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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://karbalaheritage.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

ونسلم  ونصيل  به  ونستعني  وِمَننِه  نعامئه  عىل  تعاىل  اهلل  نحمد 
الطيبني  بيته  آل  ونبّينا حممد وعىل  سيِّدنا  أنبيائه ورسله  عىل صفوة 

الطاهرين.
لكوهنم  ومبدعيها  ومفكرهيا  بعلامئها  تعرف  األمم  فإنَّ  بعد  أما 
واحلضاري  العلمي  البناء  يف  فاعلة  بصورة  سامهت  الَّتي  النخبة 
وهم  وتقتدي،  األجيال  به  تستنري  ــذي  الَّ الــراج  فهم  والثقايف، 
الّرافد  الّركيزة األساسّية ألّي جممتٍع من املجتمعات القائمة، وهم 
لذا  خريًا  يشّع  فهم مصدر  واملعرفة،  العلوم  لشّتى صنوف  املعطاء 
الطابع  ذات  الدراسات  دور  تعميق  تراث كربالء عىل  سعت جمّلة 
العلمي املبدع املتخصص بدراسة وحتليل اآلثار العلمّية واالجتامعية 
والتارخيية هلم و السيام األبحاث التي تبتعد عن النمطّية والوصفّية 
من  مدروسة  سرتاتيجية  تنفيذ  عىل  املجّلة  هيأتا  وستعمل  املعتادة، 
كربالء  علامء  من  عامل  عن  عام  كّل  خاص  عدد  ختصيص  خالل 

ضمن حماور سيعلن عنها الحًقا. 
وأّما يف هذا العدد فتصدرت املجّلة ببحث السيد حممد املجاهد 
كربالء  رواة  عن  بحث  تاله  واجلهادي،  العلمي  أثره  الطباطبائي 
احلائري  هشام  بن  إلياس  حممد  أبو  الشيخ  الرجاليني  مصنفات  يف 
عىل  احلجة  وكتابه  احلائري  معد  بن  فخار  السيد  وبعده  انموذًجا، 



الذاهب إىل تكفري أيب طالب، والتعليم واملدارس الدينية واحلكومّية 
يف كربالء حتَّى أواخر العهد العثاميّن، وقد اعتادت املجّلة نرش بحث 
باللغة االنكليزية فخصص لذلك يف هذا العدد بحث بعنوان: دور 
إىل  إضافة  األّول،  الربيطاين  لالحتالل  ي  التصدِّ يف  كربالء  علامء 
كّل بحث  ليثري  منوعة  أبحاث أخرى موزعة عىل حقول معرفية 
حقاًل من حقول املعرفة لتتحقق بذلك وظيفة اإلثراء والتنوع، ففي 
يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني  حول  األول  بحثان؛  األدب 
يف  احلسني  اإلمام  لرثاء  وصفية  دراسة  والثاين  الكربالئي،  الشعر 
التاريخ االقتصادي دراسات عن  العرندس، ويف  ابن  الشيخ  شعر 
السياسة االقتصادية للدولة العباسية و أثرها يف الواقع االقتصادي 
احلسيني  احلائر  التارخيي  الطابع  ذات  األبحاث  ومن  كربالء،  يف 
النشأة والتطور، كام روعي تنوع األبحاث من جامعات خمتلفة من 

داخل العراق وخارجه.
الفكرة  نرش  منه  اهلدف  كان  العدد  أبحاث  يف  التنوع  هذا  كل 
العلمية التي تنشدها تراث كربالء بني صفوف املجتمع بكل أقسامه 
قاعدة  لتتسع  املعرفّية  بنتاجاتكم  لرفدها  تدعوكم  املجلة  فإنَّ  لذا 
لتعّم  وعلامئها  وأعالمها  كربالء  لرموز  جديدة  بقراءات  التوثيق 

ا. ا وإبداعيًّ الفائدة من خالل تقديم أبحاث راقية ومتفوقة علميًّ
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب 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 رصاعات، ومرة، ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

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

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
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   -
مواقعها التي تستحقها، بالدليل. 

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

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

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

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملّخ�س
اشتهرت كربالء املقّدسة بأهنَّا أنجبت الكثري من العلامء الذين أفادوا األّمة 
مركزًا  كانت  وأهنَّا  كام  العلمية  النهضة  يف  الكبري  األثر  هلم  وكان  بعلمهم، 
لكثري من العلامء والرواة واملؤّلفني، وإنَّ للرواة الدور الكبري واملهم سواء يف 
نقل الروايات أو األحاديث، ويف حديثنا أيضًا عن كربالء هناك العديد من 
الرواة الذين كان هلم الدور البارز واملهم يف الرواية والذين تأثروا بكتب علم 
الرجال والذين سامهوا يف تطوير النهضة العلمية يف كربالء املقّدسة، وهذا 
احلائري(  بن هشام  إلياس  )الشيخ أيب حممد  اختياري لشخصية  كان سبب 
من  العديد  عنه  روى  وقد   )1( الثاين  الطويس  الشيخ  تالميذ  من  كان  الذي 
يف  عرجت  ولذلك  الطويس  جعفر  أيب  الشيخ  والده  إىل  املنسوبة  الروايات 

هذا البحث عىل جمموعة من املحاور األساسية.
يف  حقها  الشخصية  هــذه  إعطاء  يف  وفقت  قد  أكــون  أن  اهلل  ــأل  وأس

بالتعريف هبا.
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Abstract
The holy Karbala city was well – known of its being the source and 

origin of a great number of scholars from whom the Ummah has greatly 
benefited as they have had their noticeable contributions in all fields 
of knowledge and in the science development . It was also the centre 
of a great number of scholars، recitors and authors ; these recitors and 
narrators had their great and important role in transferring narrations and 
sayings and speeches . In the same regard، there were many narrators 
who had a great and remarkable role in reciting and who were affected 
by the books concerned with the men’s and personnels ‘ biographies 
who had their contribution to the development of the scientific rise 
and development in the holy karbala city . This is why I have chosen 
a personality and figure such as ( Al- Sheikh Abu Muhammad Ilyas 
Bin Hisham Al- Ha’iry who was one of the students of Al- Sheikh Al- 
Toosy، the second ; he recited a great number of narrations which he 
heard from his father، Al- Sheikh Abu Taa’far Al- Toosy . Accordingly، a 
number of topics . 

The research also included an introduction and a conclusion . May 
Allah، the Most High، help me to be successful .
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المقّدمة
تعد مدينه كربالء واحده من مراكز العلم االسالمية يف العرص العبايس 
املتأخر اذ نشطت احلركة الفكرية فيها يف القرنني السادس و السابع للهجرة 
وتبعت ذلك حركه نمو مزدهرة  افرزت العديد من العلامء و الفقهاء الذين 
ابو حممد  املعرفة و كان منهم الشيخ  ذاع صيتهم يف االفاق يف خمتلف فنون 
الياس بن هشام احلائري ت 540 هـ الذي بان اثره يف رواية احلديث فكتب 
احلديث تظهر نشاطه جليًا ومن مجله ما رواه اخبار يروهيا عن استاذه الشيخ 
الطويس الثاين و منها رواها عن الشيخ أيب جعفر الطويس رواية عن استاذه 
الطويس الثاين من اجل ذلك صار الشيخ ابن هشام احلائري من املربزين يف 
هذا الفن و صار معه لزوم البحث يف سريته العلمية هبدف اظهار ما ترك من 
اثار هذا من جهة و من اخرى لبيان اثر مدينه كربالء واسهامها العلمي الرفيع 
يف انامط املعرفة اذ كان هذا البحث حتت عنوان كربالء يف مصنفات الرجال 
اقتضت  ولذلك   . هـ   540 ت  احلائري  هشام  من  الياس  حممد  ابو  الشيخ 
الرضورة إىل تقسيم البحث عىل جمموعة من املحاور األساسية  حيث تناول 
املحور األول ) ملحة إىل علم الرجال وأبرز كتب الرجال عند األمامية ( حيث 
ضم أبرز كتب الرجال ونبذة خمترصة من مؤّلفيها، أّما املحور الثاين ) رواة 
كربالء يف كتب الرجال إلياس بن هشام أنموذجًا (  فقد ضم )اسمه ونسبه، 
جانًبا من حياته العلمية، وأبرز شيوخه وأبرز تالميذه وجانًبا من مروياته يف 

احلديث والتاريخ ( ولقد اشتمل البحث عىل  مقّدمة وخامتة.
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المحور الأول:
 لمحة اإلى علم الرجال واأبرز كتب الرجال عند الإمامية 

لنقد  وُكتبًا  احلديث،  لــرواة  وكتبًا  احلديث،  جلمع  ُكتبًا  اإلمامية  أّلف 
املعامالت  ــواع  وأن والنواهي،  املعتقدات  األّول  القسم  حوى  احلديث، 
بالتسلسل إىل املعصوم ) الرسول أو اإلمام (، والثاين أسامء الرواة، كل راٍو 
النظم  فيه  ذكر  الثالث  والقسم  الرجال،  علم  وُسّمي  وصفاته،  اسمه  يذكر 
العامة والقواعد الكلية ملعرفة األحاديث الصحيحة من غريها وُسّمي علم 
الُسنَّة  إثبات  وهو  واحًدا،  الثالثة  األقسام  هذه  من  الغرض  وكان  الدراية، 

النبوية بالطرق الصحيحة.
و  احلديث  رواة  أحوال  عن  فيه  يبحث  علم  هو  الرجال:  علم  تعريف 

أوصافهم التي هلا دخل يف جواز قبول قوهلم و عدمه)1(.
الرواة من حيث كوهنم عدواًل  التعرف عىل أحوال  أيضًا :-  به  ويقصد 
أو غري عدول، موثقني أو غري موثقني، ممدوحني أو مذمومني أو مهملني أو 

جمهولني)2(.
وآحاد،  متواتر   : قسمني  عىل  اإلمامية  الشيعة  عند  األحاديث  تنقسم 
اتفاقهم  يمتنع  حّدًا  الكثرة  من  بلغوا  مجاعة  ينقله  ما  هو  املتواتر  واحلديث 
وتواطؤهم عىل الكذب، ويعد هذا النوع من احلديث حّجة، و جيب العمل 

به مثل : حديث الغدير، وحديث الثقلني وغريه.
وأّما حديث اآلحاد، فهو ما ال ينتهي إىل حّد التواتر، سواء أكان الراوي واحدًا 
أم أكثر وينقسم عىل أربعة أقسام، وهي : الصحيح، واحلسن، واملوّثق، والضعيف.
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باسمه ونسبه  الراوي  الرجال تشخيص وتعيني هوية  املطلوب من علم 
وشهرته ومعرفة حاله من حيث الوثاقة والضعف ومعرفة مشاخيه وتالميذه 
قبول  مدى  معرفة  يمكن  خالهلا  ومن  الرواية  يف  وطبقته  وعرصه  وحياته 

حديثه أو رّده )3(.
ولقد أّكد العلامء أدلة احلاجة إىل علم الرجال ومنها :-

حجية خرب الثقة :- ثبتت باألدلة األربعة حرمة العمل بالظن، وأنَّه . 1
ال جيوز نسبة احلكم إىل اهلل سبحانه ما مل يثبت ذلك بدليل قطعي، ثمَّ 
ال ريب يف أنَّ العقل ال طريق له إىل إثبات األحكام الرشعية، لعدم 
إحاطته باجلهات الواقعية، وأّما الكتاب العزيز، فهو غري متكفل ببيان 
مجيع األحكام، وال بخصوصيات ما تكفل ببيانه، واإلمجاع الكاشف 
عن قول املعصوم  فهو نادر الوجود، وأّما غري الكاشف، فهو ال 

يكون حّجة )4(.
األمر بالرجوع إىل صفات الراوي يف األخبار العالجية :- إنَّ اإلخبار . 2

الراوي من األعدلية و األفقهية  العالجية تأمر بالرجوع إىل صفات 
حتى يرتفع به التعارض بني اخلربين برتجيح أحدمها عىل اآلخر )5(.

يف . 3 ريب  ال  الرواة:-  وبني  األسانيد  يف  واملدّلسني  الوّضاعني  وجود 
  وجود الوّضاعني واملتعّمدين الكذب بني الرواة كام ورد عن الصادق
ث  » إنَّ املغرية ب ن سعيد دّس يف كتب أصحاب أيب أحاديث مل حيدِّ

هبا أيب «)6(.
»إنَّ علم الرجال حيتاج إليه كل من أراد استنباط األحكام الرشعية عن 
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أّدلتها التي عمدهتا األحاديث املروية عن أهل البيت b حيث إنَّه البد من 
م ممن يصح التعويل  أن ينظر يف أحوال رجال سند احلديث و يطمئن بأهنَّ
عليهم وجيوز األخذ عنهم حتى يكون حديثهم حّجة له يف عمل نفسه أو 
العرص  الشيعة من  اهتامم علامء  اشتّد  إليه  احلاجة  لشدة  و  لغريه،  اإلفتاء 
األّول إىل اليوم يف تأليف كتب خاصة يف هذا العلم و تدوين أسامء رجال 
األحاديث مع إيراد بعض أوصافهم وذكر بعض كتبهم و آثارهم املعرب 

عن بعضها بالكتب و عن بعضها باألصول«)7(.
ويعد القرن اخلامس اهلجري العرص الذي تطّور و ازدهر فيه علم الرجال 
أهم  تأليف  املرحلة  هذه  شهدت  حيث  املتقّدمني،  مرحلة  يف  الشيعي 

املصادر الرجالية الشيعية وهي :-
كتاب الفهرست، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس )ت: 460ه(.. 1
كتاب الرجال، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس )ت: 460ه(.. 2
عمر . 3 بــن  حممد   ،) الكيش  رجــال   ( الــرجــال  معرفة  اختيار  كتاب 

الكيش)ت:350ه(.
كتاب معامل العلامء، حممد بن شهر آشوب )ت:588ه(.. 4
بن . 5 يوسف  بن  احلسن  منصور  أبو  الرجال،  معرفة  يف  األقوال  خالصة 

املطهر األسدي احليّل )ت : 726ه(.
كتاب رجال ابن داود، تقي الدين احلسن بن عيل بن داود احليّل )ت:740ه(.. 6
كتاب نقد الرجال، مصطفى بن احلسني احلسيني التفريش )ت: 1044ه(.. 7
كتاب تنقيح املقال يف أحوال الرجال، أبو عيل احلائري املازنداين )ت: 1216ه(.. 8
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بام فيها الكتب األربعة الرجالية، وذلك ملا أبداه الرجاليان الكبريان الشيخ 
هذه  استطاعت  فقد  تأليفها،  يف  عالية  مّهة  من  النجايش  والشيخ  الطويس 
هذا،  عرصنا  إىل  بقائها  عىل  احلفاظ  وتواترها،  شهرهتا  بفضل  الكتب؛ 
وباإلضافة إىل هذين الَعَلمني يوجد من األكابر َمْن كان له تأليف ونظر يف 
علم الرجال من أمثال : أيب عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل الغضائري، وابنه 
أمحد بن حسني بن عبيد اهلل)8( وهلذا فإنَّنا سنعمد من خالل هذا البحث إىل 

القيام بتعريف خمترص ملؤّلفي هذه الكتب.

إىل أ.  بالكيّش نسبًة  املعروف  العزيز  عبد  بن  بن عمر  الكيش:- هو حممد 
منطقة كش القريبة من سمرقند)9(، ذكروا أنَّه ثقة عني، بصري باألخبار 
للشيعة  مرتعًا  داره  وكانت  االعتقاد،  حسن  العلم،  كثري  والرجال، 
الرابع اهلجري، ألنَّه كان معارصًا  وأهل العلم، ويعد من علامء القرن 
أليب القاسم جعفر بن قولويه املتوّف سنة 369ه وكل منهام يروي عن 
جعفر  أيب  الشيخ  القاسم  أيب  الشيخ  والد  عن  يروي  وكالمها  اآلخر، 
التلعكربي  موسى  بن  هارون  حممد  أبو  عنهام  ويروي  قولويه،  حممد 

الذي تويّف سنة 385ه )10(.
يف علم  يبحث  كتاب  الكيش–وهو  بـرجال  املشهور  الكتاب   وصاحب 
الرجال وهو أحد فروع علم احلديث )11( تويّف عام )340 هـ(، كان معارصًا 
ج عليه يف داره بسمرقند )12(. غرض الكيش من  للعيايش، وأخذ عنه وخترَّ
ب بحسب  تأليف كتابه ذكر الروايات واألخبار املربوطة بالرواة، ومع أنَّه مل يبوَّ
أصحاب النبي  واألئّمة ، حتى مل يراِع فيه حروف اهلجاء يف ترتيب ذكر 
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األسامء، أّما النظر اإلمجايل فيه فإنَّه يظهر لنا ترتيًبا يف الرجال حسب معارصهتم 
يذكر أصحاب  ثم    النبي  بذكر أصحاب  يبتدئ  b، وهلذا  واألئمة   للنبي 

األئمة b حسب عصورهم إىل أن يذكر رجال عرص الغيبة)13(.
النجايش األسدي ولد ب.  العباس  بن  النجايش :- أمحد بن عيل بن أمحد 

النجايش يف  تتلمذ   )15( )14( سنة 450ه  آباد  سنة 372ه وتويّف بمطري 
السنني األوىل من حياته عىل يد والده عيل بن أمحد بن عباس النجايش، 
و  احلديث  علم  يف  خاض  حتى  عمره  من  عرشة  الثالثة  بلغ  أن  وما 
قراءة القرآن يف مسجد اللؤلؤي كام أشار هو إىل ذلك حينام قال: » كنت 
أتردد إىل املسجد املعروف ب  )مسجد اللؤلؤي( وهو مسجد )نفطويه( 
 النحوي، أقرأ القرآن عىل صاحب املسجد ومجاعة من أصحابنا يقرأون
كتاب   .)16( الكويف«  أمحد  بن  أمحد  احلسني  أيب  عىل  كتاب الكايف(   (
رتبت  ولقد  وآثارهم،  الشيعة  بكتب  بالتعريف  فقط  خمتّص  النجايش 
أسامء الكّتاب عىل حسب حروف اهلجاء، وبحكم اشتامل الكتاب عىل 
معلومات قيِّمة يف جمال علم الرجال فقد أصبح معروفًا لدى أهل العلم 
بأّنه اختص برجال  النجايش  امتاز كتاب  النجايش (، ولقد  بـ ) رجال 
الشيعة كام ذكره يف مقّدمته، وال يذكر من غري الشيعي إاّل إذا كان عاميًا 
روى عنا، أو صّنف لنا فيذكره مع التنبيه عليه، كاملدائني والطربي )17( 

ض جلرح الرواة وتعديلهم غالبًا )18(. كام أنَّه يتعرَّ
احلسن  بن  عيل  بن  احلسن  بن  حممد  جعفر  :-أبو  الطويس  جل–الشيخ 
الشيعة  بفقيه  السبكي  نعته   ، )19(مــفــرِّ ـــ  460ه سنة  املتوّف  الطويس 
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انتقل من خراسان إىل بغداد سنة 408 هـ، وأقام أربعني سنة،  ومصنِّفهم، 
عّدة  مرات  كتبه  أحرقت  تويّف،  أن  إىل  فاستقر  )النجف(  الغري  إىل  ورحل 
ج عىل الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن،  بمحرض من الناس)20(، وخترَّ
من  ثالثامئة  إىل  تالميذه  عدد  بلغ  حتى  للرشيعة،  ومنارًا  للشيعة  علاًم  فكان 
جمتهدي العامة واخلاصة)21(. أّلف الشيخ الطويس يف علم الرجال كتاب 
من  كتاب  له  من  لذكر  موضوع  الفهرست  وكتاب  والرجال،  الفهرست 
املصنِّفني وأرباب األصول، وذكر الطرق إليها غالبًا، وقد جييء بيان أحواهلم 
التعديل  من  املصنِّفني  يف  قيل  ما  إىل  مقّدمته  يف  اهلل  رمحه  وأشار  استطرادًا، 
اعتقاده، وهل هو موافق  أو ال، وتبيني  يعّول عىل روايته  والتجريح، وهل 
كتاب  تأليف  قبل  كان  الفهرست  تأليف  أنَّ  والظاهر  له،  خمالف  أو  للحق 
الرجال، ألنَّه حييل عليه يف كثري من موارد الرجال يف قسم من مل يرِو عنهم 
الكتب واألصول،  الفهرست مجاعًة من أصحاب  الشيخ يف  ذكر   )22(ـ. 
إليهم، وذكر آخرين و  الطريق  واقترص عىل ذكر كتبهم وأصوهلم ومل يذكر 
أو روى  إىل من ذكر  فيه  إسناده  أو روى عنهم، ومل يصل  إىل ذكرهم  أشار 
b، ومن   واألئّمة  النبي  أنَّه روى عن  الرواة مكررًا، كام  عنه، وذكر بعض 

ر عنهم )23(. تأخَّ
بالنسبة  بالنسبة للباحثني يف هذا املجال وحتى  لعلم الرجال أمهية كبرية 
إىل القارئ ولذلك ذكرت يف هذه املقّدمة عن علم الرجال أهم كتب الرجال 
الشيعية التي كان هلا الدور الكبري يف اعتامد أغلب كتب الرجال عليها، وذلك 
ألنَّ احلديث ُيعد مصدرًا من مصادر العقيدة اإلسالمية، وأصاًل من أصول 
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يف  العلامء  اجتهد  لذا  ومبادئه،  للدين  إمهال  إمهاله  وأنَّ  املحمدية،  الرشيعة 
نقد احلديث ومتحيصه واالحتفاظ به، فيمكن رفض احلديث يف حالة خمالفته 

للقرآن الكريم والعقل والُسنَّة.
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المحور الثاني:
 رواة كربالء في كتب الرجال اإليا�س بن ه�ضام اأنموذجًا

1- اسمه ونسبه :
هو أبو حممد إلياس بن حممد بن هشام ثقة عني )24( فقيه، حمّدث، وكنيته 
 وهو عامل فاضل جليل  )25(، واحلائري نسبة إىل حائر احلسني  أبو حممد 

حفيد هشام بن إلياس احلائري، كان حّيًا عام 538 هـ)26(ـ
ه يف أسانيد كثري من الروايات)28(  وكانت وفاته سنة540هـ)27(، ُنسب إىل جدِّ

تزّعم النهضة العلمية يف كربالء )29(وهو من تالميذ أيب عيل الطويس)30(.
وبحسب اطالعنا أن الشيخ أبا حممد إلياس بن حممد بن هشام ينسب إىل 

ه . جده أكثر من نسبته إىل أبيه رّبام يرجع إىل شهرة جدِّ

2- جانب من مكانته العلمية :
فيها  الدينية فتخّرج  البوهييني وتقّدمت معاملها  ازدهرت كربالء يف عهد 
الديني املرموق، ومّمن برز من  علامء فطاحل وشعراء، وتفّوقت يف مركزها 
أعالم الفكر اإلمامي فيها الشيخ هشام بن إلياس احلائري، وحفيده الشيخ 
القدر.  جليل  اإلمامية،  علامء  أعيان  من  كان   )31( احلائري  حممد  بن  إلياس 
»حّدث بداره باحلائر )كربالء( عىل ساكنها السالم يف منتصف شعبان سنة 
)538 هـ(« )32(، روى عن أيب عيل احلسن بن أيب جعفر الطويس)33( وقيل أيضًا 
 ،)34( الصمصام  أيب  الدين  السيد عامد  بوساطة  الطويس  الشيخ  يروي عن  إنَّه 

وأيب الوفاء عبد اجلبار بن عبد اهلل بن املقرئ الرازي وغريمها.
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وروى عنه : عريب بن مسافر العبادي احليلّ، وهبة اهلل بن نام بن عيل بن محدون 
احليلّ، وروى له الشهيد األّول )35( يف أربعينه عّدة أحاديث )36(وُقّدر عدد العلامء 
واألرشاف يف كربالء لعام 370ه بام يفوق عىل ألفني ومئتي شخٍص)37(. ومل تذكر 
املصادر بحسب اطالعنا عن حياته سوى النزر القليل . وبحسب اطالعنا مل نجد 
لـ إلياس بن هشام مؤّلفات ومصّنفات، عىل الرغم من مكانته العلمية، ولكن 
يبدو أنَّ املرتمجني له مل هيتّموا بتدوين أسامء مؤّلفاته إن كانت لديه مؤّلفات. أّما 
فيام يتعلق بدراسته فلم تذكر املصادر حسب اطالعنا عنها شيئًا سوى أنَّه من 

تالميذ الشيخ الطويس وهو ثقة وعني ومل يرد غريها يشء.

أ- أبرز شيوخه:
1- أبو عيل الطويس :- وهو الشيخ أبو عيل احلسن بن الشيخ أيب جعفر 
بن حممد بن احلسن الطويس املتوّف سنة 515ه )38( حيث أجاز الشيخ أبو عيل 
احلسن الطويس الثاين الشيخ أبا حممد إلياس بن حممد بن هشام رواية عنه )39( .
احلسيني  أمحد  بن  احلسن  بن  معبد  بن  جعفر  بن  حممد  بن  الفقار  ذو   -2

العلوي أبو الصمصامم )40(.
3- السيد املوفق أبو طالب بن مهدي السليقي العلوي )41(.

4- أبو الوفاء عبد اجلبار بن عبد اهلل بن املقرئ الرازي.

ب-أبرز تالميذه :-
عريب بن مسافر :- وهو الشيخ عريب بن مسافر العبادي فقيه صالح، - 1

وعامل جليل يروي عن تالميذ الشيخ أيب عيل الطويس )42(.
هبة اهلل بن نام بن عيل بن محدون احليلّ.- 2
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عيل بن ثابت بن عصيدة السوراوي.- 3
حممد بن مسافر وهو فاضل فقيه )43(.- 4

جل–جانب من مروياته في الحديث والتاريخ :-

1-مروياته في السيرة:-
الرواية األوىل :» عن عريب بن مسافر العبادي، عن إلياس بن هشام احلائري، 
املفيد حممد بن حممد بن  املفيد، عن والده أيب جعفر الطويس، عن  عن أيب عيل 
الشيخ أيب عبد اهلل احلسن بن حممد  بابويه عن  النعامن، عن أيب جعفر حممد بن 
الغازي،  سليامن  بن  داود  عن  القزويني،  مهرويه  بن  عيل  حّدثنا  قال:  الرازي، 
عن اإلمام املرتىض أيب احلسن عيل بن موسى الرضا ، عن أبيه اإلمام الكاظم 
، عن أبيه اإلمام الصادق ، عن أبيه اإلمام الباقر ، عن أبيه اإلمام زين 
العابدين عن أبيه اإلمام الشهيد أيب عبد اهلل احلسني ، عن أبيه اإلمام أمري 
املؤمنني عيل بن أيب طالب ، عن النبي t أنَّه قال: )مثل أهل بيتي مثل سفينة 

نوح من ركبها نجا ومن ختّلف عنا زجَّ يف النار(« )44(.
»عن حممد بن إدريس، عن عريب بن مسافر، عن إلياس  الثانية :  الرواية 
بن هشام، عن أيب عيل الطويس، عن أبيه، عن املفيد، عن حممد بن أمحد بن 
داودعن حممد بن احلسن عن سعد، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن احلسن 
 عن قرب أمري  بن عيل بن أيب محزة، عن أيب بصري قال : سألت أبا جعفر 
املؤمنني  فإنَّ الناس قد اختلفوا فيه ؟ فقال : إنَّ أمري املؤمنني  دفن مع 

أبيه نوح يف قربه« )45(.
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العبادي عن  الثالثة :» عن حممد بن ادريس عن عريب بن مسافر  الرواية 
إلياس بن هشام احلائري عن أيب عيل، عن الطويس، عن املفيد، عن حممد بن 
أمحد بن داود، قال : أخربنا حممد بن احلسن، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد 
بن خالد، عن احلسن بن عيل، عن أيب جعفر، عن أيب بصري، قال : سألت أبا 
جعفر  عن قرب أمري املؤمنني  فإنَّ الناس قد اختلفوا فيه، قال : إنَّ أمري 
املؤمنني  دفن مع أبيه نوح يف قربه . قلت : جعلت فداك من توىّل دفنه ؟ 

فقال : رسول اهلل t مع الكرام الكاتبني بالروح والرحيان « )46(.

2- مروياته في العقيدة :-
الرواية األوىل: »عن عريب بن مسافر العبادي عن إلياس بن هشام احلائري، 
عن الشيخ أيب عيل املفيد، عن والده الشيخ أيب جعفر الطويس، عن الشيخ أيب 
عبداهلل املفيد حممد بن حممد بن النعامن رمحه اهلل عن أيب القاسم جعفر بن حممد 
بن قولويه عن الشيخ أيب جعفر حممد بن يعقوب الكليني، عن إبراهيم، عن أبيه، 
عن محاد بن عيسى قال : قال يل أبوعبداهلل  يومًا : يا مّحاد أحتسن أن تصيّل ؟: 
: ال عليك يا مّحاد قم  فقلت : يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز يف الصالة، قال ـ 
. قال: فقمت بني يديه متوّجهًا إىل القبلة، فاستفتحت الصالة، فركعت  فصلِّ
وسجدت.فقال : يا مّحاد ال حتسن أن تصيل ؟ ما أقبح بالرجل منكم يأيت عليه 

ستون أو سبعون سنة فال يقيم صالة واحدة بحدودها تامة ...« )47(.
عن عريب بن مسافر عن إلياس بن هشام احلائري، عن أيب  الثانية :»  الرواية 
عيل، عن والده، أيب جعفر، عن حممد بن النعامن عن أيب قاسم جعفر بن حممد، 
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بن  احلسني  بن  حممد  عن  أبيه،  عن  احلمريي،  جعفر  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  عن 
: دخلت  قال  اجلعفي،  بن عمر  املفضل  بن سنان، عن  اخلطاب، عن حممد  أيب 
، فقلت له : إيّن مشتاق إىل الغري، فقال : ما شوقك إليه؟  عىل أيب عبد اهلل 
: هل تعرف فضل زيارته ؟  املؤمنني فقال  أزور أمري  أن  له إين أحب  فقلُت 
فقلت : ال يا بن رسول اهلل إاّل أن تعرفني ذلك. قال : فإذا أردت أن تزور قرب 
أيب  بن  عيل  وجسم  نوح،  وبدن  آدم  عظام  زائر  أّنك  فاعلم    املؤمنني   أمري 

.)48(» ... طالب
هشام  بن  إلياس  عن  العبادي،  مسافر  بن  عريب  عن   «: الثالثة  الرواية 
احلائري، باإلسناد إىل اإلمام مجال الدين احلسن بن املطهر، عن والده سديد 
الدين يوسف، عن العاّلمة نجيب الدين حممد السواراوي، عن احلسني بن 
الفقيه  الشيخ  أخربنا  قال:  الشهيد،  شيخنا  إىل  باإلسناد  رطبة،  بن  اهلل  هبة 
العاّلمة ريض الدين أبو احلسن عيل بن أمحد الزيدي قال: أخربنا الفقيه حممد 
البقاء  أيب  والدي  عن  نام  بن  حممد  الدين  نجيب  حّدثنا  صالح  بن  أمحد  بن 
هبة اهلل بن نام عن احلسني بن حممد بن أمحد بن طحال املقدادي مجيعهم عن 
الشيخ أيب عيل احلسن بن الشيخ اإلمام أيب جعفر حممد بن احلسني الطويس 
وأعىل من اجلميع باإلسناد العاّلمة مجال الدين أمحد بن فهد، عن السيد العامل 
بن  احلميد  عبد  بن  العامل عيل  السيد  معية، عن  بن  الدين حممد  تاج  النّسابة 
فخار احلسيني عن والده السيد عبد احلميد، عن السيد الفقيه جمد الدين أيب 
القاسم عيل بن العرييض عن الشيخ السعيد رشيد الدين أيب جعفر حممد بن 
شهر آشوب املازندراين، عن السيد العامل ذي الفقار حممد بن معد احلسيني 
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احلسن  بن  حممد  جعفر  أيب  الناجية  الفرقة  عامد  اإلمام  الشيخ  عن  كالمها، 
الطويس قال: أخربنا أبو عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل الغضايري أبو جعفر 
بن  املفّر اجلرجاين، حّدثنا يوسف  القاسم  بن  بابويه، حّدثنا حممد  بن  حممد 
حممد بن زياد وعيل بن حممد بن سنان، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، 
عن أبيه، عن أبيه عن أبيه صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني قال: قال رسول 
يا عبد اهلل أحبب يف اهلل وابغض يف اهلل  يوم:  t لبعض أصحابه ذات  اهلل 
وعاِد يف اهلل، فإنَّه ال تنال والية اهلل إال بذلك، وال جيد رجل طعم اإليامن وإْن 
كثرت صالته وصيامه حتى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم 

هذا أكثرها يف الدنيا، عليها يتواّدون، عليها يتباغضون...« )49(.



79

اإ�ضراق قي�س في�ضل الطائي 

�ضهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017مال�ضنة الرابعة/املجلَّد الرابع/ العدد الثالث

3-مروياته في األحكام الشرعّية
إلياس  الفقيه  العبادي عن  بن مسافر  الفقيه عريب  : » عن  الرواية األوىل 
بن هشام احلائري عن أيب عيل احلسن، عن أبيه الشيخ أيب جعفر عن الشيخ 
بن سفيان  بن جعفر  أمحد  الغضائري، عن  عبيداهلل  بن  احلسني  اهلل  عبد  أيب 
البزوفري، عن أيب عيل أمحد بن إدريس القّمي، عن أيب جعفر حممد بن عيل 
بن حمبوب القّمي، عن أيب القاسم هارون بن مسلم بن سعدان الر من رآئي 
عن الثقة مسعدة بن زياد الربعي، عن أيب عبداهلل جعفر بن حممد الصادق، 
أّنه قال  النبي صىل اهلل عليه وآله  أبيه، عن  أبيه، عن  أبيه، عن  أبيه، عن  عن 
فإنَّه مطهرة  باملاء، ويبالغن،  املؤمنني أن يستنجني  لبعض نسائه :مري نساء 

للحوايش ومذهبة للبواسري« )50(.
عن  مسافر  بن  عريب  عن  إدريس  بن  حممد  الفقيه  عن   «: الثانية  الرواية 
إلياس بن هشام احلائري عن أيب عيل احلسن الطويس عن املفيد عن حممد بن 
أمحد بن داود قال : أخربنا حممد بن احلسن عن سعد بن عبد اهلل عن أمحد بن 
احلسني بن سعيد عن أبيه عن عبد الرمحن بن أيب نجران عن عيل بن أيب محزة 
  عن قرب أمري املؤمنني  عن عبد الرحيم القصري قال : سألت أبا جعفر
وفيها إذا متُّ فغسالين وحنطاين وامحالين بالليلة رّسًا إىل أن قال وادفناين مع 

من يعينكام عىل دفني بالليل وسّويا« )51(.
الرواية الثالثة :» أخربنا الشيخان اجلليالن أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن 
طحال املقدادي وأبو عبد اهلل إلياس بن هشام احلائري، قاال مجيعًا: أخربنا 
الشيخ أبو عيل احلسن بن حممد الطويس، عن أبيه الشيخ السعيد ايب جعفر 
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بن  اهلل حممد  عبد  أيب  املفيد  الشيخ  اهلل، عن  الطويس رمحه  احلسن  بن  حممد 
بابويه  بن  بن احلسني  بن عيل  الشيخ أيب جعفر حممد  النعامن، عن  بن  حممد 
رمحه اهلل، قال: حّدثنا عيل بن أمحد بن موسى واحلسني بن أمحد بن إبراهيم بن 
أمحد الكاتب، قاال: حّدثنا عيل بن أيب عبد اهلل الكويف، عن حممد بن إسامعيل 
الربمكي، قال: حّدثنا موسى بن عمران النخعي. قال: قلت لعيل بن حممد 
 b بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
عّلمني يا بن رسول اهلل قواًل أقوله بليغًا كاماًل إذا زرت أحدًا منكم، فقال: 
إذا رصت إىل الباب فقف واشهد الشهادتني وأنت عىل غسل، فإذا دخلت 
ورأيت القرب فقف وقل: اهلل أكرب اهلل أكرب–ثالثني مّرة، ثمَّ امِش قلياًل وعليك 
السكينة والوقار وقارب من خطاك، ثمَّ قف وكرّب اهلل ثالثني مّرة، ثمَّ ادُن من 
القرب وكرّب اهلل أربعني مّرة، متام مائة تكبرية، ثمَّ قل: السالم عليكم يا أهل 

بيت النبّوة، وموضع الرسالة، وخمتلف املالئكة، ومهبط الوحي.....« )52(.
الرواية الرابعة :»عن الشيخ عريب بن مسافر العبادي عن إلياس بن هشام 
احلائري عن الشيخ أيب الوفاء عبداجلبار بن عبداهلل املقرئ الرازي عن شيخه 
الشيخ اإلمام أيب جعفر الطويس، عن الشيخ أيب احلسني عيل بن أمحد بن حممد 
بن طاهرالقمي املعروف بابن أيب جيد عن الشيخ أيب جعفر حممد بن احلسن بن 
الوليدعن الشيخ أيب العباس عبداهلل بن جعفر بن احلسني القّمي احلمريي عن 
الثقة هارون بن مسلم بن سعدان الرمن رآئي، عن مسعدة بن صدقة العبدي 
عن اإلمام أيب عبداهلل جعفر بن حممد الصادق، عن أبيه أيب جعفر حممد بن عيل 
الباقر  قال : إنَّ رسول اهلل  أمرهم بسبع وهناهم عن سبع :أمرهم بعيادة 
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املظلوم،  ونرصة  العاطس  وتسميت  القسم،  وإبرار  اجلنائز،  واتباع  املرىض، 
يف  والرشب  بالذهب،  التختم  عن  وهناهم  الداعي،  وإجابة  السالم،  وإفشاء 
آنية الذهب والفضة، وعن املآثر احلمر، وعن لباس االستربق واحلرير والقّز 

واألرجوان « )53(.

4- مروياته المتفرقة :-
هشام  بن  إلياس  عن  العبادي  مسافر  بن  عريب  »عن   -: األوىل  الرواية 
الطويس عن أيب  الشيخ أيب جعفر  الطويس عن والده  احلائري عن أيب عيل 
عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن املفيد واملرتىض أيب قاسم عيل بن احلسني ثمَّ 
املفيد عن بابويه الصدوق عن أبيه عيل بن احلسني، وعن حممد بن قولويه عن 
حممد بن يعقوب الكليني عن عيل بن إبراهيم، وغريه مما تضّمنه كتاب الوايف 
عليهم  اهلل  صلوات  املرسلني  سيد  عن  الطاهرين  األئّمة  عن  الروايات  من 
أمجعني، حرص العلامء الفقه باملعنى املذكور يف أربعة أقسام: عبادات وعقود 

وإيقاعات وأحكام، وقرروا دليل احلرص بوجوده...«)54(
هشام  بن  إلياس  عن  العبادي،  مسافر  بن  عريب  »عن  الثانية:  الرواية 
احلائري، عن أيب عيل بن الشيخ أيب جعفر الطويس، عن الطويس رمحه اهلل، 
بن  حممد  بن  حممد  املفيد  الشيخ  وعن  احلسني،  بن  عيل  املرتىض  السيد  عن 
النعامن، وعنه عن أيب جعفر حممد بن عيل بن موسى بن بابويه القّمي امللقب 
بالصدوق، وعن املفيد عن حممد بن يعقوب الكليني فهذا إىل أجاّلء فقهائنا، 
 فام  b متصلة إىل سيد املرسلني  ُتذكر إىل األئّمة  وطرقهم أشهر من أن 
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 كان من فتاوهيم فإليهم خاصة، وما كان من األحاديث فإىل خاتم النبيني
عن جربئيل  عن رّب العاملني، وكتب الفقري احلقري غريق اخلطايا، وأسري 
املؤمنني عيل  أمري  املجاور حلرم مواله  القطيفي  إبراهيم بن سليامن  احلدثان 
صلوات اهلل وسالمه عليه جعله اهلل به من اآلمنني يف الدنيا واآلخرة آمني، 
وصىّل  وتسعامئة،  عرشين  سنة  مفتتح  عاشورا  شهر  من  عرشين  و  حادي 
اهلل عىل حممد وآله ، واحلمد هلل رب العاملني وأسأل من عموم كرم أخالقه 
أنساه حتى أوّسد  الدعاء يف خلواته، ودبر صلواته، كام ال  أن الينساين من 
بن  إبراهيم  اهلل  إىل  الفقري  واملآب، وكتب  املرجع  اهلل  وإىل  الرتاب،  رمياًم يف 
حممد احلرفويش عفا اهلل عنهام، وعن مجيع املؤمنني، وصىّل اهلل عىل حممد وآله 

الطاهرين «)55(.
الرواية الثالثة :»عن الفقيه حممد بن إدريس، عن عريب بن مسافر العبادي، 
عن إلياس بن هشام احلائري، عن الشيخ أيب عيل احلسن بن حممد الطويس، 
عن املصّنف. وعن الفقيه حممد بن إدريس، عن نجم الدين عبد اهلل بن جعفر 
ه، عن  بن حممد بن موسى بن جعفر بن حممد بن أمحد الدوريستي، عن جدَّ
املصّنف. ومن ذلك مجيع تصانيف الشيخ الفقيه أيب الصالح التقي بن نجم 
بن عبيداهلل احللبي، عن نجيب الدين املذكور، عن السيد املذكور، عن شاذان 
عن  الطرابليس،  عمر  بن  اهلل  عبد  حممد  أيب  الشيخ  عن  القّمي،  جربئيل  بن 
القايض عبد العزيز بن أيب كامل الطرابليس، عن الشيخ أيب الصالح. ومن 
ذلك مجيع تصانيف القايض أيب القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز 
الرباج، عن نجيب الدين املذكور، عن السيد املذكور، عن الفقيه عز الدين 
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أيب احلارث حممد بن احلسن العلوي البغدادي، عن الفقيه قطب الدين أيب 
احلسني الراوندي عن الشيخ أيب جعفر حممد بن عيل بن املحسن احللبي عن 
املصنف. ومن ذلك مجيع تصانيف الشيخ الفقيه أيب الفتح حممد بن عيل بن 
عثامن الكراجكي عن نجيب الدين املذكور، عن السيد املذكور، عن شاذان 
بن جربئيل القّمي، قال قرأت عليه كتاب الكّر والفّر يف اإلمامة وأخربين به 
عن الفقيه حممد بجادة بن عبد اهلل احلبيش، عن القايض عبد العزيز بن أيب 
كامل الطرابليس عن املصنف وعن السيد املذكور، عن شاذان قال أخربين 

بجميع تصانيف مصّنفي إجازة...«)56(.
من  العديد  روى  احلائري  هشام  بن  إلياس  الشيخ  أنَّ  اّطالعنا  بحسب 
الروايات عن الشيخ الطويس غري أنَّه مل يذكر املصّنفون عدد الروايات التي 

قام الشيخ برواياهتا.
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الخاتـمة
أهم ما توصلت إليه يف هناية البحث :-

لعلم الرجال أمهية كبرية يف حرص الرواة ومعرفة مدى ثقتهم وأهم . 1
شيوخهم وطبقاهتم وبذلك يمكننا معرفة أهّم األحاديث والروايات 

.b وأهل البيت  املوّثقة واملنقولة عن النبي حممد
رجال . 2 وكتاب  الطويس  الشيخ  كتاب  سياّم  وال  الرجال  كتب  تعد 

عند  سياّم  وال  الرجال  علم  يف  األساسية  املصادر  أهم  من  النجايش 
اإلمامية.

يعد إلياس بن هشام احلائري من أهم الرواة يف القرن السادس اهلجري . 3
يف كربالء وكان له دور يف النهضة العلمية التي حصلت يف كربالء

روى إلياس بن هشام العديد من الروايات يف جمال احلديث والتاريخ . 4
وال سياّم عن الشيخ أيب عيل احلسن الطويس.

روى عنه الكثري من املشايخ وال سياّم عريب بن مسافر العبادي الذي . 5
يعد من أبرز تالميذه.

إنَّ عرص املؤّلف، دعا إىل االهتامم بسند احلديث ومتنه، لكثرة املشاكل . 6
العقدية من خالل انتشار شبهات املتصوفة واألشاعرة، وغريهم.
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بالشهيد األّول، فقيه أصله من النبطية )يف بالد عامل( سكن )جزين( بلبنان)734ه–تويّف 786 ه( 
؛ راجع : الزركيل، األعالم، ج7، ص 109.

جعفر السبحاين، موسوعة طبقات الفقهاء، ج6، ص55.. 36
حممد صادق حممد الكربايس، مدخل إىل الشعر احلسيني، ج1، ص162.. 37
آغا بزرك الطهراين، الذريعة، ج2، ص411.. 38
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املصدر نفسه، ج18، ص234.. 43
داود  بن سليامن الغازي، مسند الرضا ، ص145.. 44
احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج14، ص386.. 45
جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم ، موسوعة شهادة املعصومني b، ج1، ص375. 46
الشهيد األّول، األربعون حديثًا، ص85.. 47
ابن طاووس، فرحة الغري، ص102.. 48
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املجليس، بحار األنوار، ج105، ص78.. 49
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رواة كربالء يف م�ضّنفات الرجال ) ال�ضيخ اأبو حممد اإليا�س بن ه�ضام احلائري)ت: 540ه( ( اأمنوذجًا

الم�ضادر والمراجع
- ابن طاووس، عبد الكريم بن طاووس احلسني )ت:693ه(

، ط1، تح: حتسني آل  1-  فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني عيل  ـ 
شبيب املوسوي، مركز الغدير للدراسات اإلسالمية)بريوت: 1998م( .

- الشهيد األّول، حممد بن مّكي العاميل )ت: 786ه /   1384م   (
 : )قم  ـ،  السالم  عليه  املهدي   اإلمام  مؤّسسة  حديثًا،   األربعون    -2

1407ه /1986م(. 
- األمني، حمسن العاميل احلسيني )ت:1372ه /1952م (. 

3- أعيان الشيعة، تح : حسن األمني، دار التعارف ) بريوت (. 
- بحر العلوم، حممد املهدي بحر العلوم  )ت: 1212ه / 1798م(. 

4-  الفوائد الرجالية، ط1، تح : حممد صادق بحر العلوم، حسني بحر 
العلوم، مكتبة الصادق )طهران ( .

- الربوجردي، آغا حسني الطباطبائي )ت : 1383ه / 1963م( .
5-  جامع أحاديث الشيعة، مطبعة العلمية،)قم :1399ه/1979م (. 

- احلر العاميل،  حممد بن احلسن )ت :1104ه / 1692 (.
6-  أمل اآلمل، تح :أمحد احلسيني، مطبعة اآلداب ) النجف (.

7-  وسائل الشيعة،ط2، مؤّسسة آل البيت b )قم :1414ه/ 1994م(. 
- احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل )ت : 626ه/ 

574م(. 
1399ه/   : بريوت   ( العريب  الــرتاث  إحياء  دار  البلدان،  معجم   -8
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1979م(.
-  اخلوئي، أبو القاسم املوسوي اخلوئي ) ت: 1411ه/1990م(. 

9- معجم رجال احلديث، ط5، )1413ه /1992م (.
- األردبييل، حممد بن عيل الغروي احلائري ) ت:1101ه /1689م(.

10- جامع الرواة، مكتبة املحمدي، )1403ه/1982م(. 
- الزركيل، خري الدين بن حممود )ت: 1410ه /   1990م  (

11- األعالم، ط5، دار العلم املاليني )بريوت : 1400 ه / 1980م (. 
- السبحاين، جعفر بن حممد حسني التربيزي. 

 : )قم  اإلسالمي،  النرش  مؤّسسة  ط3،  الرجال،  علم  يف  الكّليات   -
1414ه / 1994م(. 

- الطهراين، آغا بزرك )ت : 1389ه / 1969م(. 
12- الذريعة، ط3، دار األضواء )بريوت : 1403ه / 1983م(. 

العريب، )بريوت :  الرتاث  دار إحياء  الشيعة، ط1،  13- طبقات أعالم 
1430ه /2009م(. 

460ه-  ت:   ( الطائفة  شيخ  احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو  الطويس،   -
1067م(. 

) ( 14- اختيار معرفة الرجال، تح : مهدي رجائي، مؤّسسة آل البيت
إلحياء الرتاث،)قم : 1404ه /1983م(.

مؤّسسة   ، األصفهاين  القيومي  جواد   : تح  ط1،  الطويس،  رجال   -15
النرش اإلسالمي، )قم:  1415ه/ 1994م (. 
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النرش  مؤّسسة  األصفهاين،  القيومي  : جواد  تح  الفهرست، ط1،   -16
اإلسالمي، )قم :1417ه /1996م (. 

- الغازي، داود بن سليامن )ت:203ه/ 818م(. 
اإلعالم  مكتب  احلسيني،  جواد  حممد  تح:  ط1،  الرضا،  مسند   -17

اإلسالمي، ) قم :1418 ه / 1997م(. 
:القرن  ت   ( إبراهيم  بن  اهلل  عبيد  بن  احلسني  بن  أمحد   ، الغضائري   -

اخلامس (. 
18- رجال الغضائري، ط1، تح : حممد رضا اجلاليل، دار احلديث، )قم: 

1422ه/ 2001م (. 
- القزويني، حممد احلسيني. 

19- املدخل إىل علم الرجال والدراية، احلوزة العلمية )قم : 1428ه/ 
2008م (. 

-الكربايس، حممد صادق حممد. 
20- مدخل إىل الشعر احلسيني، ط1، مركز احلسيني للدراسات، )لندن 

1421ه/2000م(. 
 .جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم -

21 - موسوعة شهادة املعصومني b، ط1، اعتامد )قم(. 
- املامقاين ، عبد اهلل )ت : 1351ه / 1932م(. 

املامقاين،  الدين  حميي   : تح  ط1،  الرجال،  علم  يف  املقال  تنقيح    -22
مؤّسسة آل البيت  عليهم السالم ـ، )قم :1423ه/2002م (. 
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- منتجب الدين بابويه، منتجب الدين عيل بن عبيد اهلل بن بابويه الرازي 
)ت: 585ه / 1189م(. 

، )قم :1408ه/  23-  األربعون حديثًا، ط1، مؤّسسة اإلمام املهدي  ـ 
1987م(. 

24-  فهرست منتجب الدين، تح : جالل الدين، ) قم (. 
- املشهدي، حممد املشهدي )ت: 610ه(. 

النرش  مؤّسسة  األصفهاين،  القيومي  جــواد   : تح  ط1،  ــزار،  امل   -25
اإلسالمي، )قم: 1419ه/ 1998م ( .

- املقداد بن عبداهلل السيوري احليّل )ت:826هـ(. 
26-  التنقيح الرائع ملخترص الرشائع، تح: عبد اللطيف احلسيني، مطبعة 

اخليام، )قم:1404هـ/1984م(. 
- املجليس، حممد باقر )ت: 1111ه(

27-  بحار األنوار،ط3، تح : إبراهيم امليانجي، حممد الباقر البهبودي، 
دار إحياء الرتاث )بريوت :1983م(.  
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

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

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

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area 
all through history and the extent of the relation with its 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 Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its 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 Karbala' increase: once, because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



pure history, The Husseini Haa'ir The Emergence and Development. 
In addition, the Journal is used to publishing an article in English 
in every issue. So, the article in English in this issue is The Role 
of Scholars of Karbala' in Opposing the First British Occupation. 
The above-mentioned variety extended to cooperate with many 
researchers and professors working for different Iraqi universities 
and other universities from abroad.

 The scientific idea behind the variety of articles is to spread the 
academic idea of appearing the heritage of Kerbala' among all the 
engriedients of the society. For this reason our Journal invites you 
to providing it with your scholarly productions to expend the base 
of the documentation in new readings about the characters and the 
scholars  of Kerbala' within highly superior researches. 

At last many thanks to God.
  

Editor-in-Chief



The Issue Word
Praise be to Allah the Lord of the worlds and may the blessings 

and peace of Allah be upon the most honored of messengers our 
master Muhammad and upon all the members of his household the 
most kind the most pure.

 Now then, nations are known with their elites that composed 
of the most prominent scholars, thinkers and innovators who 
actively contributed in the processes of the scientific and cultural 
construction of their countries and became the guide and the 
example that is followed by the generations. In addition, those elites 
are considered as the cornerstone to any one of the international 
communities. This could be attributed to the fact that they are 
regarded as the rich scholarly resource to the various parts of the 
sciences and knowledge's. Therefore, the Journal of Kerbala' 
Heritage has pursued to deepen the role of the scientific creative 
studies that specialized in studying and analyzing the historical and 
scientific remains of the those brilliant scholars in fresh unusual, 
Non- descriptive and Non- typical researches. Henceforth, this 
journal, with both of its advisory and editorial boards, would carry out 
a sophisticated strategy in specifying a yearly issue researching one 
outstanding personality of the scientists of Kerbala' within certain 
topics that would be announced later on.

 In this issue, our Journal has started with the research on Al- Syed 
Al- Mujaahid Al- Tabaatabaai'i His Scientific and Hihadist Impact 
(1180 H.- 1242 .H.). This article has been followed by many other 
ones as Al- Sayed Al- Fakhaar Bin Ma'ad Al- Haa'iri and his book 
Hujaat Al- Thaahib Ilaa Takfeer Abi Taalin, The Education and the 
Religious Formal Schools in Karbala until the Late Ottoman Era and 
other researches aiming to enrich different fields of the knowledge. 
In literature, there are two articles, one article entitled as The Jihatist 
implications of the Husseini Revolution in the Poetry of Kerbala' The 
Poetry of the Sheikh Hadi Al- Khafaji as a Sample, other article is 
A descriptive Study of Elegizing Imam Hassan (pbuh) in Sheikh 
Ibn Al-, Arandas Al- Hilli's poetry. Beside that, there is a research in 
economic history that is Studies on the Abbasid Economic Policies 
and their Affections over the Conditions of Kerbala' and a research in 



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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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