البحث والتقصـي، وقد أرتأى 
الباحثان أْن يلقيا الضوَء عىل جانٍب من هذا الرتاث الثمني، والسّيام أنَّ هذا 
ة واملوضوعّية  النتاج حفل بمقّومات منهج البحث التارخيي، واتصف بالدقَّ

يف جوانَب كثريٍة منه.
وملّا كانت مدينة كربالء مركًزا مهاماًّ من مراكز احلركة العلمية التي ظهرت 
لثورة  أديمها  احتضان  منذ  العراق، وال سياّم  العربّية ويف  اجلزيرة  يف عموم 
احلقيقة  ورّواد  واألدِب  الفكِر  أهل  من  رعيٌل  فيها  فربز   احلسني اإلمام 
ومنذ ذلك احلني أخذت كربالء تتمّصـر، ومعاملها االجتامعية واالقتصادية 
تتقّدم، وزارها كبار رجال العلم من خمتلف الشعوب اإلسالمية لينهلوا من 
منهلها العذب ونفوسهم ظمأى للفضيلة، ففي هذا البحث نفحات عطرة 
الطريق لظهور علامء يف  أنارت  من ِسرَي وتراجم لشخصّيات علمّية وأدبّية 
كربالء كان هلم بصامت واضحة يف احلركة العلمية داخل كربالء أو يف املدن 

نت تلك املعرفُة إبداعاٍت يف شّتى العلوم واملعرفة. األخرى تضمَّ
من هنا جاء موضوع البحث للتأكيد عىل استمرار مكانة كربالء العلمية 
مهدي  حمّمد  السيد  جهود  بفضل  تأرخيها  من  ر  مبكِّ وقت  يف  بدأت  التي 
العلامء  من  وغريه  واإلبداع  بالعطاء  حافلًة  حياًة  عاش  الذي  الشهرستاين 

الذين تركوا بصامٍت واضحًة يف تأريخ احلركِة العلمّيِة يف كربالء.
مباحث  ثالثة  مع  مقّدمة  عىل  البحث  ُيقسم  أْن  الدراسة  طبيعة  اقتضت 
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من  عاّمة  نبذة  أعطى  متهيدي،  مبحث  بمثابة  األّول  املبحث  ُعّد  وخامتة 
كربالء  علامء  أخذه  الذي  والدور  كربالء  يف  العلمّية  النهضة  نشوء  بدايات 
عىل عاتقهم من محل رسالة العلم فيام بعد إىل أماكن أخرى ال تقتصـر داخل 
حدود املدينة بل شّتى أنحاء البالد، وخصّصنا املبحث الثاين بدراسة أرسة 
الشهرستاين من حيث الوصف واإلطار العام هلذه األرسة والرتكيز عىل حياة 
السيد حمّمد مهدي ونشاطاته العلمية والرتبوية ووفاته، أّما الثالث فتحّدث 

عن آثاره العلمّية و االجتامعية.
استند البحث إىل مصادر عّدة منها الكتب العربية واملعّربة يأيت يف مقّدمتها: 
كتاب أعيان الشيعة ملؤّلفه حمسن األمني وهو دراسة تفصيلية لِسرَي وتراجم 
مهّمة من  املؤلِّف يف إضاءة عىل جوانب  فيها  أبدع  فّذة،  شخصيات علمية 
حياة هذا العامل اجلليل، واستعني أيًضا بكتاب تراث كربالء للباحث سلامن 
هادي آل طعمة فقد ألقى ضوءًا ساطًعا عىل سرية السيد الشهرستاين وروافد 
بنائه الفكري، فضاًل عن كتاب احلركة العلمية يف كربالء للباحث نور الدين 
والتفصيلّية  األساسّية  اجلوانب  تغطية  يف  منهاًل  كان  الذي  الشاهرودي 
مصادر  منه  اإلفادة  مّتت  عاّم  ناهيك  عنها  االستغناء  يمكن  ال  التي  للبحث 
رجال  أبرز  من  واحــدٍ  وسرية  نشاط  عن  صورة  تقديم  يف  مجيًعا  أسهمت 

اإلصالح والتجديد يف العراق والعامل اإلسالمي.
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يف  كربالء  وأهايل   ،احلسني ببلد  حلت  التي  والويالت  النكبات  كلِّ  مع 
وتقّدمت  استمرت  سة  املقدَّ املدينة  هبذه  العلمية  احلركة  فإنَّ  خمتلفة،  أوقات 
أشواًطا إىل األمام، ألنَّ أسباب تعكري صفو األمن واإلخالل بأجواء الطمأنينة 
املــتــوّكــل)236- العبايس  اخلليفة  حكم  بعد  ما  مــّدة  خــالل  فيها  واهلــدوء 

247هـ/850-860م(، كانت وقتّية تزول بسـرعة أو بعد حني، نظًرا لتواجد 
العشائر املؤمنة وبعض القوى الرسمّية والشعبية التي كانت هترع لنجدة كربالء 
وأهلها، وهو أمٌر خمتلٌف متاًما عام كانت احلالة عليه يف العهد األموي، إذ كان 
، ويف خلق واقعة  نظام احلكم نفسه متورًطا يف قتل سبط رسول اهلل حمّمد 
كربالء املفجعة)الطف()1(، وهلذا كان حياول بشّتى الوسائل واإلمكانات املتاحة 
له لإلجهاض عىل أية مضاعفات تنشأ عن هذه الواقعة، أو تلك التي تبقيها حّية 

متفاعلة يف اخلواطر واألذهان)2(.
برموزها  حمتفظة  كربالء  يف  العلمية  الساحة  ظّلت  ذلك،  عىل  وتأسيًسا 
وباألسامء الاّلمعة التي أضاءت آفاق العلم والفضيلة واملعرفة فيها، مثل أولئك 
ا يعدُّ اليوم  الذين أوجدوا لكربالء بعطائهم العلمي السخي، تراًثا زاخًرا وغنياًّ
كنًزا من كنوز الثقافة اإلسالمية العريقة، أصبحت كربالء بعد استشهاد اإلمام 
 ،)3( كبرية  دينّية  مدينة  عن  عبارة  فيها،  للسكن  املسلمني  وتوافد   احلسني
ومهوى أفئدة العلامء وطلبة العلم من كل حدٍب وصوب لينهلوا من علومها)4(، 
إذ ازدهرت احلركة العلمية يف كربالء عىل إثر ظهور بعض املحّدثني والعلامء)5(.
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لوجود  وذلك  والدينية  العلمية  ومكانتها  بقّدسيتها  كربالء  مدينة  امتازت 
مرقد سيد الشهداء اإلمام احلسني إذ برز يف هذه املدينة املقّدسة املئات من 
إنشاء  أجل  من  حثيثًة  جهودًا  بذلوا  الذين  والشعراء  واألدباء  العلامء  فطاحل 
املدارس واحلوزات العلمية التي خدمت الشـريعة اإلسالمّية )6(. فكان لعلامء 
كربالء األثر الواضح يف صفحات التاريخ إذ كان هلم الدور الريادي يف انتشار 
العديد من العلوم يف شّتى أنحاء البالد، فكانت هلم بصامٌت يشاد هبا يف التأريخ 
ازدهار  العلامء وداللة  ازدهار مدينة كربالء هبؤالء  إىل  أّدى  مّما  ُيغَفُل عنها،  ال 
ها واستوطنها من العلامء واملفكرين وغزارة ما انتجوه  الفكر فيها بكثرة من َأمَّ
وأبدعوه يف شّتى ميادين اآلداب والعلوم واملعارف رغم ما عانته هذه املدينة يف 
ا  التأريخ من ويالت الظلم من خلفاء بني أمية وبني العباس من بعدهم إاّل أهنَّ

س الصعداء)7(. استطاعت أن تنهض بعلامئها وأن تتنفَّ
شّكل العلامء يف كربالء فئًة بارزة، واحتلوا مرتبًة دينّية متمّيزة، وكانوا حيظون 
باالحرتام والتقدير من مجيع الناس)8(، فكانوا من أبرز الشـرائح تأثرًيا يف احلياة 
االجتامعية والثقافية يف املجتمع، إذ تعّد هذه الفئة هي املختصة بتحصيل العلوم 
الدينية وصواًل إىل مرحلة االجتهاد والفتوى)9(، وتعّد فتاواهم وتوجيهاهتم ذات 
أثر كبري يف املجتمع الكربالئي)10(، وهبذه احلالة تستقي بقية الفئات االجتامعية 
م املسؤولون عن إقامة  أصول دنياها وأمور آخرهتا من فئة العلامء املجتهدين ألهنَّ

احلدود الرشعية)11(.
واضحًا  أثرهم  وأصبح  واألدبّية،  السياسّية  احلياة  يف  كبريًا  دورًا  العلامُء  أّدى 
يف ذلك، والسياّم بعد أْن التفَّ حوهلم الكثري من األدباء والشعراء)12(، وتوارثت 
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بعض هذه األرس الزعامات الدينية، فأنشأت مدارَس ومعاهَد للتدريس والتفّقه 
بناء مدارسها ومتويل نشاطها العلمي والديني  الديني، واعتمدت هذه األرس يف 
الكربالئي  املجتمع  فئات  بقية  من  دينّية  وحقوق  هبات  من  عليه  حتصل  ما  عىل 
ومجيع املسلمني يف العامل)13(، وعىل هذا األساس ُعّدت مدينة كربالء مركزًا دينّيًا 
 ، الشهداء  وبقية  العباس  وأخيه  احلسني  اإلمام  مرقدي  لوجود  وذلك  مهاماًّ 
إّما للزيارة  ا للمسلمني والسياّم للشيعة)14(، فكان الوافدون إليها  فأصبحت حمجاًّ
إليها من  الرحاّل  يشّدون  العلم  إذ كان طاّلب  العلم يف مدارسها)15(،  لطلب  أو 
مجيع أنحاء العامل لتّلقي العلوم يف معاهدها الدينّية والدراسة فيها، وقد ختّرج يف 
السيد  مثل  األفذاذ  واملفكرين  العلامء  من  كثرٌي  العلمّية  باحلوزة  املتمثِّلة  مدارسها 
حمّمد باقر الطباطبائي، والسيد إسامعيل الصدر والسيد حسن الكشمريي إذ كانت 
التي  العلمية  احلوزة  مركَز  وكانت  واإلسالمي  الفكري  لإلشعاع  مركزًا  كربالء 

درس فيها كثرٌي من الطاّلب الوافدين إليها من مجيع أنحاء العامل اإلسالمي )16(.
وملوقعها الديني والعلمي املتمّيز، قام علامء كبار وأساتذة معروفون بزيارهتا 
يف أوقات خمتلفة لتفّقد حوزاهتا العلمية والوقوف عىل ما وصلت إليه من تقّدم 
وازدهار، فانتعشت احلركة العلمّية يف كربالء عىل إثر هجرة العلامء واملحّدثني 
إليها، فكانت الروضتان املطّهرتان مركزًا لإلشعاع الفكري للحوزة العلمية)17(، 
وحتّدث الرحالة اهلندي حمّمد هارون احلسيني الزنكي بوري الذي زار كربالء 
عام 1910م عن حوزة كربالء قائاًل : »إذ كانت كربالء مركزًا لإلشعاع الفكري 
الطاّلب  من  كثيٌر  فيها  درس  التي  العلمية  الحوزة  مركَز  وكانت  واإلسالمي 

الوافدين إليها من جميع أنحاء العالم اإلسالمي  «)18(.
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اشتملت كربالء عىل أرس علمّية كثرية )علوّية وغري علوّية( طوال تارخيها 
واألدبــاء  والفقهاء  والعلامء  األعــالم  من  كثريًا  األرس  هذه  وأنجبت  املجيد 
والشعراء بعضهم بقي حمتفظًا بطابعه العلمي األصيل، والبعض اآلخر فقد هذا 
الطابع بأجياله املتأّخرة، بينام رحل البعض عنها إىل مدن مقّدسة أخرى ليحتفظ 

بطابعه العلمي ومسلكه الروحي)19(.
واستطاع عدد كبري من العلامء أن حيوزوا عىل مناصب علمّية متمّيزة، فكان 
اجلوامع  وأئّمة  واخلطباء  الوّعاظ  ومنهم  الدينية،  املدارس  يف  املدرسون  منهم 
الكبرية، وارتقى قسم منهم إىل منصب اإلفتاء، وغريها من املناصب الشـرعية)20(، 
وكان العلامء يتقاضون رواتب مصدرها اخلمس وأموال الزكاة من ذوي األموال 
الطائلة والتّجار من مجيع أنحاء العامل اإلسالمي)21(. وبعض هؤالء العلامء كانت 
هلم رواتب ختّصصها الدولة هلم أو جهات خاّصة مثل األوقاف، وقد يتقاضون 

رواتب شهرية كالذين يامرسون الوظائف الرشعية )22(.
بأنَّ  القول  ويمكن  كربالء،  يف  االجتامعية  احلياة  يف  بارزًا  دورًا  العلامُء  أّدى 
وظيفة العلامء األساسية بوصفهم قادة دينيني غّطت عىل أوجه نشاطهم الدنيوي 
مع أهنا ال تقلُّ أمهّية، لذا نستطيع وضع العلامء يف اإلطار التعليمي)23(، وهكذا 
واصلت مدينة كربالء تأدية دورها العلمي من خالل موقعها كمركز للمرجعية، 
ومن خالل كوهنا مركزًا مهاماًّ من مراكز اإلشعاع العلمي، حيث جمالس البحث 
والدرس التي جتاوز عدُد احلارضين فيها اآلالف من العلامء والفضالء من أهل 

البحث والتحقيق)24(.
يممبحثايمثلنم:
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لحّمدالهد�ايم�مهر متلنماقري�ٌلافمايأ مرتهاوارويفدابنلئهايم�.ر�

أّواًل: أسرُته:
وهي إحدى األرس العلمّية العريقة التي حظيت بشهرٍة واسعة ختّطت مدينة 
كربالء، كّونت هلا جمدًا خالدًا ومقامًا رفيعًا وموقعًا ومتمّيزًا، والشهرستانيون 
سادة موسويون، ينتهي نسبهم إىل السّيد إبراهيم املرتضـى ابن اإلمام موسى 
الكاظم وقد برز فيها علامء ورؤساء وسياسيون احتلوا مكانًة مرموقًة يف 
الوسط االجتامعي والديني والعلمي وجاء ذكرهم يف جمّلة املرشد البغدادية: 
»الشهرستانيون هم أقدم وأشهر بيت يف كربالء قد اضطلع بأعباء الرئاسة 
املحّمدية واستمرت سلسلة هذه األرسة  الشـريعة  الدينية وثابر عىل خدمة 
العلوّية والساللة الطاهرة املهدوّية فيها إىل اليوم وينتهي نسبهم الشـريف من 
جهة األب إىل اإلمام احلسني ومن جهة األم إىل السادات الصفوية)25(، 
وأشهر أعالم هذا األرسة العامل اجلهبذ السّيد املريزا)26( حمّمد مهدي املوسوي 
الشهرستاين الذي كان من مشاهري العلامء والفقهاء و أحد مراجع التقليد يف 
عصـره وهو جد األرسة الشهرستانية اليوم)27(. وكان أحد املهديني األربعة 
مهدي  العلوم)28(،  بحر  مهدي  البحث(،  موضوع  الشهرستاين  )مهدي 
تالمذة  وأنبه  وأشهر  أجلِّ  من  كانوا  الذين  الطويس)30(  مهدي  النراقي)29(، 
العامل األصويل املؤّسس الوحيد البهبهاين)31( يف كربالء)32(، وهذه األرسة هلا 

باٌع طويٌل يف العلوم الدينية والفقهية)33(.
مهدي  حمّمد  بن  القاسم  أبو  املريزا  السيد  أيضًا  األرسة  هذه  أعالم  ومن 
الشهرستاين، الذي مل تدم حياته بعد وفاة أبيه طوياًل ففارق احلياة بعد مدة 
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وجيزة، والسيد املريزا حمّمد حسني بن حمّمد مهدي الشهرستاين املعروف بآغا 
بزرك واملتوّف بالطاعون عام1247هـ)34(، كان مثل والده من فطاحل العلامء 
ه حتتوي  بخطِّ قات  معلَّ منه  بقيت  للغاية،  اخلط  للتقليد وكان جيد  ومرجًعا 
عىل أدعية وآيات قرآنية، صاهر العاّلمة اآلغا حمّمد عيل الكرمنشاهي نجل 
ع وثيقة العقد الوحيد البهبهاين واملريزا  الوحيد البهبهاين عىل ابنته، وقد وقَّ
حمّمد مهدي الشهرستاين بشخصيهام . ومن أعالم هذه األرسة أيضا: السيد 
املريزا حمّمد جعفر بن حمّمد حسني املوسوي الشهرستاين املتوّف عام 1260 
هـ، كان من أعالم الفقه يف كربالء بزمانه، له عّدة رسائل علمية، وله كتاب 
يف أنساب الوحيد البهبهاين وذريته واتصاهلم بالسلسلة املجلسية يف أصفهان 
)ذرية العاّلمة املجلسـي صاحب بحار األنوار( وينتمي ألرسة الشهرستاين 
باحرتام  الشهرستاين، كان عاملًا مربًزا حظي  املريزا صالح  السيد  يف كربالء 
الشريازي)35(، وحينام توّف  املجّدد  الديني األكرب يف عصـره  املرجع  وتقدير 
جملس  الشريازي  املجّدد  أقام  1309هـ،  عام  كربالء  يف  الشهرستاين  السيد 
من  عدٌد  رثاه  متتالية،  أيام  أربعة  ملّدة  سامراء  مدينة  يف  روحه  عىل  الفاحتة 
ختمها  قصيدًة  نظم  الذي  احليّل،  نوح  بن  محادي  الشيخ  بضمنهم  الشعراء 

هبذين البيتني)36(:
فجعت به األحكام وانصدعت له         شّم اآلكام وزلزلت أرجـــاء
ـًا فأذاب ســــــــامراء جلٌل أصاب الغاضـرية وقعـــــــه          متفاقم

الشهرستاين،  إبراهيم  السيد  بن  خليل  السيد   : أيضا  األرسة  هذه  ومن 
والباحث االجتامعي السيد صالح الشهرستاين املتوّف عام1395هـ)37(.
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ثانيًا: اسُمه ونسُبه:
املوسوي  الشهرستاين  القاسم  أيب  املــريزا  ابن  مهدي  حمّمد  السيد  هو 
احلائري ، وينتهي نسبهم إىل اإلمام موسى الكاظم . وهو من ساللة 
الدولة  يف  العظمى  الصدارة  أفرادها  من  كثري  إىل  أسندت  عريقة  علوية 
الصفوّية منهم السيد فضل اهلل الشهرستاين الوزير األعظم للشاه طهامسب 
األّول الصفوي)1514-1576م()38(، والواقف لألوقاف العظيمة يف كثري 
من مدن بالد فارس التي خّصص ريعها عىل مراقد األئّمة األطهار سواء أيف 
احلجاز أم يف العراق أم يف فارس)39(وهو صاحب الفخر اجليل واملقام البهي 
مرجع الفقهاء األفاضل، جامع املعقول واملنقول وهو الذي صىّل عىل جنازة 
السيد مهدي بحر العلوم، له مسجد يف كربالء أقام فيه صالة اجلامعة وله آثار 

مّجة وفوائد مهّمة)40(.

ثالثًا: والدُته ونشأُته العلمّية
ولد السّيد الشهرستاين  يف عام 1130هـ يف مدينة أصفهان يف إيران، 
فيها وإكامل  العلم  لتلقي  إىل كربالء   يف عنفوان شبابه مع أرسته  هاجر 
دراسته احلوزوية، واستقّر هبا واستوطنها منذ أوائل عام 1188 هـ وامتلك 
اإلمام  صحن  من  السدرة(  )باب  حي  يف  أكثرها  تقع  ودورا  عقارات  فيها 
كربالء  قصبة  حماّلت  إحدى   ) عيسى  آل   ( حمّلة  من  جزء  وهو   احلسني
الثالث آنذاك)41( وذلك يف أواسط القرن الثاين عشـر اهلجري بعد استيالء 
األفاغنة عىل أصفهان وانقراض الدولة الصفوية، ويف كربالء تلّقى علومه 
الدينية عىل يد بعض أساتذهتا كالشيخ حمّمد باقر بن حمّمد أكمل األصفهاين 
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والشيخ  العاميل  الفتوين  مهدي  حمّمد  والشيخ  البهبهاين  بالوحيد  املعروف 
يوسف بن الشيخ أمحد البحراين ، صاحب احلدائق.

كبار  من  الشهرستاين  السيد  ويعّد  فأجازوه،  واستجازهم  عنهم  وروى 
شيوخ إجازة احلديث)42(صاحب املؤّلفات القيِّمة ومن أعاظم علامء عصـره، 
تتلمذ عىل صاحب احلدائق واألغا باقر البهبهاين)43(أحد مراجع التقليد يف 
عصـره، فقيه فاضل، عامل عابد متّورع يف العلوم)44(، وكان قد اشتهر بدروسه 
من  الكثري  عليه  ختّرج  وقد  والّلغة،  والفقه،  واحلديث،  التفسري،  يف  القيِّمة 
العلامء، وصدرت منه اإلجازات لكثري من األعالم ومنهم الشيخ أمحد بن 

زين الدين اإلحسائي)45(. ومن تالمذته واملجازين منه)46(:
1- الشيخ أمحد بن زين الدين األحسائي.

. 2- السيد عبد اهلل شربَّ
3- السّيد صدر الدين حمّمد املوسوي العاميل.

4- السيد دلدار عيل النقوي اهلندي النصري آبادي.
5- الشيخ أسد اهلل التسرتي الكاظمي.

6- الشيخ حمّمد فاضل السمناين.
7- السيد عبد املطلب بن أيب طالب بن نور الدين اجلزائري، صاحب

 كتاب حتفة العامل .
8- املوىل شمس الدين بن مجال الدين البهبهاين.

9- السيد حمّمد حسن الزنوزي التربيزي، صاحب كتاب رياض اجلنة .
10- املوىل أمحد بن حمّمد مهدي النراقي.
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11- املوىل عيل بن آقا كاظم التربيزي.
12- السيد أبو القاسم جعفر املوسوي اخلونساري.

13- املوىل حمّمد عيل بن آقا حمّمد باقر اهلزار النجفي.
14- املريزا مهدي بن مريزا حمّمد تقي القايض التربيزي.

15- السيد جواد العاميل.
16- السّيد حمّمد باقر الشفتي املعروف بحّجة اإلسالم.

17-الشيخ أمحد البهبهاين حفيد الوحيد البهبهاين.
18-السّيد حمّمد مهدي الطباطبائي التربيزي.

19-السّيد حمّمد مجال الدين األسرتآبادي.
20-السّيد حسن اخلوئي.

21-الشيخ حمّمد عيل اهلّزار جريبي.
22-السّيد حسني احلسيني احلائري.

23-السّيد عبد املّطلب اجلزائري.
24-الشيخ حمّمد مهدي القايض.

ومن أقوال العلامء يف حقه:
السند  السيد   …  « له:  إجازته  البهبهاين يف  الوحيد  أستاذه  عنه  قال   -1
املاجد األجمد املوفق املؤّيد املسّدد الفاضل العامل الباذل الكامل املحّقق املدّقق 
الرفيع  والنسب  العايل  الفائق  احلسب  ذو  األملعي  اللوذعي  الذكي  الزكي 
املتعايل صاحب الذهن السليم والطبع املستقيم والفهم اجليد والفطانة التاّمة 
واملتكاملة  الزائدة  والكامالت  البالغة  احلسنة  واألخالق  الكاملة  واحلذاقة 
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مستجمع العلوم العقلية والنقلية العامل الرباين ولدي الروحاين املريزا حمّمد 
مهدي امللّقب بالشهرستاين …«)47(.

2- قال عنه تلميذه السيد حمّمد حسن الزنوزي يف كتابه رياض اجلنة: »… 
املوسوي  القاسم  أيب  بن  مهدي  حمّمد  املريزا  النبيل  واألستاذ  اجلليل  السيد 
الشهرستاين األصفهاين الساكن باحلائر، شيخنا األجمد عامل فاضل كامل باذل 
م فقيه وجيه رشيف األخالق  حمّقق مدّقق متبّحر جامع ثقة ثبت ضبط متكلِّ
كريم األعراق ذو احلسب اجلليل والنسب اجلميل علم األئّمة األعالم وسّيد 
علامء اإلسالم أوقاته الشـريفة معروفة بقضاء حوائج املسلمني وأيامه املنيفة 
مستغرقة برتويج الشـريعة احلنيفة والدين وهو باسط يد اجلود والكرم لكل 

من قصد وأّم …« )48(.
3- قال عنه القّمي يف كتابه الكنى واأللقاب: »السيد األجل العامل الرباين 

املريزا حمّمد مهدي الشهرستاين …«)49(.

رابعًا: وفاته:
املظّفر  الثاين عشـر من شهر صفر  اليوم   يف  الشهرستاين  السيد  تويّف 
التي  السنة  وهي  املقّدسة)50(،  كربالء  بمدينة  ـــ/1802م(  ــام)1216ه ع
وُدفن  غازية،  املقّدسة  كربالء  عىل  الوّهايب  سعود  ابن  أعراب  فيها  أغارت 
ها لنفسه يف حياته يف الرواق اجلنويب الشـرقي من  بمقربته التي كان قد أعدَّ
احلضـرة احلسينية بجوار قبور الشهداء يف رواق حبيب بن مظاهر األسدي 

والتي أصبحت فيام بعد مقربة األرسة الشهرستانية)51(.
وأّرخ وفاته الشيخ حمّمد الساموي يف كتابه جمايل اللطف بام ييل)52(:
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   والسيد املهدي ذو اإليــــــامن          واملنتمي ألرض شهــــرستان
   قد غاب بدر وجهه فام غرب          وأظلموا فاّرخوا وجه غرب

وأّرخ وفاته سبطه املريزا حمّمد عيل الشهرستاين املرعيش بام ييل)53(:
  فراح هدى التاريخ ينعاه قائال          عزيز عىل املهدي قد فات نائبه

يبدو مّما تقّدم، أنَّ وجوهًا علمّية متميِّزة، ظهرت وجتلَّت، وأبدعت عىل 
الساحة العلمّية يف كربالء من قرن آلخر، وأنَّ هذه الساحة مل ختُل أبًدا من 
ظلَّت  كربالء  يف  العلمّية  النهضَة  أنَّ  املهم  لكنَّ  وجمتهدين،  وفقهاء  علامء 
مندفعة إىل األمام ولذلك توّجه إليها العديد من العلامء واملجتهدين، الذين 
ا  سامهوا وشاركوا يف تطوير حركتها العلمّية والتدريسية، وأّدوا دوًرا تارخيياًّ

بارًزا عىل خمتلف الصعد.
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يممبحثايمثلمثا:
يآ�لُر�ايم .مّدةاوايلجتمل ّدة:

أّواًل: مجلُس الشهرستاني:
واألديب،  والعلمي  الفكري  اإلشعاع  مراكز  من  مركًزا  كربالُء  كانت  ملا 
ويتبادلوا  ويتحاوروا  يلتقوا  أن  واألدب  العقل  ألهل  تسّنى  للفكر  وملتقًى 
املعارف واخلربات ملا هلذه اللقاءات من أثر يف التوجيه واإلصالح، وكان هلا 
تاريٌخ سيايس وديني حافٌل، إذ أسهمت يف تكوين النهضة األدبية والفكرية 
وعملت عىل إحياء الرتاث العريب اإلسالمي من خالل الندوات واملجالس 
العلم  منازل  فيها  فكثرت  واملساجد،  الدور  يف  تعقد  التي  والعلمية  األدبّية 
هذا  ويف  واجلدل،  واملساجلة  املناظرة  بفنون  غنّية  فكربالء  القرآن،  ودور 
السياق قال حسيب بن شيبة التميمي : »اطلبوا األدب فإّنه دليل عىل املروءة، 

وزيادة يف العقل، وصاحب يف الغربة، وصلة يف املجلس«)54(.
واملجالس هي عبارة عن منتديات أدبّية عامرة ضّمت الفحول من رجال 
األدب والشعر ومحلة األقالم ورجال الدين ووجهاء املدينة، وكانت تنعقد 
من  وتعدُّ  الكربالئّية(  عليها)الدواوين  وأطلق  األسبوع،  يف  معيَّنة  أّيام  يف 
أهم العوامل التي ساعدت عىل تبلور الوعي الفكري لدى أغلبّية املجتمع 
وخارجها،  املدينة  أبناء  من  كبرًيا  إقبااًل  املجالس  هذه  وشهدت  الكربالئي 
ومثقفي  أدباء  من  كبرٌي  عدٌد  حيضـرها  كان  إذ  الدينية  املناسبات  يف  والسّيام 
املدن القريبة من كربالء مثل بغداد واحلّلة والنجف الذين استهوهتم شهرة 
وأدبية،  اجتامعية وسياسية  يدور يف رحاهبا من مواضيع  املجالس وما  هذه 
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باستمرار  املدن  يف  تقام  التي  األخرى  املجالس  عن  املجالس  هذه  ومتّيزت 
حتى  منهم)55(  الفقهاء  والسياّم  الدين  رجال  وعضوية  وانتظامها  انعقادها 
العلمية  واملعاهد  املدارس  عن  بدياًل  واألدبّية  العلمّية  املجالس  أصبحت 
للتزود باملعرفة الثقافّية والتي كانت تعقد يف املساجد والبيوت)56( وتطّورت 
بمرور الزمن من جمالس أدبّية وعلمّية اقتصـرت عىل املطارحات األدبّية إىل 
مدينة  جمتمع  ختّص  التي  العاّمة  القضايا  خمتلف  فيها  تناقش  فكرّية  جمالس 
أمورهم  لدراسة  الناس  بعاّمة  جيتمعون  املجالس  سادة  فكان  كربالء)57(، 
املعاشية وحل مشكالهتم فيلجأ الناس إليهم يف كّل أمور احلياة ليحكموهم 
فيها، وكذلك اخّتذوها ندواٍت أدبّية يتطارحون فيها بالشعر ويتذاكرون فيها 
الغبطة  من  جو  يف  ساعات  فيها  فيقضون  القصص  وطرائف  األولني  ِسرَي 

واالرتياح)58( .
وأبرز من اشتهر هبذه الدواوين هو جملس السّيد الشهرستاين يرجع تأريخ 
هذا الديوان إىل عهد السيد حمّمد مهدي الشهرستاين الذي أّسس هذا الديوان 
واألدب  العلم  برجال  يعجُّ  عامًرا  ديواًنا  وكان  1160هــــ/1741م  عام 
وظلَّ جملس الشهرستاين عامًرا إىل بداية السبعينيات إذ شمله اهلدم بعد أن 
ُوسعت املنطقة املحيطة بصحن اإلمام احلسني)59(، ومل يقتصـر هذا املجلس 
االحتفاالت  يقيم  كان  بل  فحسب،  اليومّية  احلياة  شؤون  يف  التحّدث  عىل 
فضاًل  األطهار،  األئّمة  ووفيات  والدات  يف  والسياّم  الدينّية،  املناسبات  يف 
بني  اهلزل  ومواقف  اللطيفة  النكات  احلارضين  بني  جتري  كانت  ذلك  عن 

احلارضين)60(.
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أسهمت املجالس التي كانت تعقد يف الدواوين الكثرية املنتشـرة يف أنحاء 
املدينة يف زيادة الوعي الثقايف، وتقوية العالقات االجتامعية بوصفها ملتقى 
لرجال العلم واألدب والشعر ووجهاء املدينة وعلامئها األفاضل، فضاًل عن 
حل املشكالت العاّمة التي كانت حتدث بني أبناء املدينة وتعود هذه الدواوين 

واملجالس األدبّية والعلمّية ألرس وبيوتات كربالئية معروفة منذ القدم)61(.

ثانيًا: مكتبة الشهرستاني
بني  ضمت  التي  املقّدسة  التارخيية  املدن  أّمات  من  كربالء  مدينُة  كانت 
حناياها مكتبات عامرة زاهرة بالكتب القيِّمة املخطوطة واملطبوعة التي هلا 
أثٌر كبرٌي يف احلياة الفكرّية، وزيادة الوعي الثقايف لدى أهايل كربالء، يقضـي 
العلوم  الكتب  هذه  أغلب  وتناولت  فراغهم،  أوقات  معظم  الناس  فيها 
اهلنود  واألمراء  امللوك  أهداها  بالذهب،  حماّلة  مصاحف  بينها  من  املختلفة 
عهود  إىل  تعود  خمطوطة  بعضها  والعباسية،  احلسينية  الروضة  إىل  والفرس 

طويلة، وتعّد من النوادر النفيسة والثمينة التي ال تقّدر بثمن)62(.
انتشـرت املكتبات العلمّية يف مدينة كربالء املقّدسة وذلك للطابع العلمي 
الثقافة  إغناء  يف  أسهمت  والتي  املدينة  هذه  به  تتميز  الذي  املتميِّز  الديني 
الدينية و أوساطها األدبية والشعرية، من  بام صدر عن حوزاهتا  اإلسالمية 

روائع الكتب واملوسوعات واملخططات النادرة القّيمة )63(.
العاّلمة  أّسسها  التي  الشهرستاين  السيد  مكتبة  املكتبات  هذه  أبرز  ومن 
الكبري السيد حمّمد مهدي الشهرستاين، يف داره بمحلة )آل عيسى(، وكانت 
من  وجمّلدات  القيِّمة  واملخطوطات  اهلاّمة،  املصادر  بكتب  حافلة  حينها  يف 
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الشهرستاين  السيد  ترك  الكبري،  الشهرستاين  صاحبها  ومصنَّفات  مؤلَّفات 
وكذلك  املدارك«  رشح  يف  »الفذالك  الشهري  كتابه  والسياّم  قيِّمة  مؤلَّفات 
كتاب »املصابيح يف الفقه«، وحاشية عىل املفاتيح وتفسري بعض سور القرآن 
ها خمطوطة)64(. فضاًل عن جمموعات من رسائله وتعليقاته عىل  الكريم، وكلَّ
سائر الكتب، وقد انتقلت بعد وفاة مؤّسسها إىل نجله العامل الفاضل السيد 
حمّمد حسني الشهرستاين املتوّف عام 1247 هـ، وقد طاهلا النهب والسلب 
وتبعثرت حمتوياهتا أثر غارة الوهابيني عىل كربالء ليلة الثامن عشـر ذي احلّجة 
عام 1216هـ /1802م، أي بعد أكثر من عشـرة اشهر عىل وفاة صاحبها، إذ 
إّن السيد حمّمد مهدي الشهرستاين توّف بتاريخ 12 صفر من العام نفسه ومل 
يبَق من هذه املكتبة اآلن سوى بعض املخطوطات التي هي بحيازة أحد أبناء 

أحفاده وهو السيد صالح الشهرستاين)65(.

ثالثًا: انجازاته:
قام السّيد الشهرستاين بإصالحات كثرية يف احلضـرة احلسينية والصحن 
ه األعىل السّيد  احلسيني مستفيًدا من املال الذي كان يرد عليه من موقوفات َجدِّ
سة يف العراق وفارس  فضل اهلل الشهرستاين املوقوفة عىل تعمري العتبات املقدَّ
وإدارهتا)66(. إذ الحظ السيد حمّمد مهدي الشهرستاين يف عام 1213ه، أّن 
الروضة احلسينية تضيق بالزائرين بشكل ال يطاق والسياّم يف أيام الزيارات 
فقّرر إحلاق اجلامع الكبري الذي بناه عمران بن شاهني والذي كان يقع خلف 
الروضة احلسينية من شامهلا بالروضة، فاستشار املهندسني بذلك وقام السيد 
الشهرستاين باستشارة السيد عيل الطباطبائي)67( فوافقه عىل ذلك واجتمعا 
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سوية مع املهندسني القاطنني يف كربالء وعدد من املهندسني اهلنود والفرس 
الوقت  بانتظار  الفرص  يتحنيَّ  الشهرستاين  السيد  وكان  لذلك  وخّططوا 
املناسب وقد هّيأ كل ما حيتاجه هلذه التوسعة وقد ذكر إبراهيم شمس الدين 
القزويني يف مذّكراته املخطوطة :»أنَّه اجتمع فريٌق من العلامء وسادن الروضة 
احلسينّية وعدٌد من املهندسني والفنيني يف دار السيد الشهرستاين الواقعة عند 
أ السيد الشهرستاين مجيع مواد البناء من الكلس واآلجر  باب السدرة ثمَّ هيَّ
السدرة  باب  إاّل  الصحن  أبواب  وأقفل  العامل  أحضـر  ثمَّ  داره  يف  وخزهنا 
واستدعى  الروضة«)68(.  داخل  إىل  البناء  مواد  نقل  عملّية  لتسهيل  وذلك 
السيد الشهرستاين املعامريني والبنائني لياًل وأمرهم بالعمل عىل إحلاق املسجد 
بالروضة احلسينية وكان احلاكم الرتكي مراد بك)69( معارضا هلذا العمل وقد 
اّتفق األهايل عىل إزالة هذا اجلدار الفاصل بني احلرم واملسجد دون ضجيج 
وضوضاء فجهد العاّلمة الشهرستاين وإياهم حتى أعّدوا مجيًعا وسائل اهلدم 
ولوازم البناء ورشع العامل الذين كانوا قد أعّدوا من قبل هبدم اجلدار الفاصل 
بني احلرم احلسيني واملسجد ثّم احلقوا املسجد باحلرم بعد إزالة اجلدار وبنوا 
م أحجاًرا من القاشاين التي نصبوها بدّقة هندسية ممتازة  عىل طريف اجلدار املهدَّ
فبارشوا العمل وأهنوه بسـرعة فائقة ودّقة تاّمة وفتحت األبواب وإذا بالناس 
األمر  أمام  أنفسهم  الُسنَّة  من  املسلمون  وجد  إذ  التغيري،  بذلك  فوجئوا  قد 
الشهرستاين  العاّلمة  املطهر. وبذلك حتّدى  باحلرم  بإحلاق مسجدهم  الواقع 
السلطة الرتكّية بعمله هذا بدافع احلب واإلخالص ألهل البيت  ألنَّ هذا 

املسجد كان خاّصًا هبم يصلون فيه صلواهتم)70(.
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السابق  السادن  استغلَّ  املدينة  يف  االضطرابات  بعض  وقعت  أْن  وما 
الصحن  أبــواب  فقفل  ذلك  طعمة)71(  موسى  السيد  احلسينية  للروضة 
الشـريف كام هي العادة يف هذه األحوال، وقد أخفي األمر عن اجلميع ألنَّ 
مصىّل  املسجد  هذا  من  يّتخذ  كان  العثامين  السلطان  به  نصَّ الذي  املفتي)72( 
البناء  تمَّ  وعندما  املشـروع  تنفيذ  فتمنع  العثامنية  بالسلطات  يتصل  ه  ولعلَّ
واإلحلاق جاء املفتي ليصيّل وجد أنَّ املسجد قد أحلق بالروضة فاشتكى إىل 
حاكم كربالء الرتكي مراد بيك ورفعت القضية إىل السلطان العثامين فأرسل 
فرتك  أحداث  من  أثًرا  يَر  مل  املكان  الوفد  كشف  فلام  احلقائق  لتقصـي  وفدًا 
 )73( الشـرقية  اجلهة  عىل  مسجًدا  الشهرستاين  السيد  فأفرغ  للمصاحلة  األمر 
من الصحن احلسيني للمفتي وانتهى األمر بسالم وبنى جامًعا آخر بداًل عنه 
باب  مدخل  ُقرب  الرشقية  جهته  من  الشـريف  الصحن  يف  الروضة  خارج 

َع الروضة)74(. الصايف وبذلك وسَّ
فضاًل عن ذلك، كان للسّيد الشهرستاين دور يف َمدِّ املاء من هنر الفرات إىل 
مدينة النجف األرشف، وذلك بحفر هنٍر عريٍض جًدا وعميق ابتداًء من الشاطئ 
سة، وقد تّم ذلك يف مسافة  الواقع جنب جسـر املسيب إىل أرض النجف املقدَّ
من األرض تناهز )25( فرسخًا، أي ما يساوي )137( كم تقريبًا، وجرت فيه 
املياه، وتّم إنجازه عام 1213ه، وهذا النهر هو املعروف اليوم بنهر اهلندية)75(، 
كام أقام السيد الشهرستاين أيضا جداًرا لدعم اجلدار الذي أنشأه السلطان أويس 

اجلالئري)1356-1374م(، الواقع يف اجلهة الغربية للمرقد احلسيني)76(.
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يمخلتمـــــة
اختتمت الدراسة بعدٍد من النتائج التي تّم التوصل إليها من خالل موضوع 

البحث وهي كاآليت:
1-حاول السيد حمّمد مهدي الشهرستاين التأكيد عىل الدور الكبري الذي 
يمكن أن يؤّديه العلم يف إحداث تغيري يف املجتمع، وهذا نابع من رغبته يف إنقاذ 
ماته الثقافية  البالد من الظروف الصعبة، فكان الدافع اإلسالمي حارًضا بمقوِّ
مظاهر  من  إنقاذها  نحو  األّمة  رجال  من  العظامء  كالم  واستلهام  والتارخيية 

اجلهل ورفع مستواها العلمي.
2-أظهر البحث رغبة السيد حمّمد مهدي الشهرستاين يف التعبري عن الطابع 

الديني العام للمجتمع من خالل العلم أنَّه يمكن حتقيق الغايات السامية .
3-واصلت مدينة كربالء تأدية دورها العلمي من خالل موقعها كمركز 
للمرجعية، ومن خالل كوهنا مركزًا مهاًم من مراكز اإلشعاع العلمي، حيث 
جمالس البحث والدرس التي جتاوز عدد احلارضين فيها اآلالف من العلامء 

والفضالء من أهل البحث والتحقيق.
4-بدأت مرحلة أخرى متمّيزة يف ساحة العلم والفضيلة يف كربالء، يمكن 
هذه  شهدهتا  التي  السابقة  املراحل  كل  تفوق  حاسمة  مرحلة  ا،  بأهنَّ وصفها 

الساحة عرب القرون املاضية.
عليها  حصل  التي  األمــوال  الشهرستاين  مهدي  حممّد  السيد  5-استغل 
واملكانة العلمية والدينية التي متتع هبا لغرض توسيع وتطوير العتبات املقّدسة 

يف كربالء.
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يمهويل�ص
هي الواقعة التي حدثت بني اإلمام احلسني وأصحابه وأهل بيته  وبني جيش يزيد بن معاوية، وذلك . 1

بعد أن دعا أهل الكوفة اإلمام احلسني  لنصـرهتم واستعادة جمدهم وعاصمتهم إّبان خالفة اإلمام 
ضه لضغط األمويني ثمَّ مغادرته املدينة  عيل  بعد أن علموا بامتناع اإلمام احلسني للبيعة ليزيد وتعرِّ
ه عىل  إىل مكة، فاّتفق أعيان الكوفة عىل دعوة احلسني ومبايعته وأرسلوا إليه كثريًا من الكتب التي حتثُّ
تلبية الدعوة فقّرر احلسني اخلروج فاعرتضه جيش يزيد فجرت املعركة الفاصلة التي فقد فيها اإلمام 
احلسني مجيع أصحابه وبقى وحيدًا يف ساحة املعركة فتكاثر عليه األعداء حتى قتلوه يف العارش من 
املحّرم يف معركة جسدت الصـراع بني احلق والباطل واخلري والرش . للمزيد ينظر : حمّمد الصدر، أضواء 
عىل ثورة اإلمام احلسني، ج2، هيأة تراث الشهيد الصدر، النجف األرشف، 1996م، ص75-79 ؛ 
حمّمد الشيخ عيل املؤّيد، من فضائل اإلمام احلسني ،ط2، هيأة أيتام آل حمّمد، قم، 2008م، ص83 .

نور الدين الشاهرودي، احلركة العلمية يف كربالء، دار العلوم، بريوت، 1990م، ص38.. 2
املصدر نفسه، ص39، 246 .. 3
عبود جودي احليّل، األدب العريب يف كربالء من إعالن الدستور العثامين إىل ثورة 14 متوز 1958م، . 4

منشورات جامعة أهل البيت، بريوت، 2014م، ص32 .
السياّم بعد ظهور الزعيم الديني فيها محيد بن زياد النينوي يف آواخر القرن الثالث اهلجري ومطلع القرن . 5

الرابع اهلجري، مؤّسس جامعة العلم يف كربالء كام ازدهرت احلركة العلمية يف كربالء بعد أن هاجر إليها 
الشيخ أمحد بن فهد احليل )757-841هـ(، وكان عهده من أزهى العصور التي مّرت هبا احلركة العلمية 
يف كربالء فأصبحت مركزًا للمرجعية الدينية وحمطَّ رحال الفضالء والعلامء وطاّلب العلم. ينظر :سلامن 
هادي آل طعمة، تراث كربالء، ط3، دار الشؤون الثقافّية، بغداد، 2013، ص235 ؛ محيد جميد هدو 
وسامي جواد كاظم، دفناء يف العتبة احلسينّية املقّدسة، ديمويرس للطباعة والنشـر، بريوت، 2010م، 

ص120-122؛ جمّلة ينابيع النجفية، النجف، العدد)17(، 2007م، ص120.
سعيد رشيد زميزم، تاريخ كربالء قدياًم وحديثًا، دار القارئ، بريوت، 2010م، ص33. 6
الشهيد األّول حمّمد بن مكي العاميل، الدروس الشـرعية، ج1، حتقيق مؤّسسة النشـر اإلسالمي التابعة . 7

جلامعة املدرسني، قم، 1991م، ص47.
الكويت، . 8 العصـرية،  املطبعة  احلديث،  السيايس  العراق  تطور  يف  الشيعة  دور  النفييس،  فهد  اهلل  عبد 

1976م، ص76.
مركز . 9 منشورات  العثامين،  العهد  أثناء  العربية  الواليات  يف  االجتامعية  احلياة  النجدي،  الرمحن  عبد 

الدراسات والبحوث العثامنية املوريسكية، تونس، 1988م، ص256؛ عيل محزة سلامن وعدي حمسن 
الرتبية،  كلية  كربالء،  جامعة  جمّلة  )1914-1921م(،  كربالء  مدينة  يف  االجتامعية  األوضاع  غافل، 

مج7، العدد الثاين، 2009م، ص2.
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عبود جودي احليل، املصدر السابق، ص32 .. 10
نور الدين الشاهرودي، املصدر السابق، ص246 .. 11
عيل محزة سلامن وعدي حمسن غافل، املصدر السابق، ص1 .. 12
رحلة مدام ديوالفو إىل كلدة العراق عام 1881م، ترمجة : عيل البصـري، مطبعة أسعد، بغداد، 1958م، . 13

ص157.
جبار عبد الرزاق رجب، املدن الدينية دراسة حتليلية يف جغرافية املدن، مطبعة الزوراء، كربالء، 2011م، . 14

ص71.
عيل حسني اخلّفاف الغفاري، دليل كربالء السياحي، بني الرتاث واملعاصة، مكتبة احلكمة، كربالء، . 15

2012م، ص37 .
سلامن هادي آل طعمة، املريب حسن موسى، سرية وذكريات، كربالء، 2011م، ص14-13 .. 16
نور الدين الشاهرودي، املصدر السابق، ص28 .. 17
 نقاًل عن عبد الصاحب ناص آل نصـر اهلل، كربالء يف أدب الرحالت، بريوت، مؤّسسة البالغ،2013م، . 18

ص302.
عبد األمري عوج، صورة كربالء املنسّية، دار املحّجة البيضاء، كربالء، 2012م، ص55 ؛ عيل الفتال، . 19

كربالء قبلة املسلمني وفاتيكان اإلنسانية، مطبعة الزوراء، كربالء، 2011م، ص199 .
1971م، . 20 بغداد،  اإلرشــاد،  مطبعة  ج2،  احلديث،  العراق  تاريخ  من  اجتامعية  ملحات  الــوردي،  عيل 

ص100 .
ناهدة حسني عيل ويسني، العراق 1842 -1857م، رسالة ماجستري)غري منشورة(، جامعة بغداد، كلية . 21

الرتبية ابن رشد، 1996م، ص73 .
املصدر نفسه .. 22
رسالة . 23 1749-1830م،  املامليك  عهد  إّبان  العراق  يف  االجتامعية  احلياة  رؤوف،  السالم  عبد  عامد 

ماجستري )غري منشورة(، جامعة القاهرة، كلية اآلداب، 1976م، ص86-85 .
العددان )13-. 24 لندن،  الفكر اجلديد،  العلمي واملرجعي، جمّلة  حمّمد هادي األسدي، كربالء ودورها 

14(، السنة الرابعة، 1996م، ص290 .
جمّلة املرشد البغدادية، السنة الثانية، ترشين الثاين1927م، ج10، ص381-380.. 25
هو لقب تكريم فاريس ملن كان من ُأم علوية النسب وأب من العاّمة، فهي كلمة مركبة من كلمتني مها . 26

فت إىل كلمة مريزا التي أصبحت فيام بعد تأيت  )أمري زادة( ومعناها )ابن األمري( ولكثرة استعامهلا ُخفِّ
بمعنى االحرتام والتقدير للشخص ذي املكانة الرفيعة مثل العامِل أو األديب أو الفنان، فهي كلمة معّربة 
عن الفارسية. للمزيد ُينظر: حمّمد معني، فرهنك فاريس، جلد بنجم، هتران، 1375هـ، ص 4491؛ عبد 
اهلادي الفضيل، هكذا قرأهتم، دار املرتضـى، بريوت، 2003م، ص 147 ؛ عبد اهلادي الفضيل، ذكرى 
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الشيخ حسن بن الشيخ سلطان العباد الفضيل األحسائّي )1309-1409هـ( جمّلة املوسم، بغداد، العدد 
)9-10(، 1991م، ص 146.

سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ص 146.. 27
هو حمّمد مهدي ابن السيد مرتضـى ابن السيد حمّمد بن عبد الكريم بن احلسن املثنى ابن اإلمام احلسن . 28

ب)طباطبا( من  ابن اإلمام عيل بن أيب طالب املعروف ببحر العلوم الطباطبائي من نسل إبراهيم امللقَّ
ذرية احلسن املثنى، ولد عام)1155هـ( يف كربالء، ابتدأ حياته العلمية يف أجواء هذه املدينة املقّدسة، إذ 
ترعرع يف كنف والده السيد مرتضـى، إذ نال عناية خاصة منه فأرشف إرشاًفا مبارًشا عىل تنشئته العلمية 
والدينية، فكان يأخذه معه إىل حلقات العلم ومواطن العبادة امتلك ناصية العلم واملعرفة منذ صباه، إذ 
درس العلوم العقلية والنقلية فكان عىل جانب عظيم من جاللة القدر وعلو املنزلة، فترشبت روح السيد 
من هذه الينابيع الصافية العلم والتقوى واالجتهاد، ويف عام) 1169هـ( ترك كربالء وهاجر إىل النجف 
واستمر يواصل دراسته يف مدرسة الغري اجلامعة الكربى للعلم لدى علامء العرص األفذاذ وعىل رأسهم 
العاّلمة الشيخ حمّمد مهدي الفتوين والعامل الشيخ يوسف البحراين املتوّف عام)1186هـ/ 1772م( 
ب السيد بعّدة ألقاب  وغريهم من العلامء الفطاحل الذين رفعوا النجف إىل أوج العظمة والرقي، لقَّ
ب بـ)بحر العلوم( وهو أكثر األلقاب شهرًة  منها عاّلمة دهره ورئيس اإلمامية وشيخ مشاخيهم ولكن لقِّ
وانتشارًا، وبعد رحلة علمية إيامنية مشـرقة تويّف السيد عام) 1212هـ( ونقل إىل مثواه يف جامع الشيخ 
الطويس يف مدينة النجف األرشف. للمزيد ينظر: عباس القّمي، الكنى واأللقاب، ج2، مكتبة الصدر، 
التعارف  دار  ج10،  األمني،  حسن  حتقيق  الشيعة،  أعيان  األمني،  حمسن  ص67؛  1970م،  طهران، 
بحر  السيد  رجال  العلوم،  بحر  الطباطبائي  مهدي  حمّمد  ص158؛  بريوت، 1983م،  للمطبوعات، 
العلوم )الفوائد الرجالية(، حتقيق: حمّمد صادق بحر العلوم، ج1، مطبعة اآلداب، النجف األرشف، 

1965م، ص23-12.
هو الشيخ حمّمد مهدي النراقي)1709-1790هـ( املعروف باملحّقق النراقي، ولد بقرية نراق من أعامل . 29

كاشان تتلمذ لدى الوحيد البهبهاين وغريه. للمزيد ينظر: حمّمد محزة إبراهيم، األخالق يف فكر حمّمد 
مهدي النراقي، رسالة ماجستري)غري منشورة(، جامعة الكوفة، كلية اآلداب، 2006م.

عام . 30 ولد  الثالث  بالشهيد  املعروف  املوسوي  اخلراساين  اهلل  هداية  السّيد  ابن  مهدي  حمّمد  السّيد  هو 
عظيم  والشأن،  املرتبة  جليل  فقيه،  متكّلم  حكيم  حمّقق  مدّقق  وهو  املقّدسة  مشهد  بمدينة  1152ه 
املنزلة واملكان، اأُلستاذ العارف ذو املفاخر واملعارف، جممع البحرين للعلوم العقلية والنقلية، ومرشق 
الشمسني للحكمة العلمية والعملية، عاّلمة دهره ووحيد عصـره، ملّا أكمل دراسته العقلية والنقلية 
والفقه واأُلصول يف مدينتي كربالء املقّدسة والنجف األرشف مرتقيًا أعىل درجات العلم والعمل، عاد 
إىل مشهد فأقام هبا سنني، يفيض من علومه عىل طلبة العلم حتى شهادته يف احلادي عرش من شهر 
رمضان 1218ه، وُدفن بجوار مرقد اإلمام الرضا بمدينة مشهد املقّدسة، كام ُعرف بعد استشهاده 

 بني أوساط العلامء بالشهيد الثالث. ينظر: حمسن األمني، املصدر السابق، ص75 .
الشيخ . 31 إىل  نسبه  ينتهي  البهبهاين،  بالوحيد  املشهور  أكمل األصفهاين  بن حمّمد  باقر  العاّلمة حمّمد  هو 



182

يم�مددا مدالهد�ايم�مهر متللااويأ�ر�ايم .مماداكربي�

تقي، ولد يف أصفهان)1117هـ /1707م(  األّول حمّمد  املجليس  املحّدث  إىل  أّمه  املفيد ومن طرف 
الّلغة  العاّلمة الشيخ حمّمد أكمل فدرس مبادئ  وأكمل علومه األولية يف مدينة هببهان عىل يد والده 
العربية والعلوم العقلية والنقلية لينتقل بعدها إىل مدينة النجف إلكامل حتصيله العلمي إذ درس عىل يد 
أكابر علامئها كالشيخ حمّمد الطباطبائي الربوجردي والسيد صدر الدين القّمي اهلمداين، هاجر بعدها 
إىل هببهان وبعد أن قضـى فيها أكثر من ثالثني عامًا، استقّر فيه املطاف يف كربالء التي تويّف فيها عام 
1206هـ/1791م( ودفن يف رواق اإلمام احلسني. ينظر: أغا بزرك الطهراين، الكرام الربرة، ج1، دار 
إحياء الرتاث العريب، 1430هـ، ص173؛ أغا بزرك الطهراين، مصفى املقال يف مصنفي علم الرجال، 
جابخانه دولتي، طهران، ص66، ص86؛ الوحيد البهبهاين، الرسائل األصولية، حتقيق مؤّسسة العاّلمة 

املجّدد الوحيد البهبهاين، قم، مؤّسسة العاّلمة املجّدد الوحيد البهبهاين، 1416هـ، ص37-36.
نور الدين الشاهروردي، املصدر السابق، ص223_224.. 32
سلامن هادي آل طعمة، األرس العلمية يف كربالء )آل املرعشـي الشهرستاين(، مؤّسسة األعلمي، كربالء . 33

2011م، ص24 ؛ سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ص146.
سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ص 146.. 34
هو السيد حمّمد حسن الشريازي)1815-1895م(، ولد يف مدينة شرياز ودرس فيها مقّدمات علومه . 35

الدينية ثمَّ هاجر إىل النجف وحضـر عند الشيخ األنصاري ثمَّ هاجر إىل سامراء وقام بتأسيس حوزة 
علمية فيها دعا إىل اإلصالح والتجديد يف كل جوانب احلياة حتى عرف باملجّدد الكبري. للمزيد ينظر: 
والعلمي،  السيايس  التطور  يف  دراسة  اإلمامية  الشيعة  عند  العليا  الدينية  املرجعية  القزويني،  جودت 

بريوت، مطبعة دار الرافدين، 2005م، ص224؛ عباس القّمي، املصدر السابق، ص222.
نور الدين الشاهروردي، املصدر السابق، ص224.. 36
املصدر نفسه.. 37
ثاين حكام األرسة الصفوية، توىّل العرش عام 1524م وعمره حوايل عرش سنوات، حاول إقامة حلف . 38

مع ملك املجر ومع األمرباطور شارل السابع ضد العثامنيني إاّل أنَّه مل يفلح يف ذلك، متّكن العثامنيون يف 
عهده من فرض سيطرهتم عىل تربيز عام 1533م فقام الصفويون إثر ذلك باخّتاذ قزوين عاصمًة هلم، كام 
ن العثامنيون يف عهده عام 1534م من السيطرة عىل بغداد التي كانت حتت احلكم الصفوي، تويّف عام  متكَّ

1576م. ينظر: حمّمد وصفي أبو مغيل، إيران دراسة عامة، البرصة، 1985م، ص248.
حمسن األمني، املصدر السابق، ص163.. 39
سلامن هادي آل طعمة، مشاهري املدفونني يف كربالء، بريوت، 2008م، ص72.. 40
األعلمي . 41 مؤّسسة  كربالء،  تاريخ  يف  ــوزة  أرج الطف  بــأرض  اللطف  جمايل  الساموي،  طاهر  حمّمد 

للمطبوعات، بريوت، 2011م، ص563.
سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ص 178-277.. 42
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دار . 44 آل طعمة، عشائر كربالء وأرسها، ج1،  السابق، ص163؛ سلامن هادي  املصدر  األمني،  حمسن 

املحّجة البيضاء، بريوت، 1998م، ص127.
سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ص 178-277.. 45
حمسن األمني، املصدر السابق، ص164.. 46
املصدر نفسه، ص164.. 47
املصدر نفسه.. 48
عباس القّمي، املصدر السابق، ص374.. 49
عباس القّمي، املصدر السابق، ج2، ص375.. 50
سلامن هادي آل طعمة، عشائر كربالء وأرسها، ج1، ص127.. 51
حمّمد طاهر الساموي، املصدر السابق، ص542 .. 52
حمسن األمني، املصدر السابق، ص163.. 53
كربالء . 54 دراسات حول  كتاب  كربالء، بحث يف  والثقافية يف  األدبية  احلركة  آل طعمة،  هادي   سلامن 

الكويت،  اخلريية،  الزهراء  مؤّسسة  لندن،  يف  عقدت  التي  العلمية  الندوة  وقائع  احلضاري  ودورها 
1996، ص376؛ سلامن هادي آل طعمة، حماسن املجالس يف كربالء، مراجعة وتدقيق وتقديم قسم 

شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية، مركز تراث كربالء، 2016م، ص51-50.
أياد نظمي اخلزرجي، جمالس األدب يف كربالء وأبرز روادها، جمّلة صدى كربالء، العدد الثامن، السنة . 55

الثانية، 2008م، ص25 .
العراق،، دار احلرية للطباعة، . 56 العثامين، ج10، بحث يف كتاب حضارة  نافع احلمداين، العصـر  طارق 

بغداد،1985م، ص214.
عيل حسني اخلفاف الغفاري، املصدر السابق، ص212.. 57
سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ص207.. 58
سعيد رشيد زميزم، تاريخ كربالء قدياًم وحديًثا، ص207 .. 59
سلامن هادي آل طعمة، حماسن املجالس، ص60 .. 60
سلامن هادي آل طعمة، احلركة األدبية والثقافية يف كربالء، ص395 .. 61
األعلمي . 62 مؤّسسة  كربالء  التوحيد،  شباب  صوت  جمّلة  كربالء،  يف  املكتبات  يوسف،  عيل  يوسف   

للمطبوعات، 2013م، ص53-52 .
سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ص337 .. 63
حمسن األمني، املصدر السابق، ص164.. 64
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نور الدين الشاهروردي، املصدر السابق، ص303 .. 65
حمسن األمني، املصدر السابق، ص165.. 66
النسب . 67 طباطبائي  وهو  الرياض  بصاحب  ويلّقب  الطباطبائي)1161-1231هـ(  حمّمد  عيل  وهو 

أصبهاين األصل، كاظمي املولد، حائري املنشأ والوفاة، وهو جمتهد إمامي له عّدة مؤّلفات منها املسائل 
يف حتقيق األحكام بالدالئل، وله كتاب بعنوان )رياض املسائل(. ينظر : حمّمد احلسيني الشريازي، عشت 

يف كربالء، ط2، مكتبة األمني، قم، 2006م، ص27 .
املركز احلسيني للدراسات، لندن، 2003م، ص113-. 68 املراقد، ج2،  الكربايس، تاريخ  حمّمد صادق 

.114
مراد بيك حاكم قصبة كربالء يف العهد العثامين بني عامي)1212-1215هـ( توىّل إدارة البلد بعد . 69

أمحد السياف وتوىّل بعده عمر أغايس. ينظر: حمّمد صادق الكربايس، املصدر السابق، ص114.
سلامن هادي آل طعمة، تاريخ مرقد احلسني والعباس -عليهام السالم-، مؤّسسة األعلمي، بريوت، . 70

ص150-152؛ جمّلة العرفان اللبنانية، املجّلد 52، ج10، 1965م، ص1055-1058؛ حمّمد 
حسن الكليدار آل طعمة، مدينة احلسني، ج3، مطبعة أهل البيت، كربالء، 1970م، ص132-

.150
موسى الطعمة وهو حمّمد موسى وهو ابن حمّمد عيل بن حمّمد بن حسني املوسوي الفائزي توىّل . 71

سدانة الروضة احلسينية بعد السيد مهدي بن حمّمد منصور الرضوي الزعفراين عام 1204م وحتى 
عام 1206هـ إاّل أّنه بقي يرشف عىل الروضة إذ كان السيد حسني الصحاف يتوىّل السدانة خالل 

املدة)1206-1215هـ(. ينظر: حمّمد صادق الكربايس، املصدر السابق، ص114.
املفتي هو املال عثامن مفتي العثامنيني يف كربالء عام 1217هـــ إذ ذكر الرحالة أبو طالب خان أنَّه . 72

رافقه من بغداد إىل كربالء ويذكر أّن أّول من اخّتذ من هذا املسجد مصىّل له هو املفتي الشيخ عبد اهلل 
السويدي عام 1145هـــ اذ نصبت السلطات العثامنية منصًبا للقضاء واإلفتاء يف كربالء للموظفني 
األتراك وأفراد اجليش العثامين والذين كانوا عىل املذهب احلنفي. ينظر: حمّمد حسن الكليدار آل 

طعمة، املصدر السابق، ص173.
وهو يقع عند باب الشهداء من الصحن احلسيني الرشيف والذي عرف بتكية القميني فيام بعد .. 73
حمّمد باقر مدرس، شهر حسني ، انتشارات كليني،1412هـ، ص350-348. . 74
حمسن األمني، املصدر السابق، ص163.. 75
حمّمد صادق الكربايس، املصدر السابق، ص115. 76
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يمم�مليراويممريجع
القرآن الكريم

أّواًل–الكتب العربية والمعربة :
العريب، . 1 الرتاث  إحياء  دار  ج1،  الربرة،  الكرام  الطهراين،  بزرك  أغا 

1430هـ.
جابخانه . 2 الرجال،  علم  مصّنفى  يف  املقال  مصفى  ـــــــــــــــــــــــــــــ، 
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يف التطور السيايس والعلمي، بريوت، مطبعة دار الرافدين، 2005م.
محيد جميد هدو وسامي جواد كاظم، دفناء يف العتبة احلسينية املقّدسة، . 5

ديمويرس للطباعة والنرش، بريوت، 2010 م.
عيل . 6  : ترمجة  1881م،  عام  العراق  كلدة  إىل  ديوالفو  مــدام  رحلة 

البرصي، مطبعة أسعد، بغداد، 1958م.
سعيد رشيد زميزم، تاريخ كربالء قدياًم وحديثًا، دار القارئ، بريوت، . 7

2010م.
املحّجة . 8 دار  ج1،  وأرسهــا،  كربالء  عشائر  طعمة،  آل  هادي  سلامن 
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مؤّسسة البالغ،2013م.

عبد اهلل فهد النفيسـي، دور الشيعة يف تطور العراق السيايس احلديث، . 21
املطبعة العصـرية، الكويت، 1976 م.

عبد اهلادي الفضيل، هكذا قرأهتم، دار املرتىض، بريوت، 2003م.. 22
عبود جودي احليّل، األدب العريب يف كربالء من إعالن الدستور العثامين . 23

إىل ثورة 14 متوز 1958م، منشورات جامعة أهل البيت، بريوت، 2014م.
عيل الفتال، كربالء قبلة املسلمني وفاتيكان اإلنسانية، مطبعة الزوراء، . 24

كربالء، 2011 م.
عيل الوردي، ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث، ج2.مطبعة . 25

اإلرشاد، بغداد، 1971م.
الرتاث . 26 بني  السياحي،  كربالء  دليل  الغفاري،  اخلفاف  حسني  عيل 

واملعاصة، مكتبة احلكمة، كربالء، 2012م.
حمسن األمني، أعيان الشيعة، حتقيق حسن األمني، ج10، دار التعارف . 27

للمطبوعات، بريوت، 1983م.
حمّمد احلسيني الشريازي، عشت يف كربالء، ط2، مكتبة األمني، قم، . 28

2006 م.
حمّمد الشيخ عيل املؤيد، من فضائل اإلمام احلسني ، ط2، هيأة أيتام . 29

آل حمّمد، قم، 2008م.
حمّمد الصدر، أضواء عىل ثورة اإلمام احلسني، ج2، هيأة تراث الشهيد . 30
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الصدر، النجف األرشف، 1996م.
أهل . 31 مطبعة  ج3،  احلسني،  مدينة  طعمة،  آل  الكليدار  حسن  حمّمد 

البيت، كربالء، 1970م.
حمّمد صادق الكربايس، تاريخ املراقد، ج2، املركز احلسيني للدراسات، . 32

لندن، 2003م.
تاريخ . 33 يف  أرجوزة  الطف  بأرض  اللطف  جمايل  الساموي،  طاهر  حمّمد 

كربالء، مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 2011 م.
حمّمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم، رجال السيد بحر العلوم )الفوائد . 34

النجف  اآلداب،  مطبعة  ج1،،  العلوم،  بحر  صادق  حمّمد  حتقيق:  الرجالية(، 
األرشف، 1965م.

حمّمد وصفي أبو مغيل، إيران دراسة عامة، البرصة، 1985م.. 35
مري برصي، أعالم العراق يف التأريخ احلديث، ج2، دار احلكمة، لندن، . 36

2004م.
نور الدين الشاهرودي، احلركة العلمية يف كربالء، دار العلوم، بريوت، . 37

1990م.
العاّلمة املجدد . 38 الرسائل األصولية، حتقيق مؤّسسة  البهبهاين،  الوحيد 

الوحيد البهبهاين، قم، مؤّسسة العاّلمة املجّدد الوحيد البهبهاين، 1416هـ.
ثانيًا- الكتب باللغة الفارسية:

حمّمد معني، فرهنك فاريس، جلد بنجم، هتران، 1375هـ.. 1
ثالثًا: الرسائل واألطاريح اجلامعية غري املنشورة:



189

يكياللم ام�تةالر�د�ايمل لاا�ااينت�ملرا بدا ونا �م�

�مهراربدعايلأولا1439هـا/كلنونايلأولا2017ييم�منة يمريب ة/يملج.َّدايمريبع/ايم ديايمريبع

عامد عبد السالم رؤوف، احلياة االجتامعية يف العراق إّبان عهد املامليك . 1
1749-1830، رسالة ماجستري )غري منشورة(، جامعة القاهرة، كلية اآلداب، 

1976م.
رسالة . 2 النراقي،  مهدي  حمّمد  فكر  يف  األخالق  إبراهيم،  محزة  حمّمد 

ماجستري)غري منشورة(، جامعة الكوفة، كلية اآلداب، 2006م.
ناهدة حسني عيل ويسني، العراق 1842 -1857م، رسالة ماجستري، . 3

جامعة بغداد، كلية الرتبية ابن رشد، 1996م.
رابعًا- املجاّلت :

جمّلة صدى كربالء، العدد الثامن، السنة الثانية، 2008م.  .1
جمّلة املوسم، بغداد، العدد )9-10(، 1991م.  .2

جمّلة جامعة كربالء، كلية الرتبية، مج7، العدد الثاين، 2009م.  .3
جمّلة الفكر اجلديد، لندن، العددان )13-14(، السنة الرابعة، 1996م.  .4

للمطبوعات،  التوحيد، كربالء مؤّسسة األعلمي  جمّلة صوت شباب   .5
2013م.

جمّلة ينابيع النجفية، النجف، العدد)17(، 2007م.  .6
جمّلة العرفان اللبنانية، املجلد 52، ج10، 1965م.   .7

ج10،  الثاين1927م،  ترشين  الثانية،  السنة  البغدادية،  املرشد  جمّلة   .8
ص381-380.
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1. فهرس املجلة عىل وفق اسامء الباحثني
The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Authors

2. أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية
The Articles of the Journal

3. فهرس املجلة عىل وفق عناوين البحوث
The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Themes
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يم�هر مةابح�مباي ممل�ايمبل�ثد�
الرابعة / 65-25. الثاين / السنة  احسان عيل سعيد الغريفي ، العدد  	•

.  قبسات مضيئة من صفات العباس
الرابع/السنة  الــعــدد  كــاظــم،  ــواد  ج هــدى  عــايــد،  ــاب  رشش ارساء  	•

الرابعة/215-191.
عبد الوهاب آل وهاب – دراسة يف سريته- .

الرابعة/ 91-61. الثالث/ السنة  ارشاق قيس فيصل الطائي، العدد  	•
رواة كربالء يف مصنفات الرجاليني الشيخ ابو حممد الياس بن هشام احلائري انموذجًا .
 / الرابعة  السنة   / الثالث  العدد   ، السعدي  حمسن  عون  عبد  انتصار  	•

.334-283
التعليم واملدارس الدينية واحلكومية يف كربالء حتى اواخر العهد العثامين 1914.
العدد  املسعودي،  الرضا  عبد  فيصل  ثامر  السعدي،  حممد  جاسم  ثائر  	•

االول/ السنة الرابعة/ 383-333.
احلركة الفكرية يف مدينة كربالء املقدسة يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش للهجرة.

الرابعة / 195-167. مجعة ثجيل احلمداين ، العدد االول / السنة  	•
فضل ارض كربالء يف روايات االمام الصادق  –دراسة وصفية -.

الرابعة / 118-83. محيد رساج جابر ، العدد االول / السنة  	•
رمزية كربالء يف رؤية ارباب املعاجم اللغوية .

حنان رضا الكعبي ، حسني عيل قيس ، العدد االول / السنة الرابعة /  	•
.166-119
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دراسة   – م   680 61هـ/  الطف  واقعة  يف  املبارزة  شهداء  عند  االرجــوزة 
تارخيية- .

حيدر حسني محزة، سليم عباس، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 89-53. 	•
محيد بن زياد النينوي واثره الفكري دراسة تارخيية .

الرابعة/117-91. الرابع/ السنة  حيدر عبد احلسن مري زوين، العدد  	•
منهج ابن فهد احليل يف كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي .

الرابعة/ 286-247. الرابع/ السنة  إبراهيم الدراجي، العدد  سعدي  	•
سور مدينة كربالء يف العهد العثامين .

الرابعة / 179-137. الثاين / السنة  شهيد كريم حممد ، العدد  	•
. قراءة يف اقوال االئمة  البعد املثايل لشخصية ايب الفضل العباس

الرابعة/ 281-235. الثالث/ السنة  شهيد كريم حممد ، العدد  	•
احلائر احلسيني النشأة والتطور.

الرابعة/ 60-25. الثالث/ السنة  شيامء ياس خضري العامري، العدد  	•
-1180( واجلــهــادي  العلمي  ــره  وأث الطباطبائي  املجاهد  حممد  السيد 

1242هـ(.
رزاق فزع جنجر اخلفاجي ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 136-105. 	•

العباس  جممع اجلامل والكامل .
زينب خالد عبد الغني اليارسي، العدد الرابع / السنة الرابعة /151-119. 	•
عام  حتى  كربالء  يف  والفكري  العلمي  ــره  واث البهبهاين  الوحيد  الشيخ 

1205هـ/1790م.
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 / الرابعة  السنة   / الثاين  العدد   ، العرداوي  الوهاب  عبد  االله  عبد  	•
.353-319

احاديث العباس بن االمام عيل بن ايب طالب  مقاربة اسلوبية .
الرابعة/ 324-287. الرابع/ السنة  عبد اهلل محيد العتايب، العدد  	•

احلركة الوطنية يف كربالء وأثرها يف ثورة العرشين.
عبري عبد الرسول حممد التميمي، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 245-217. 	•

احلياة العلمية يف مدينة كربالء حتى القرن العارش اهلجري.
االول  العدد   ، اليارسي  الغني  عبد  خالد  زينب   ، املفرجي  حاتم  عدي  	•

.331-263/
حوزة مدينة كربالء املقدسة .. قراءة يف يف ادوارها التارخيية من سنة )305-

1205هـ(.
الرابعة / 103-67. الثاين / السنة  عالء عباس مردان ، العدد  	•

العباس بن عيل بن ايب طالب  يف الرواية التارخيية املبكرة.
عالء عباس نعمة الصايف ، العدد االول / السنة الرابعة / 261-197. 	•
الدور القيادي للشيخ حممد تقي احلائري الشريازي يف ثورة عام 1920 العراقية .
عيل طاهر احليل ، عقيل احلمداين ، العدد الثاين / السنة الرابع / 247-211. 	•

.  الدور الفكري املغيب أليب الفضل العباس
 / الرابعة  السنة   / االول  العدد   ، الوائيل  حييى  حممد   ، احليل  طاهر  عيل  	•

.479-430
ملحات اىل االنتفاضة الشعبانية يف كربالء 1991م -1411هـ .
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عيل كاظم حممد عيل املصالوي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 190-165. 	•
هادي  الشيخ  شعر  الكربالئي  الشعر  يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني 

اخلفاجي الكربالئي انموذجًا .
عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد االول / السنة الرابعة / 429-385. 	•

الرحالة  كتابات  يف  1802م  عام    احلسني  االمــام  ملرقد  الوهايب  الغزو 
واملسؤولني االجانب .

الرابعة / 82-25. عامد الكاظمي ، العدد االول / السنة  	•
علوم القران الكريم يف خمطوطات اعالم كربالء املقدسة –السيد هبة الدين 
احلسيني الشهرستاين أنموذجا- نصوص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع 

وحتقيق وتعليق" .
الرابعة/ 164-121. الثالث/ السنة  فاطمة عبد اجلليل ، العدد  	•

الشاعر ابو املحاسن ودوره السيايس يف العراق حتى عام 1926م.
الرابعة/ 120-93. الثالث/ السنة  حممد حليم حسن، العدد  	•

السيد فخار بن معد احلائري وكتابه احلجة عىل الذاهب اىل تكفري ايب طالب .
العدد  نييس،  اياد  فرد،  كريمي  غالمرضا  زادة،  مهدي  آبدانان  حممود  	•

الثالث/ السنة الرابعة/ 234-191.
دراسة وصفية لرثاء االمام احلسني يف شعر الشيخ ابن العرندس احليل .

الرابعة/ 52-25. الرابع / السنة  ميادة سامل عيل العكييل، العدد  	•
أضواء عىل السيد إبراهيم املجاب و أوالده .

الرابعة/ 382-335. الثالث/ السنة  ميثم عبيد جواد، العدد  	•
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السياسة االقتصادية للدولة العباسية واثرها يف الواقع االقتصادي يف كربالء .
الرابعة / 210-181. الثاين / السنة  ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد  	•

مواقف العباس بن عيل  يف معركة الطف محلة املاء االوىل انموذجًا .
مالك لفتة مريدي املعايل، انتصار عبد عون حمسن، العدد االربع/ السنة  	•

الرابعة/189-153 .
السيد حممد مهدي الشهرستاين وأثره العلمي يف كربالء.

الرابعة / 249- 318. الثاين / السنة  البيومي ، العدد  يوسف شفيق  	•
.  السامت اجلهادية عند البدريني وأيب الفضل العباس
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يلبحلثابلم.�ةايلن..د��ة
• The Historical Factors of the Emer-gence and 

Developmeny of Kerbala' Town in The Middle Islamic Ages.

حسني الرشهاين ، ميادة سامل عيل ، العدد االول / السنة الرابعة / 60-21.
• The Seven Areas of Al-Abbas Reality World.

رائد داخل اخلزاعي ، العدد الثاين / السنة الرابعة /39-19.
• The Role of Kerbala Scholars in Confronting the British 

Occupation.

عهد حممد العامري، العدد الثالث/ السنة الرابعة/50-19.
• The Bazaars, Crafts and Industries in Kerbala’ Until 

1000 .H./ 1600 A.D.

امحد مهلهل االسدي، نعيم عبد جودة، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 45-19.
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يم�هر مةابح�مبا نوينلتايمبحوث
احاديث العباس بن االمام عيل بن ايب طالب  مقاربة اسلوبية. 	•

عبد االله عبد الوهاب العرداوي ، العدد الثاين / السنة الثالثة / 353-319.
أضواء عىل السيد إبراهيم املجاب و أوالده . 	•

ميادة سامل عيل العكييل، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 52-25.
– م   680 61هـ/  الطف  واقعة  يف  املبارزة  شهداء  عند  االرجــوزة  	•

دراسة تارخيية-.
 / الرابعة  السنة   / االول  العدد   ، قيس  عيل  حسني   ، الكعبي  رضا  حنان 

.166-119
.قراءة يف اقوال االئمة  البعد املثايل لشخصية ايب الفضل العباس 	•

شهيد كريم حممد ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 179-137.
العهد  اواخر  حتى  كربالء  يف  واحلكومية  الدينية  واملدارس  التعليم  	•

العثامين 1914.
انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث / السنة الرابعة / 334-283.

احلائر احلسيني النشأة والتطور. 	•
شهيد كريم حممد ، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 281-235.

عرش  احلادي  القرنني  يف  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  الفكرية  احلركة  	•
والثاين عرش للهجرة.

ثائر جاسم حممد السعدي، ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي، العدد االول/ 
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السنة الرابعة/ 383-333.
احلركة الوطنية يف كربالء وأثرها يف ثورة العرشين. 	•

عبد اهلل محيد العتايب، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 324-287.
حوزة مدينة كربالء املقدسة .. قراءة يف يف ادوارها التارخيية من سنة  	•

)305-1205هـ(.
عدي حاتم املفرجي ، زينب خالد عبد الغني اليارسي ، العدد االول/ السنة 

الرابعة /331-263.
محيد بن زياد النينوي واثره الفكري دراسة تارخيية . 	•

حيدر حسني محزة، سليم عباس، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 89-53.
احلياة العلمية يف مدينة كربالء حتى القرن العارش اهلجري. 	•

عبري عبد الرسول حممد التميمي، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 245-217.
دراسة وصفية لرثاء االمام احلسني يف شعر الشيخ ابن العرندس احليل . 	•

حممود آبدانان مهدي زادة، غالمرضا كريمي فرد، اياد نييس، العدد الثالث/ 
السنة الرابعة/ 234-191.

.  الدور الفكري املغيب أليب الفضل العباس 	•
عيل طاهر احليل ، عقيل احلمداين ، العدد الثاين / السنة الرابع / 247-211.

عام  ثورة  يف  الشريازي  احلائري  تقي  حممد  للشيخ  القيادي  الدور  	•
1920 العراقية .

عالء عباس نعمة الصايف ، العدد االول / السنة الرابعة / 261-197.
رمزية كربالء يف رؤية ارباب املعاجم اللغوية . 	•
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محيد رساج جابر ، العدد االول / السنة الرابعة / 118-83.
رواة كربالء يف مصنفات الرجاليني الشيخ ابو حممد الياس بن هشام  	•

احلائري انموذجًا .
ارشاق قيس فيصل الطائي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 91-61.

.  السامت اجلهادية عند البدريني وأيب الفضل العباس 	•
يوسف شفيق البيومي ، العدد الثاين / السنة الرابعة /249- 318.

سور مدينة كربالء يف العهد العثامين . 	•
سعدي إبراهيم الدراجي، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 286-247.

السياسة االقتصادية للدولة العباسية واثرها يف الواقع االقتصادي يف كربالء. 	•
ميثم عبيد جواد، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 382-335.

-1180( واجلهادي  العلمي  وأثره  الطباطبائي  املجاهد  حممد  السيد  	•
1242هـ(.

شيامء ياس خضري العامري، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 60-25.
السيد فخار بن معد احلائري وكتابه احلجة عىل الذاهب اىل تكفري ايب  	•

. طالب
حممد حليم حسن، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 120-93.

السيد حممد مهدي الشهرستاين وأثره العلمي يف كربالء. 	•
السنة  الرابع/  العدد  حمسن،  عون  عبد  انتصار  املعايل،  مريدي  لفتة  مالك 

الرابعة/189-153 .
الشاعر ابو املحاسن ودوره السيايس يف العراق حتى عام 1926م. 	•
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فاطمة عبد اجلليل ، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 164-121.
البهبهاين واثره العلمي والفكري يف كربالء حتى عام  الشيخ الوحيد  	•

1205هـ/1790م.
زينب خالد عبد الغني اليارسي، العدد الرابع / السنة الرابعة /151-119.

العباس بن عيل بن ايب طالب  يف الرواية التارخيية املبكرة. 	•
عالء عباس مردان ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 103-67.

العباس  جممع اجلامل والكامل . 	•
رزاق فزع جنجر اخلفاجي ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 136-105.

عبد الوهاب آل وهاب – دراسة يف سريته- . 	•
الــرابــع/الــســنــة  ــدد  ــع ال ــم،  ــاظ ـــواد ك ــد، هـــدى ج ــاي ـــاب ع ارساء رشش

الرابعة/215-191.
علوم القران الكريم يف خمطوطات اعالم كربالء املقدسة –السيد هبة  	•
واملتشابه  املحكم  أنموذجا- نصوص خمتارة يف  الشهرستاين  احلسيني  الدين 

"مجع وحتقيق وتعليق" .
عامد الكاظمي ، العدد االول / السنة الرابعة / 82-25.

الغزو الوهايب ملرقد االمام احلسني  عام 1802م يف كتابات الرحالة  	•
واملسؤولني االجانب .

عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد االول / السنة الرابعة / 429-385.
فضل ارض كربالء يف روايات االمام الصادق  –دراسة وصفية-. 	•

مجعة ثجيل احلمداين ، العدد االول / السنة الرابعة / 195-167.



337

1كافهر صايملج.ةابح�مبايملوسم��ا�ا2كايأبحلثايملج.ةابلم.�ةايل�ن..د��ة�ا3كافهر صايملج.ةاوفبا نلو��ايلأبحلث

�مهراربدعايلأولا1439هـا/كلنونايلأولا2017ييم�منة يمريب ة/يملج.َّدايمريبع/ايم ديايمريبع

.  قبسات مضيئة من صفات العباس 	•
احسان عيل سعيد الغريفي ، العدد عيل الثاين / السنة الرابعة / 65-25.

ملحات اىل االنتفاضة الشعبانية يف كربالء 1991م -1411هـ . 	•
عيل طاهر احليل ، حممد حييى الوائيل ، العدد االول / السنة الرابعة / 479-430.
الشيخ  شعر  الكربالئي  الشعر  يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني  	•

هادي اخلفاجي الكربالئي انموذجًا .
عيل كاظم حممد عيل املصالوي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 190-165.

منهج ابن فهد احليل يف كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي . 	•
حيدر عبد احلسن مري زوين، العدد الرابع/ السنة الرابعة/117-91.

مواقف العباس بن عيل  يف معركة الطف محلة املاء االوىل انموذجًا. 	•
ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 210-181.
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Issue No 3/335-382.

• The Hawza of the Holy Kerbala City:A Reading in its historical Roles 
(305.H - 1205.H), Uday Hatim Abdul- Zahrah Al- Mifirjy , Ma. Zaynab Khalid 
Abdul-Ghany Al- Yasiry/ Issue No 1/263-331.

• The Idealistic Dimension of Abi Al-Fadhl Al- Abbas's (p.b.u.h.) 
Personality :A Reading in the Imams' (pbuth) Sayings, Dr . Shaheed Kareem 
Muhammad/ Issue No 2/137-179.

• The Intellectual Movement in Holy Kerbala City in the Eleventh and 
Twelfth Centuries (993 .H./1585 A.D– 1199 .H./1785 A.D), Ma. Thaa›ir  
Jasim Muhammad Al- Saa›dy, Ma. Thamir Faisal Abdul-Ridha Al- Masoody/ 
Issue No 1/333-383.

• The 'Jihadic ' Implications of Al- Hussainy Revolution ( Uprising ) in the 
Kerbala Poetry : The Poetry of Al-Sheikh Hadi Al- Khafajy as an Example, 
Dr. Ali Khadhim Muhamma Ali Al- Maslawy/ Issue No 3/165-190.

• The Leading Role of sheikh Mohammad Taqi Al- shirazi Al- Hari in the 
Iraqi Revolu- tion. 1920 , Dr  Alaa Abbas Nima Al-Safi, / Issue No 1/197-261. 

• The National Movement In Kerbala and Its affection over The 1920 
Revolution, Dr. Abdullah Hameed Al- Itaby/ Issue No 4/287-324.

• The Scholastic Life In The Holy City of Kerbala Until The Tenth century 
of the Hegira, Dr. Abeer Abdul – Rasool Muhammad Al-Tammeemi/ Issue 
No 4/217-245.

• The Superiority of Kerbala Land in the accounts of Imam Al- 
Sadiq(p.b.u.h.): A descriptive Study, Dr. Jumm›a  Thijeel Al- Hamdany/ 
Issue No 1/167-195.

• The Symbolism of Kerbala in the vision of the Lexicoghraphers, Dr. 
Hameed Siraj Jabir / Issue No 1/83-118.

• The Unrevealed Intellectual Role of Abi Al-Fadhl Al –Abbas ( Peace 
be upon him), Dr . Ali Tahir Turkey Al- Hilly, Al- Sheikh Aqeel Al- Hamdany/ 
Issue No 2/211-247.

• The Wahabi Invasion of Imam Hussein's Holy Shrine in 1802 in the 
Writings of the Foreign Travelers and Officials, Dr. Imad Jasim Hassan Al- 
Musawi/ Issue No 1/385-429.
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• Bright Torches of the Characteristics of Al- Abbas (Peace be upon 
him), Dr. Ehsan Ali Saeed Al- Guraifi/ Issue No 2/25-65.

• Education and Religious and Governmental Schools in the Holy 
Kerbala City in the Ottoman Reign, Ma. Intisar A. Mohsin Al- Saadi/ Issue 
No 3/283-334.

• Hameed Bin Ziyad Al-Naynawy And His IntellectualImpact A Historical 
Study  Dr. Haider Husain Hamza , Lecturer Saleem Abbas Hasan/ Issue No 
4/53-89.

• Ibn Fahad Al- Hillys' Approach in His Book " Iddatul Daiy Wa' Najahul- 
Saiy ", Dr. Haider Abdul –Husain Meer Zuwain/ Issue No 4/91-117.

•  Jihadist Characteristics With Al- Badriyeen And With Abi Al- Abbas 
(p.b.u.h.), Lecturer Yusif Shaffeq Al- Bayyomy/ Issue No 2/249-318.

• Kerbala City Fence In the Ottoman Era , Dr. Saady Ibraheem Al- 
Darrajy/ Issue No 4/247-286.

• Kerbala Narrators and Recitors as Mentioned in Men's and Personnels' 
Compilations ; Al- Sheikh Abu Muhammad Ilyas Bin Hisham Al- Ha'iry ( 
died 540 A.H ) as an Example, Ma. Ishraq Qais Faisal Al- Taee/ Issue No 
2/61-91.

• Lights on Sayed Ibraheem Al-Mujaab and his Sons, Mayada Salim Ali 
AL-Uqaily/ Issue No 4/25-52.

• Muhammad Hasan Abu Al- Mahasin And His Political Role In Iraq Until 
1926 A.D., Ma. Fatima Abdul- Jaleel Yasir/ Issue No 3/121-164.

• Quranic Sciences in Manuscripts of Prominent Scholars of Kerbala 
Sayyed Hibatuddin Al-Shihristani As a Model Selected Texts of Muhkam & 
Mutashabih(decisive and allegorical verses) Compilation  Critical Editing & 
Commentary, Dr.Sheikh. Imad Al-Kadhimi / Issue No 1/25-82.

• Shaaban Uprising in Kerbala (1411.H – 1991 A.D), Dr. Ali Taher Al- 
Hilly, Muhammad Yahya Al- Wa›ily/ Issue No 1/430- 479.

• The Economic Policy of the Abbasid State and its Impact in the 
Economic Situation in the Holy Kerbala City, Ma. Maitham Ubaid Jawad/ 
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• A Descriptive Study of Elegizing Imam Husain ( pbuh) in Al- Sheikh 
Ibn Al- Urindis Al- Hillys' Poetry, Dr. Muhmoud Abdanan Mahdi Zadah, Dr. 
Ghulam Riza Kareemy Fard/ Issue No 3/191-234.

• Al – Sayyd Fakhar Bin Maad Al- Ha'iry and His Book Al- Hujja ala' 
Al- Thahib ila Takfer Abi Talib ( The Evidence to those who call Abi Talib 
unbeliever ), Dr : Muhammad Haleem Hasan/ Issue No 3/93-120.

• Al – Sayyd Muhammad Al- Mujahid Al- Tabaa'tabaeey His Scholastic 
( Scientific) And Jihadic Impact ( 1180 A.H – 1242A.H ), Ma. Shayma' Yas 
Khudhair Al- Amiry/ Issue No 3/25-60.

• Al –Abbas bin Ali bin Abi Talib ( pbuth) in the Early Historical Accounts, 
Dr . Ala' Hasan Mardan Al- Lamy, / Issue No 2/67-103.

• Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib (pbuth ) Stand In Al- Taff Battle : First 
Water Expedition As An Example , Dr . Maitham Murtadha Nasrul- lah/ Issue 
No 2/181-210.

• Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib's (pbuth ) Speeches A Stylistic 
Rapprochement, Dr . Abdul – Ilah Abdul- Wahab Hadi Al- Ardawy/ Issue No 
2/319-353.

• Al- Hair Al- Hussainy - Establishment and Development, Dr. Shaheed 
Kareem Muhammad/ Issue No 3/235-281.

• Al- mam Al- Abbas (p.b.u.h.)، A Holder of Handsomeness and 
Perfection, Razzaq Fiza' Jinjer Al- Khafajy/ Issue No 2/105-136.

• Al- Sayyd Abdul – Wahab Aal Wahab ( 1291 A.D. / 1874 .D. – 1322 
A.H. / 1904 A.D. ) A Historical study, Asst.lecturer Israa' Shirshab Ayid Asst. 
lecturer Huda Jawad Kadhim/ Issue No 4/191-215.

• Al- Sayyd Muhammad Mahdi Shahrastany And His Scholastic Impact 
In Kerbala , Asst . Lecturer Malic Muraidy Al- Maa'ly, Asst . Lecturer Intisar 
A. Mohsin Al- Saadi/ Issue No 4/153-189.

• Al- Sheikh Al- Waheed Al-Bahbahany And His Scholastic And 
Intellectual Impact in Kerbala Until 1205 A.H. / 1790 A.D., Zainab Khalid 
Abdul- Ghany Al-Yasiry/ Issue No 4/119-151.

• Al- Urjooza as performed by the Fight Martyrs of Al- Taff Battle (61.H / 
680 A. D), Dr. Hanan Ridha Al- Kaa'by, Dr. Husain Ali Qays/ Issue No 1/119-
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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, Kerbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Kerbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to:

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Kerbala' 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 Kerbala' geographic area 
all through history and the extent of the relation with its neighbors 
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 Kerbala' heritage and then 
introducing it as it is.

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Kerbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behavior, 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- Kerbala': 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 neighbors, 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 Kerbala' increase: once, because it is Kerbala' 
with all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Kerbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



truths and to invent exact scholarly conclusions.
 As we habituated the respected readers in the fourth issue of the 

last year by providing them with an index of the four issues, the journal 
decided producing an index at the end of every year for all previous 
papers. Thus, the current issue was provided by an index containing 
all published papers in the four issues on this year. To facilitate the 
researcher's task in knowing the papers that the journal published, 
we decided issuing an index including all the journal papers since 
its establishment till the end of the year 2017 which is going to be 
published soon by Allah willing. 

Whereas the articles of this issue include biographies of the 
prominent characters of Kerbala' and their theoretical and practical 
efforts as well as studies of the political, economic and urban sides 
of this city in some historical stages.

At last, the journal invites the academics and researchers to 
provide it with their scientific products and discreet researches to 
build a heritage library aiming to qualify the academic community. 

 Finally we offer a prayer in praise of our Lord.

Editor in Chief



The Issue Word
Praise be to God, the creator of the heavens and earth, the 

sublime by his power, for his grace. Whose order of the universe 
demonstrates his monotheism. He is the omnipotent above all. 
Furthermore, may blessings and peace be upon Mohammed, His 
Messenger, the preacher of God's messages, and the guide to the 
righteous path and our intercessor in the Judgment Day. Peace also 
upon the members of his Mohammed's household, the lamps of 
Guidance and the savors of the humanity. 

 Now then, we would like to offer the gentle readers the fourth 
issue of the fourth volume of our refereed quarterly journal, Turath 
Kerbala' Kerbala' Heritage. This journal has issued sixteen issues up 
to now. Most of these issues contain different and various topics on 
the legacy of the Holy City of Kerbala'. These issues documented 
bright and important sides of the history and heritage of Kerbala' 
through concise study and scientific analysis. Thus, this journal has 
ever become an indispensable source of information for history, 
legacy, literature, language, politics, philosophy, economy and even 
the applied sciences. Then, after this progress, our journal has 
been planned to be precisely specialized in the cultural and thinking 
aspects of Kerbala' and its tradition as well. So, both of the advisory 
and the editorial boards of the journal have done great efforts to 
highlight it. They adopted many projects to facilitate the study and 
research in the themes of the heritage of Kerbala'. For example, 
suggesting innovative subjects on the history and the legacy of this 
town, giving the researchers brilliant scholarly counsels, holding 
extensive and periodical seminars at the Iraqi universities in regard 
with the Kerbala'i affairs and reviewing, revising and assessing the 
articles before they would have bees sent to the previewers.

  However, most of the previewers assessing the journal' articles 
are well known in academic efficiency, and they are professors 
working for the Iraqi universities. The purpose behind these steps is to 
improve the researches, scholarship, the researcher or the academic 
level of the articles of the journal. In addition, it is determined to make 
integration in originality and in the scientific material and to get away 
from imitation and shallowness in order to realize the roots of the 



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 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 published are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward 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 scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal :(turath.Kerbala@gmail.com), Web:http://Kerbalaheritage.alkafeel.
net/ , or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address:Kerbalaheritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 
Hussein park the large, Kerbala, Iraq.



Publication Conditions
Kerbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisions below:
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having, 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal 
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an 
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with 
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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)
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