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قواعد النرش يف املجلة

تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

 -1يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون وفق منهجية البحث العلمي
وخطواته املتعارف عليها عاملي ًا.
 -2يقدم البحث مطبوع ًا عىل ورق  ،A4وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ()CD
بحدود ( )10000 -5000كلمة وبخط  simplified Arabicعىل أن ترقم
الصفحات ترقي ًام متسلس ً
ال.

ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
-3تقديم ّ
كل يف حدود

صفحة مستقلة عىل أن حيتوي الثاين عنوان البحث ،ويكون امللخص بحدود

( )350كلمة.

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

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.

 -5يشار 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
تكرر
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

استعامله.

يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة وجود مصادر
َّ -6
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر
العربية ،ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

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

 -8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل،
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقدّ م 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.

منشورا وليس مقدّ ًما إىل أ َّية وسيلة نرش أخرى.
-9أن ال يكون البحث
ً

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

 -11ختضع 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
التس ّلم.
ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد

نرشها املتو ّقع.

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

للنرش.

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

-#يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

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

 -12يراعى يف أسبقية النرش :ـ

أ-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.

 -13ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
(،)turath.karbala@gmail.com

او موقع رئيس التحرير drehsanalguraifi@gmail.com
أو ُت َس َّلم مبارش ًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:

الكبري/جممع
(العراق/كربالء املقدسة/حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني
َّ
الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء).

كلمة العدد

ِ
َ
ّ
شحت مصادره تغدو مهمته
التاريخ
استنطاق
إن
ِ
والرتاث إذا ّ
صعبة ،وال نريد اخلوض يف الظروف أو األسباب ا ّلتي َّأدت إىل

تغييب جزء كبري من الرتاث املرشق والتليد الذي زخرت به مدينة
ِ
وتكثيف
كربالء املقدسة بل نسعى إىل إيقاظ ماضيها العلمي املتأ ّلق،

ِ
اجلهود ِ
ِ
ِ
وتشجيع
بالرتاث الكربالئِ ِّي،
الوعي لالهتام ِم
ون�شر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
النصوص
حتقيق
للبحث يف تراثِنا األصيلِ و
األكاديمية
الدراسات
ِ
ِ
ِ
ومجع أك ِ
الرتاثية ون ِ
املعلومات والوثائِقَ
التارخيية،
رب قد ٍر ِمن
رش َها،
ِ

الظروف الال ِز ِ
ِ
ِ
أمام الباحثنيَ للقيا ِم بدو ِر ِهم يف التحليلِ
وهتيئة
مة َ
ِ
ِ
ُ
مسرية
نحو
باملاض،
احلارض
والرتكيب ح ّتى ي َّت ِص َل
يِ
ُ
وندفع احلاضرِ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الباهرة ،وهذا هو
والقفزات
الرائعة
باإلنجازات
يزخر
العرص الذي
ُ
أحد األهداف التي رسمتها جم ّلة تراث كربالء.

ضم هذا العدد تسعة أبحاث منها ما خيص موقف علامء
لقد ّ
كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق ،وآخر س ّلط الضوء عىل
أحد العلامء الشهداء الذين دفنت املصادر التارخيية تفاصيل عديدة

عن حياهتم ،إضافة إىل بحث بعنوان كربالء يف كتب البلدانيني،
واألح���وال االجتامعية للعشائر الكربالئية ،واجلهد األص��ويل

للعالمة الوحيد البهبهاين يف األوامر والنواهي ،و التمثيل النيايب

لشيعة العراق يف جملس املبعوثان العثامين ،ومالمح احلركة التعليمية
يف كربالء ح ّتى القرن العارش اهلجري.

ويف مسك اخلتام ترحب املجلة باألبحاث الرصينة التي تتناول

تاريخ وتراث كربالء.

(رئيس التحرير)

كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

 -1تكتنز السالالت البرشية مجل ًة من الرتاكامت املادية واملعنوية
التي تشخص يف سلوكياهتا ،بوصفها ثقاف ًة مجعي ًة ،خيضع هلا حراك
الفرد :قو ً
ال ،وتفكري ًاّ .
ال ،وفع ً
تشكل بمجموعها النظام الذي يقود
حياهتا ،وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت ،وإمكاناهتا التأثريية،
تتحدّ د رقعتها املكانية ،وامتداداهتا الزمانية ،ومن ذلك تأيت ثنائية:
السعة والضيق ،والطول والقرص ،يف دورة حياهتا.

لذا يمكننا توصيف الرتاث ،بحسب ما مر ذكره :بأنه الرتكة

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) عارف ًا بتفاصيل

محولتها ،كان وعيه بمعطياهتا ،بمعنىّ :
أن التعالق بني املعرفة بالرتاث

والوعي به تعالق طردي ،يقوى الثاين بقوة األول ،ويضعف بضعفه،

ومن هنا يمكننا التعرف عىل االنحرافات التي تولدت يف كتابات
بعض املسترشقني وسواهم ممّن َت َق ّصدَ دراسة تراث الرشق وال
سيام املسلمني منهم ،فمرة تو ّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل

كنوز ساللة الرشقيني ،ومرة تو ّلد بإضعاف املعرفة ،بإخفاء دليل،

أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

حتيز بحدود مكانية مادية
 -2كربالء :ال متثل رقعة جغرافية ّ
فحسب ،بل هي كنوز مادية ومعنوية ّ
تشكل بذاهتا تراث ًا لساللة

ّ
وتتشكل مع جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي
بعينها،

إليها ،أي :العراق ،والرشق ،وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات
احليف التي وقعت عليها :فمرة ،ألنهّ ا كربالء بام حتويه من مكتنزات
متناسلة عىل مدى التاريخ ،ومرة،ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي

إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة،ألهنا اجلزء الذي ينتمي

إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات ،فكل مستوى من هذه
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها ،حتى ُغ ِّيبت ُ
وغ ِّيب

تراثهاُ ،
واخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو

املنحرف أو املنزوع عن سياقه.

 -3وبنا ًء عىل ما سبق بيانه ،تصدى مركز تراث كربالء التابع

للعتبة العباسية املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث
كربالء ،لتحمل مهوم ًا متنوعة ،تسعى إىل:
 -ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء

بأبعادها الثالثة :املدنية ،واجلزء من العراق ،واجلزء من الرشق.

 -مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت

عن ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ،

ومديات تعالقها مع جماوراهتا ،وانعكاس ذلك التعالق سلب ًا أو
إجياب ًا عىل حركيتها ،ثقافي ًا ومعرفي ًا.

 -اجراء النظر إىل مكتنزاهتا :املادية واملعنوية ،وسلكها يف

مواقعها التي تستحقها ،بالدليل.

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

 -تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك ال�تراث بأنفسهم ،يف

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.
 -التنمية بأبعادها املتنوعة :الفكرية ،واالقتصادية ،وما إىل

ذل��ك ،فالكشف عن ال�تراث يعزز السياحة ،ويقوي العائدات

اخلرضاء.

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.

ص
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اسم الباحث

موقف علامء كربالء من االحتالل الربيطاين
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م .د .بان راوي شلتاغ احلميداوي
جامعة القادسية
كلية الرتبية
قسم التاريخ

65

اجلهد االصويل للعالمة الوحيد البهبهاين يف
بعض مباحث األوامر والنواهي وتطبيقاهتا
-حاشية جممع الفائدة والربهان إنموذج ًا–

م.د .حُم ّمد ناظم حُم ّمد
جامعة كربالء
كلية العلوم االسالمية
قسم الفقه وأصوله

113

السيد نرص اهلل احلائري حياته ،إجازته
العلمية ودوره يف مؤمتر النجف
1156هـ1743/م

أ .د .ميثم مرتىض نرص اهلل
جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

163

دور كربالء يف التمثيل النيايب يف جملس
«املبعوثان» العثامين النائب عبد املهدي
احلافظ انموذج ًا (1916 -1877م)

أ.م.د .سامي ناظم حسني املنصوري
جامعة القادسية
كلية الرتبية
قسم التاريخ

213

كربالء يف كتابات البلدانيني والرحالة العرب

م.د .سالم جبار منشد االعاجيبي
جامعة املثنى
كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم التاريخ

255

انتصار عبد عون حمسن السعدي
ملحات اجتامعية وثقافية من حياة العشائر
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الملخ�ص
شكل علم الرجال أحد العالمات الفارقة يف تطور مسار العلوم اإلنسانية،

عىل اعتبار الزمته يف الوصول إىل صحة النص املراد معاجلته ،لذا اهتم العلامء

عىل مسار التاريخ هبذا العلم فكان العامل يعرف أحوال من أدركهم ،إما
باختباره ألحواهلم بنفسه ،وإما بإخبار الثقات له ،ويعلم أحوال من تقدمه

بأخبار الثقات ،أو بإخبار الثقات عن الثقات .وهكذا وحيفظ ذلك كله ،كام
حيفظ احلديث بأسانيده ،حتى كان منهم من حيفظ األلوف ،ومنهم من حيفظ
عرشات األلوف ومنهم من حيفظ مئات األلوف بأسانيدها .فكذلك كانوا

حيفظون تراجم الرواة بأسانيدها ،فيقول أحدهم أخربين فالن أنه سمع فالنا
قال :قال فالن :ال تكتبوا عن فالن ،فإنه كذاب ،وهكذا.
وما عالمتنا البهبهاين إ ّ
ال أحد هؤالء الذين تصدّ وا لتلك املهمة ،فكان

كتابه الفوائد الرجالية مثار بحثنا مصداق ًا لتلك التصدية ،حيث حاولنا أن
نبني بدايت ًة امهية علم الرجال بعد التعريف به مع التعريج عىل أبرز جهود
علامء اإلمامية يف علم الرجال ،ومن ثم تطور هذا العلم عىل يد البهبهاين
مس ّلطني الضوء عىل كتابه «الفوائد الرجالية» كانموذج جلهده الرجايل.

ال�سنة الثالثة/املجلد الثالث /العدد الثالث
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Abstract
Ilm al-Rijaal the Study of Narrators forms an outstanding mark in the
development of the human science. This attributed to the fact that it is
an essential and auxiliary science to come up with the authentication of
the text that is intended to be handled. Therefore، most of the scholars،
in the course of time، paid too much attention in this knowledge that
one of them would acquaint with the conditions of a contemporary or
a deceased narrator. The scholar›s inquiry of this kind could be gained
either by himself or by the Thiqa Reliable who have already coincided
or accompanied the narrator or through number of successive Thiqat
Reliable. Thus، some of those majored scholars could keep on heart
thousands of hadiths narrations، some of others tens of thousands
and some of others hundred of thousands of hadiths via this method
of attribution. Consequently، a scholar used to say، through chain of
transmitters on which the narration is based، that it is attributed to some
one that some has said so and so، or someone has said that do not write
the hadith of someone else because he was a liar.
One of the most prominent Ulama› who specialized in this science was
Al- Waheed Al- Bahbahaani. Therefore، after we gave a definition to Ilm
Al- Rijaal and showed the major efforts of the scholars of the twelver Shii
Imamate، we studied the development of this science by Al- Bahbahaani
shedding lights on his book Al- Fawaa›id Al- Rijaalia the Manly Benefits.
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المقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم،والصالة والسالم عىل ارشف املرسلني حُم ّمد واله

الطاهرين.

بني القرآن الكريم اخلطوط العامة لألحكام الرشعية،سواء كانت

السنة املطهرة من أقوال
باجلانب العبادي أم االجتامعي وترك تفصيلها إىل ُ

النبيوأهل البيت،التي هي املصدر الثاين للترشيع ،لذا ينبغي عدم

النبيوأهل البيت إال بعد التأكد من
االستدالل بأي حديث جاء عن ّ
اعتبار رواته ووثاقتهم ،والسبب هو وجود عدد كبري من الوضاعني ،الذين

تالعبوا يف األحاديث حسبام متليه عليهم أهواؤهم ،وتوجهاهتم الفكرية عىل
أثر ذلك انفرد الرتاث اإلسالمي بعلوم اختصت هبا األمة اإلسالمية دون

غريها،وجاء هذا لطبيعة الرشيعة السمحاء،وما فرضه القرآن الكريم من

الرجال،علم من خمتصات الثقافة اإلسالمية
أوامر رشعية وأخالقية،فعلم
ٌ
ين َآ َمنُوا
نشأ هذا العلم من األمر اإلهلي حيث قال عز من قائلَ ﴿:يا َأ َ ُّيا ا َّل ِذ َ
إِنْ َج َاء ُك ْم َف ِ
اس ٌق بِ َن َبإٍ َف َت َب َّينُوا َأنْ ُت ِصي ُبوا َق ْو ًما بِ َج َه َال ٍة َفت ُْصبِ ُحوا َعلَ َما َف َع ْلت ُْم
()1
َن ِ
اد ِم َ
السنة املطهرة من قول رسول اهلل«:إن أفرى الفري
ني﴾ ،وكذلك ُ

قولني ما مل أقل»(،)2ثم بيان اإلمام عيل أنواع الرجال وكيفية وضعهم
من َّ
لألحاديث قائال«:إن يف أيدي الناس حق ًا ،وباط ً
ال ،وصدق ًا ،وكذب ًا ،وناسخا،

ومنسوخ ًا ،وعام ًا ،وخاص ًا ،وحمك ًام ،ومتشاهب ًا وحفظ ًا ،وومه ًا ،وقد كذب
ثم ُكذب عليه من بعده ،وإنّام أتاكم احلديث من
عىل رسول اللهّ عىل عهدهّ ...

أربعة ليس هلم خامس :رجل منافق يظهر اإليامن ،متص ّنع باإلسالم ،ال يتأ ّثم
ال�سنة الثالثة/املجلد الثالث /العدد الثالث
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يتحرج أن يكذب عىل رسول اللهّ .)3(»...
وال ّ

وعىل أثر ذلك اهتم العلامء بعلم الرجال الذي هو الركيزة األساسية

لعلم اإلسناد،ومن اجلدير بالذكر ّ
أن املدارس اإلسالمية بمختلف توجهاهتا

وضعت أسس عامة لعلم الرجال من حيث التصنيف العام وأعني بذلك
تقسيم الرجال بني موثوق وضعيف وكاذب وهكذا لكنها اختلفت يف أسس
احلكم عىل الرواة،بمعنى الضوابط التي من خالهلا يطلق عىل الراوي ،انه

موثق أم مضعف.

إال ّ
أن املدرسة الرائدة هي:مدرسة أهل البيت إذ تعد أول مدرسة

أسست لعلم الدراية،كام سيمر علينا خالل البحث،ولكنها مرت بيشء

من الركود عندما غلب االجتاه اإلخباري عىل الساحة العلمية،حيث نفى

أرباب هذا االجتاه احلاجة إىل علم الرجال ،ولكن رسعان ما عاد االهتامم
هبذا العلم عىل يد الفقهاء األصوليني،حيث برز االجتاه األصويل الذي ازدهر

يف كربالء عىل يد الشيخ الوحيد البهبهاين وقد ارتأينا يف هذا البحث أن
نس ّلط الضوء عىل أثر علامء كربالء يف علم الرجال متمثلني بالشيخ الوحيد
البهبهاين

أنموذجا،وقد قسم البحث عىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة،تناول

املبحث األول ملحة عن تاريخ علم الرجال،فيام خصص الثاين لعلم
الرجال لدى اإلمامية،وجاء الثالث ليسلط الضوء عن منهج الشيخ الوحيد

البهبهاين يف علم الرجال من خالل كتابه (الفوائد الرجالية).
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�أوال :لمحة عن تاريخ علم الرجال.
.1نشأة علم الرجال وتطوره:

قبل احلديث عن أثر فقهاء كربالء يف علم الرجال،البد لنا أن نعطي ملحة

عن تاريخ علم الرجال جممال لكي يتس ّنى لنا فهم األثر الذي وضعه علامء
األمامية عموما وفقهاء كربالء خصوصا يف هذا العلم.

علم الرجال،هو:علم يبحث يف أح��وال ال��رواة من حيث وثاقتهم أو

ضعفهم ،أي تشخيص حال الرواة ذاتا ووصفا ،مدحا ،وقدحا(،)4ومهمة
علم الرجال معرفة ال��رواة كوهنم عدو ً
ال أو غري عدول ،موثقني أو غري
موثقني ،ممدوحني أو مقدوحني أو جمهولني،وكذلك االطالع عىل مشاخيهم
وتالميذهم،وطبقاهتم يف الرواية،ومن اجلدير بالذكر إن علم الرجال هو فرع

من علم الدراية الذي هو:علم يبحث يف متن احلديث وسنده ،وطرق نقله،

ومعرفة صحيحه من سقيمه وعلله(.)5

أما الفرق بني علم الدراية وعلم الرجال هو :أن موضوع علم الدراية

موضوع كيل يتناول احلديث من حيث سنده أو متنه أو كليهام وغايته قبول
أو رد الرواية بينام موضوع علم الرجال جزء من علم الدراية ويبحث عن
أوصاف رواة السند من غري أن يكون له صلة باملتن أو بمجموع السند أي

بمعنى إن موضوع علم الرجال هو املحدث وغايته معرفة أوصافه بينام

املوضوع الذي يبحث فيه علم الدراية هو احلديث وغايته معرفة أقسام
احلديث وأيضا األبحاث املتعلقة بمتن احلديث(.)6

ارتبط ظهور علم الرجال بظهور علم اإلسناد والتحري عن املرويات

ال�سنة الثالثة/املجلد الثالث /العدد الثالث
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والسبب يف ذلك هو :إن اإلسناد من أساسياته االهتامم بالرواة لذا أصبح هناك
تالزم بني اإلسناد وعلم الرجال لذا يعود تاريخ نشوء علم الرجال إىل وقت

مبكر منذ أن اهتم العلامء باإلسناد والتحري عن نقلة احلديث وكان التحري

يتم عن طريق السؤال عن الرجال الذين نقلوه وقد ُعرف بعض الصحابة
بتشددهم بالسؤال عن احلديث وناقليه منهم أبو أيوب األنصاري( ،)7الذي

ُعرف عنه شدة التحري عن احلديث فعىل الرغم من كثرة سامعه من رسول

اهلل كان يرحل يف طلب احلديث الواحد ولو اقترص عىل سامعه من بعض

أصحابه ألمكنه(.)8

فقد روي ّ
أن بشري بن كعب العدوي( )9جاء إىل ابن عباس فجعل حُيدث
ُ
رسول اهلل وابن ع َباس ال يأذن
ويقول :قال رسول اهلل ويكرر قال

حلديثه وال ينظر إليه فقال بشري«:يا ابن ع َباس ما يل أراك ال تسمع حلديثي؟

سمعنا
أحدثك عن رسول اهلل وال تسمع!» فقال ابن عباس«إ َّنا ك َّنا مرة إذا ْ
رج ً
َ
وأصغ ْينا إليه بآذاننا فلماَ ركب
أبصارنا
ال يقول :قال رسول اهلل ابتدرتْه
ُ

الناس الصعب والذلول مل نأخذ من الناس إال ما نع ِرف»( )10إذ تدل الرواية

عىل االهتامم املبكر من قبل الصحابة يف التقصيّ عن الرواة.
أما أشهر رأي أرخ لعلم اإلسناد هو قول ابن سريين( )11إذ قال« :مل يكونوا

يسألون عن اإلسناد فلام وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم )12(»...لذلك

عد ابن سريين أول من انتقد الرجال وبني وثاقتهم فقد روي عن يعقوب بن
شيبة( )13انه قال« :قلت ليحيى بن معني( :)14تعرف أحد ًا من التابعني كان

ينتقي الرجال كام كان ابن سريين ينتقيهم ؟ فقال برأسه أي :ال»( )15وكان ابن
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سريين يقول«:إن الرجل ليحدثني باحلديث ال أهتمه ولكن أهتم من حدثه

وإن الرجل ليحدثني باحلديث عن الرجل فام أهتم الرجل ولكن أهتم من
حدثني»(.)16

ولكن االهتامم بعلم الرجال ّ
ظل ردح ًا من الزمن مقترص ًا عىل جهود

العلامء أنفسهم يف معرفة أحوال الرواة من غري أن يضعوا مصنفات هتتم هبذا

العلم حيث مل تظهر مصنفات يف علم الرجال إال يف القرن الثاين للهجرة
فبحسب اطالعنا ّ
أن أقدم كتاب للرتاجم الرجال هو كتاب(التاريخ) صنفه
الليث بن سعد(ت175:هــ791/م)

()17

فقد نقل ابن شاهني كالم أحد

املحدثني يف شعيب بن الليث بن سعد قائال« :سمع شعيب الكتب من

أبيه ...أخذت منه كتاب التاريخ ألبيه وسمعت منه»( )18حيث كان الليث

من املهتمني برتاجم الرجال واعتمد عليه كثري من أرباب الرتاجم،فكان

من املوارد الرئيسة هلم نذكر منهم عىل سبيل املثال ال احلرص :ابن سعد

()19

والبخاري( )20والطرباين( )21وغريهم كثري ال يسع املقام لذكرهم.

ويف القرن الثالث وما بعده تطور التصنيف يف علم الرجال،حيث بلغ فيه
العلامء شأو ًا كبري وأصبح له تقسيامت ُبنيت عىل أساس الفئة املراد ترمجتها تارة
وتارة أخرى عىل الغرض من الرتمجة ففيام خيص التقسيم عىل أساس الفئة ظهرت

كتب الطبقات ومن أبرزها كتاب الطبقات للواقدي(ت207:هـ822/م)

وكتاب الطبقات البن سعد(ت230:هـ844/م) وكتاب الطبقات خلليفة

ثم كتب اخلاصة برتمجة املحدثني ومنها كتاب
بن خياط(ت240:هـ854/م) ّ

(العلل ومعرفة الرجال) البن حنبل(ت241:هـ855/م)كتاب(التاريخ

ال�سنة الثالثة/املجلد الثالث /العدد الثالث
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الكبري) للبخاري(ت256:هــ869/م)،وكتاب(الكنى واألسامء) ملسلم
النيسابوري(261هــ874/م) وكتاب (مشتبه أسامي املحدثني) حلمد

اهلروي(ت405:هــ1014/م)،وهناك كتب خاصة برتمجة الصحابة ومن
أبرزها معجم الصحابة البن قانع(ت351:هــ962/م) واالستيعاب يف

معرفة األصحاب لعبد الرب القرطبي(ت463:هــ1070/م) من الكتب

التي يصعب حرصها يف هذا املقام ثم هناك كتب يف علم الرجال كان الغرض
منها توثيق أو جتريح الرواة،وهي ما عرفت بكتب ُ
اجلرح والتعديل وبدورها

ُقسمت أيضا إىل كتب الثقات وكتب الضعفاء واملجروحني ويف حقيقة األمر

ّ
أن الكالم عن تطور علم الرجال حيتاج إىل جملدات كثرية حتى يستوىف الكالم
عن هذا العلم الذي انفردت به األمة اإلسالمية عن باقي األمم.
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ثانيا  :علم الرجال عند الإمامية
إن أول مدرسة عنيت بعلم الدراسة والتحقق من الرواة هي مدرسة أهل

البيت فقد روي عن اإلمام عيل gانه قال«:عليكم بالدرايات ال بالروايات»

ويف قول آخر له« :gمهة السفهاء الرواية ومهة العلامء الدراية»( )22كام ّ
وضح

اإلمام الصادق gقلة املهتمني بدراية النقل بقوله« :رواة الكتاب كثري ورعاته

قليل»( )23وقال أيضا« :العلامء جتزهيم الدراية واجلهال جتزهيم الرواية»

()24

فكانت تلك التوجيهات بمثابة الركائز األساسية لتأسيس علم الرجال

أضف إىل ذلك بيان األئمة حال بعض الرواة كان دافعا للعلامء للتنصيف

هبذا العلم ،فنذكر عىل سبيل املثال ما رواه الكيش عن اإلمام أيب عبد اهلل
الصادق gأنه قال عن املغرية بن سعيد وهو أحد الرواة عن اإلمام الباقر

« :gكان املغرية بن سعيد يتعمد الكذب عىل أيب ويأخذ كتب أصحابه وكان

أصحابه املسترتون بأصحاب أيب يأخذون الكتب من أصحاب أيب فيدفعوهنا
إىل املغرية فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إىل أيب ثم يدفعها إىل
أصحابه ويأمرهم أن يبثوها يف الشيعة فكلام كان يف كتب أصحاب أيب من

الغلو فذاك ما دسه املغرية ابن سعيد يف كتبه»( )25كل ذلك ساهم يف تطور

علم الرجال لدى اإلمامية.

وقد حوى الرتاث اإلسالمي كم كبريا من مصنفات اإلمامية يف علم

الرجال ولعل أوهلا بحسب اطالعي كتاب عبيد اهلل بن أيب رافع حيث يذكر
الشيخ الطويس ّ
دون أسامء الصحابة الذين شاركوا يف حروب
أن عبيد اهلل َّ

اإلمام عيل gيف كتاب أسامه(من شهد مع أمري املؤمنني( )gاجلمل وصفني
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()26
ثم شهد هناية القرن الثاين اهلجري وبداية
والنهروان من الصحابة)
ّ
القرن الثالث تطور ًا يف علم الرجال إذ ظهرت مؤلفات تعنى برتاجم الرواة

نذكر منها عىل سبيل املثال «كتاب الرجال» لعبد اهلل بن حيان بن ابجر
الكناين(ت219:هـــ )27()/وكذلك احلسن بن حمبوب(ت224:هــ838/م)
له كتاب يسمى«معرفة رواة اإلخبار»(.)28

وع�لي بن احلسن بن عيل بن ف��ض��ال(ت224:ه��ـ��ـ838/م) له كتاب

«الرجال»( )29وأمحد بن حُم ّمد الربقي(ت274:هــ887/م) وكتابه املشهور

«رجال الربقي» و كذلك عيل بن أمحد العلوي املعروف بالعقيقي من أعالم

القرن الثالث للهجري له كتاب يف الرجال( )30وغريهم كثري ممن ذكرهم

النجايش يف كتابه،وكذلك الطويس يف كتاب الفهرست ومع هناية القرن الثالث
وبداية القرن الرابع اهلجري وما تاله دخل علم الرجال مرحلة جديدة ،حيث

اهتم العلامء بشكل أكرب هبذا العلم فمع الكتب املستقلة التي كانت حتمل
عنوان «الرجال» أ ّلفوا كتب ًا عرفت بكتب «املشيخة» أو«الفهرست» والتي

ضمت بني طياهتا معلومات رجالية كثرية فمن ابرز من ألف هبذا اجلانب

أبو جعفر أمحد بن احلسن األزدي الكويف(ت280:هــ890/م) له كتاب
«املشيخة» بوبه عىل أسامء الشيوخ( )28وكتاب(الفهرست) للشيخ الطويس
وكذلك كتاب (الفهرست) ملنتجب الدين عيل بن عبيد اهلل القمي،الذي مجع

فيه الشيوخ املعارصين للشيخ الطويس واملتأخرين عنه إىل زمانه( ،)31أ ّما أهم
املصادر رجالية يف القرين الرابع واخلامس والتي الزالت معتمدة لليوم هي:

1 .1كتاب الكيش :ملؤلفه أبو عمرو حُم ّمد بن عمر بن عبد العزيز الكيش،
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يقال إن اسمه(معرفة الناقلني عن األئمة الصادقني)،وقيل إن اسمه(معرفة

الرجال)(،)32وهذا التضارب جاء من قلة املعلومات التي وصلت إلينا

عن الكتاب وعن مؤلفه كام إن الكتاب وصل الينا خمترصا اخترصه الشيخ
الطويس ويظهر سبب االختصار هو :إن الكتاب كان جامعا لألخبار الواردة
يف مدح الرواة وذمهم من العامة واخلاصة فجرده الشيخ من رواة العامة
وأزال رواهتم وقيل إن سبب االختصار أنه كانت فيه أغالط كثرية فعمد

الشيخ إىل هتذيبه وسامه «باختيار الرجال» وأن املوجود املتداول من رجال

الكيش هو اختيار الشيخ وأما األصل فلم يقف العلامء عليه(.)33

2 .2رج���ال ال��ن��ج��ايش :للشيخ أب��و ال��ع��ب��اس امح��د ب��ن ع�لي الكويف

النجايش(ت450:هـــ1058/م) كان الغرض من تأليف كتاب النجايش
هو :التعريف بآثار وكتب ومصنفات الشيعة وكذلك للرد عىل َم ْن يعتقد
بأنه ال يوجد للشيعة آثار علمية وهذا ما ذكره النجايش قائال« :أما بعد ،فإنيّ

وقفت عىل ما ذكره السيد الرشيف أطال اهلل بقاءه وأدام توفيقه من تعيري قوم
من خمالفينا أنّه ال سلف لكم ،وال مص َّنف ،وهذا قول َم ْن ال علم له بالناس،
ال وقف عىل أخبارهم ،وال عرف منازهلم وتاريخ أخبار أهل العلم ،وال لقي
حجة علينا ملن مل يعلم وال عرف،وقد مجعت من ذلك
أحد ًا فيعرف منه ،وال ّ

ما استطعته ،ومل أبلغ غايته ،لعدم أكثر الكتب ،وإنام ذكرت ذلك عذر ًا إىل

َم ْن وقع إليه كتاب مل أذكره»( )34فالكتاب خمصص للتعريف بكتب الشيعة

وآثارهم ولكنه حوى معلومات قيمة عن الرواة وقد ُر ِّتبت أسامي الكتاب

عىل احلروف اهلجائية ابتدأ املؤلف بالطبقة األوىل التي حوت عىل ستة من
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أصحاب اإلمام عيل( )gثم سار حسب حروف اهلجاء.

3 .3كتاب الفهرست :للشيخ الطويس(ت460:هـــ1076/م) يذكر
الشيخ يف مقدمة كتابة إن التأليف يف هذا اجلانب أي الفهرسه كانت شيئ ًا

مؤلف ًا عند علامء الشيعة،ويف احلقيقة ليس عند غريهم فحسب بل ان
التصنيف بالفهارس كان أمر ًا متداو ً
ال بني علامء املسلمني منذ القرن الثالث

وسبب تأليف كتاب الفهرست انه مل جيد كتاب فهرسة استوىف كل مصنفات
الشيعة بل إن كل عامل مجع ما يف خزانة كتبه فحسب فيقول« :عمدت إىل
كتاب يشتمل عىل ذكر املصنفات و األصول ورتبت هذا الكتاب عىل حروف
املعجم التي أوهلا اهلمزة و آخرها الياء ليقرب عىل الطالب الظفر بام يلتمسه

و يسهل عىل من يريد حفظه أيضا»(،)35وعىل الرغم من انه كتاب خاص
بفهرسة الكتب إ ّ
ال أنه حيتوي عىل معلومات مهمة يف اجلرح والتعديل وقد
ذكر الطويس ذلك قائال« :فإذا ذكرت كل وأحد من املصنفني و أصحاب

األصول فال بد من أن أشري إىل ما قيل فيه من التعديل و التجريح و هل يعول
عىل روايته أو ال و أبني عن اعتقاده و هل هو موافق للحق أو هو خمالف»(.)36
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ثالثا� :أثر فقهاء كربالء في علم الرجال.
شهد تراث كربالء العلمي بروز عدد كبري من العلامء كانت هلم بصامت

علمية يف خمتلف جماالت العلم من فقه وأصول وتاريخ فكانت املدرسة
خرجت علام ًء أعالم ًا للعامل
العلمية الكربالئية من أكرب امل��دارس التي ّ

اإلسالمي ومن اجلدير باإلشارة ّ
أن أغلب علامء كربالء كانوا جيمعون علوم ًا
ّ
خمتلفة فالفقيه الكربالئي كان جيمع بني الفقه واألصول واللغة والتاريخ

واألنساب فقد حفظ التاريخ أسامء كثري من الفقهاء كان هلم أثر يف السري
والرتاجم واألنساب من أبرزهم:

1 .1عبد الرشيد بن أيب حنيفة ويل بن نعمة اهلل احلسيني احلائري (ت:بعد

 981ه��ـ 1573/م) عامل إمامي من أهل كربالء له مؤلفات يف السري
والرتاجم منها «كنز املطالب يف فضائل عيل بن أيب طالب» و«أحوال امللوك

املاضني»(.)37

2 .2ن�صر اهلل ب��ن احل��س�ين ب��ن ع�لي ب��ن إسامعيل امل��وس��وي احل��ائ��ري

(ت1168:هــ1754/م) أديب،شاعر،عارف بالرجال(.)38

 3 .3حُم ّمد باقر بن حُم ّمد أكمل األصبهاين الشهري بالوحيد البهبهاين (ت:

1205هـــ1790/م) فقيه أصويل عامل بالرجال

()39

وكتابه يف علم الرجال الحقا.

وسيأيت الكالم عنه

4 .4السيد حُم ّمد مهدي بحر العلوم (ت 1212:هـــ1797/م) فقه له

كتاب الفوائده الرجالية(.)40

 5 .5حُم ّمد بن إسامعيل بن عبد اجلبار (ت1215:ه��ـ��ـ )1800/عامل
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فاضل ،ولد يف كربالء وكان من تالمذة البهبهاين له كتاب منتهى املقال يف

الرجال(.)41

 6 .6حُم ّمد جعفر بن حُم ّمد حسني بن حُم ّمد مهدي املوسوي الشهرستاين

احلائري(ت1260:هــ1844/م) فقيه،ونسابة من أهل كربالء من آثاره
أنساب الوحيد البهبهاين وذريته واتصاهلم بالسلسلة املجلسية (.)42

7 .7ح��س�ين ب��ن م��رت�ضى احل��س��ي��ن��ي احل���ائ���ري ت���ويف ب��ك��رب�لاء سنة

(1306هــ1889/م) له كتاب أخبار األوائل(.)43

 8 .8حُم ّمد بن حسني بن مرتىض بن أمحد بن حسني بن سامع اليزدي
احلائري( ،ت 1313:ه 1895/م) كان عارف ًا بالرجال من آثاره:لطائف

األقوال يف معرفة الرجال وتذكرة املصنفني من العلامء ونجوم األرض يف
حمدث العرص وحديقة الفضالء وروضة الشعراء وتذكرة املعمرين(.)44

9 .9السيد إبراهيم شمس الدين بن حسني القزويني احلائري (1318

هــ1900/م) باحث يف التاريخ ولد بكربالء يف أرسة عرفت بالعلم والتدين

له كتاب البيوتات العلوية يف كربالء(.)45

1010مرتىض بن مهدي بن حُم ّمد بن كرم اهلل ابن حبيب اهلل بن مهدي

بن رضا املدين احلائري(ت1323:هــ1905/م) عامل يف األصول والفقه
واحلديث والتفسري من آثاره كتاب يف الرجال مرتّب عىل احلروف سامه

أعالم األعالم(.)46

 1111حُم ّمد بن عبود احلائري تويف بكربالء سنة(1350هــ1922/م)

فاضل عارف بالرجال له كتاب الشجرة الطيبة يف أحوال العلامء املنتجبة(.)47
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رابعا :الوحيد البهبهاني و�أثره في علم الرجال.
 .1اسمه ونسبه ومولده:

هو األغا حُم ّمد باقر بن حُم ّمد أكمل الدين حُم ّمد( )48وقيل اسمه حُم ّمد بن

حممد صالح األصفهاين( ،)49املعروف بالوحيد البهبهاين
حُم ّمد أكمل بن ّ
وينتهي نسبه إىل الشيخ املفيد بثالث عرشة واسطة من طرف أبيه أما من جهة
أمه فريتبط بثالث وسائط إىل املحدث املجليس صاحب بحار األنوار(.)50

ولد سنة (1118هــ1706/م وقيل 1117هــ1705/م) يف أصفهان
ّ
وظل هبا ردحا من الزمن
ونشأ فيها( )51ثم انتقل إىل هببهان()52مع والده

ثم هاجر إىل النجف األرشف وتتلمذ عىل يد علامئها ثم انتقل إىل كربالء
وسكنها إىل أن تويف هبا سنة (1205هــ1790/م) (.)53
.2أثره العلمي يف حوزة كربالء.

متيز الوحيد البهبهاين ،بمكانة علمية مرموقة د ّلت عليها مصنفاته العلمية

وأثره يف جتديد املذهب األمامي والنهضة العلمية التي شهدهتا مدرسة

كربالء الفقهية عىل يديه ،فقد كان من كبار علامء عرصه حيث بقي أثره يف
الفقه اإلمامي إىل يومنا هذا.

ب���رز ال��ش��ي��خ ال��وح��ي��د يف ال��س��اح��ة العلمية يف ع�صر ك���ان املنهج

اإلخباري هو السائد يف احل��وزة العلمية حيث جاء هذا املنهج كرد عىل

نظرية الظن األص��ول��ي��ة( )54التي تطورت بشكل كبري عىل يد املحقق
االردبييل(ت993:هــ1585/م)،حيث أزاحت كماّ ً كبري ًا من املرويات التي
ال تتوافق مع أسس اليقني وفق نظرية الظن فربزت املدرسة اإلخبارية كر ّدة
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فعل إزاء نظرية الظن حيث اقتضت املدرسة اإلخبارية بجعل كل مرويات
الكتب األربعة حجة يف االستنباط الفقهي وهبذا بدأ يف املجتمع العلمي جد ً
ال
فقهي ًا عىل مدى قرنني من الزمان إىل أن انتهى عىل يد طرفني األول :الشيخ
ّ

يوسف البحراين(vت1186:هــ1772/م) ،الذي مثل االجتاه اإلخباري
والثاين :الوحيد البهبهاين الذي مثل االجتاه األصويل فاستطاع أن يسري بالفقه

خطوات واسعة.

أما هجرته إىل كربالء فيذكر العلاّ مة املامقاين بعد أن قىض الوحيد البهبهاين

مدة مع والده يف هببهان ومنها هاجر إىل العراق فورد النجف األرشف ومنها
إىل كربالء املرشفة وهي يومئذ جممع اإلخباريني( ،)55وكان رائدهم آنذاك

الشيخ البحراين وينقل عن الشيخ الوحيد انه وقف ذات يوم يف الصحن
احلسيني الرشيف قائ ً
ال بأعىل صوته« :أنا حجة اهلل عليكم ،فاجتمعوا عليه
وقالوا :ما تريد؟ فقال :أريد من الشيخ يوسف أن يمكنني من منربه ويأمر

تالمذته أن حيرضوا حتت منربي»

()56

فكانت هذه انطالقة لفكره وبداية

جديدة للحوزة العلمية يف كربالء فكان أبرز تأثر له يف كربالء هو تطهريه

الفقه اإلمامي وإنقاذ املذهب من االنحراف واالعوجاج الفكري الذي

أولده بعض اإلخباريني.

 .3منهج الوحيد البهبهاين vيف كتابه الفوائد الرجالية.

إن نظرية الظن التي تبناها الوحيد البهبهاينvوطريقة التحقق من

املرويات الواردة عن أهل البيت bقبل أن يبني عليها استنباطه الفقهي
جعلته يؤسس مدرسة يف علم الرجال سار عليها الفقهاء فيام بعد فكان له
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كبري يف هذا العلم شهدت بذلك مؤلفاته يف هذا املجال يقول الشيخ
شأو ٌ
املازندراين يف كتابه منتهى املقال«:ووقفت عىل كراريس له يف الرجال ،وربام
نقلت عنها يف هذا الكتاب»( )57ومل يذكر عناوين تلك الكراريس.

وله أيضا (التعليقة البهبهانية) كام أسامها أغا بزرك( )58وهو كتاب عبارة

عن تعليق الوحيد البهبهاين عىل كتاب(منهج املقال يف أحوال الرجال)

مل�يرزا حُم ّمد عيل االسرتبادي( vت1028:ه���ـ���ـ1813/م) وهو رشح
مفيد فيه فوائد وحتقيقات مل ّ
يتفطن هلا املتقدّ مون( )59ولديه كتاب «الفوائد
الرجالية»جعلها مقدمة لتعليقه عىل كتاب منهج املقال املذكور آنفا وقد رشح

تلك الفوائد الشيخ عيل اخلاقانى( vت1334:هـــ1916/م) بحسب

قول حفيد اخلاقاين(.)60

وقبل التعريف بمنهجه يف كتابه «الفوائد الرجالية» البد من التعريف

بالكتاب وسبب تأليفه،أرى ّ
أن كتاب الفوائد الرجالية هو نفسه كتاب(تعليقه
عىل كتاب منهج املقال) لكن طباعته مفرد ًا جاء بعد رشح اخلاقاين الفوائد
اخلمسة التي طبعت يف مقدمة كتاب «منهج املقال» وإىل ذلك يشري حفيد
اخلاقاين ،يف تعريفه لكتاب الفوائد الرجالية قائال« :بام أن رجال جدنا
املصنف اخلاقاين هو رشح للفوائد الرجالية التي ذكرها العلاّ مة الوحيد

البهبهاين احلائري والتي قد جعلها مقدمة لتعليقته عىل رجال املريزا حُم ّمد
االسرتآبادي الكبري ،وبام أن الشارح رمحه اهلل اقتضب من املتن املرشوح
بعض مجله وكلامته وأوكل بعضها اآلخر إىل القراء الكرام ولعل بعضهم مل
يتيرس له املتن بكامله ليعرف مواضع الرشح منه أثرنا طبع الفوائد اخلمس
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للوحيد البهبهاين إحلاقا بالرشح املذكور ليكمل النفع للقراء الكرام واهلل وىل

التوفيق»( )61وكذلك قول الوحيد البهبهاين vنفسه عندما تكلم عن سبب

تأليفه للكتاب قال« :إين ملا تنبهت بفكري الفاتر عىل حتقيقات يف الرجال
وعثرت بتتبعي القارص عىل إفادات من العلامء العظام واألقوال وكذا عىل

فوائد رشيفة فيه وىف غريه مثل أين وجدت توثيق بعض الرجال املذكورين

فيه وغري املذكورين فيه ...مل يتوجه إليها علامء الرجال يف الرجال أو توجهوا

لكن يف غري ترمجته فلم يتفطن هبا القوم إىل غري ذلك من الفوائد أحببت
تدوينها وضبطها وجعلها عالوة ملا ذكروا وتتمة ملا اعتربوا فلذا جعلت

تدويني تعليقة وعلقت عىل منهج املقال»(.)62

لكننا عندما طبع بكتاب مستقل تعاملنا معه عىل أنه كتاب منفصل وهو

عبارة عن مخسة فوائد الفائدة األوىل :يف بيان احلاجة إىل الرجال ،الفائدة

الثانية :يف بيان االصطالحات املتداولة يف علم وفائدهتا،الفائدة الثالثة:
يف ألفاظ املدح والتوثيق الفائدة الرابعة :تعريف املصطلحات الواردة يف
الكتاب،الفائدة اخلامسة :ملعرفة حال الراوي.

أما منهج الشيخ الوحيد البهبهاين يف الفوائد الرجالية فقد قدم الشيخ

من خالل اخلمسة فوائد مدرسة رجالية متكاملة بني فيها أمهية علم الرجال
يف االستنباط الفقهي و قدم نقد عىل ما كان متوارث ًا يف علم الرجال وبيان

تفصيل مصطلحات هذا العلم ولتوضيح منهجه سوف نذكر أبرز معامله عىل

شكل نقاط وهي:

 .أكان الشيخ الوحيد البهبهاين حريص ًا عىل تفصيل املعلومة عند إيرادها
310

�سهاد حممد باقر جواد احللفي

وهذا ما يالحظ خالل الفائدة األوىل يف كتابه والتي حتدث هبا عن فائدة علم
الرجال حيث تك ّلم عن كيفية استخدام هذا العلم يف االستنباط الفقهي
وكيف يتحقق اليقني يف نظرية الظن التي يتبناها الشيخ من خالل علم
الرجال واليك بعض من رأيه« :أن اإلخباريني نفوا احلاجة إليه ملا زعموا من

قطعية صدور األحاديث ونحن يف رسالتنا يف االجتهاد واألخبار قد أبطلناه

بام ال مزيد عليه وأثبتنا عدم حجية الظن من حيث هو ،بل واملنع عنه كذلك.
وان ما ثبت حجيته هو ظن املجتهد بعد بذل جهده واستفراغ وسعه يف كل

ماله دخل يف الوثوق وعدمه وأزلنا احلجاب وكشفنا النقاب فلريجع إليها

من يطلب الصواب وال شبهة إن الرجال له دخل فيها»(.)63
 .بإن الفوائد الرجالية ُكتب بأسلوب أصويل حيث استعمل املؤلفv

ألفاظ علم األصول يف توضيح أفكاره وهذا يعود إىل أنه املؤلف كان فقيه ًا
أصولي ًا وانسحب أسلوبه األصويل عىل كتابه الرجايل هذا من جانب ومن

جانب آخر لعله كان قاصدا ذلك إلثبات حجية رأيه يف أمهية علم الرجال

يف االجتهاد الفقهي وسوف نذكر بعض األلفاظ األصولية التي وردت يف

كتابة وهي:

• •التخيري :وهو إن يتخري املكلف بني فعل يشء وتركه دون ترجيح

أحدمها ،أو ختيريه بني فعلني ،وذلك عند عدم إمكان االحتياط فيهام بإتياهنام
مع ًا أو تركهام(.)64
• •التعارض:وهو تنايف دليلني أو أكثر بحيث يتحري العرف بالعمل

هبام(.)65
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• •املرجح:وهو :أمور وخصوصيات تكون سبب ًا لتقديم أحد املتقابلني

عىل اآلخر ويكون الرتجيح بالسند عادة فيحكم بأخذ السند القوي وطرح

الضعيف

()66

وغريها ومن األلفاظ التي ال ختفى عىل متصفح الكتاب.

 .تيظهر من خالل الفوائد اخلمسة أهنا كتبت ألجل ّ
حل التناقضات

األصولية التي وقع فيها الفقهاء قديام وهذا واضح من خالل نقاش مسألة
عدالة الرواة وحجيتها يف العمل باخلرب الواحد فقد قدم فيها املؤلفv
مبحث ًا متكام ً
ال عن أثر العدالة يف قبول اخلرب(.)67

 .ثومن منهجه vأيض ًا أنه أفرد الفائدة الثانية لبيان معنى املصطلحات

متطور آنذاك فعرص الوحيد البهبهاين
أسلوب
الواردة عند الرجاليني وهذا
ٌ
ٌ

كان عرص التعبد االصطالحي إن صح التعبري،فاالصطالحات كان متداولة

نقال عن العلامء،فجاء vبتوضيح معنى تلك االصطالحات وقصد العلامء

منها ومن بعض توضيحاته:
• •الثقة:يوضح قائ ً
ال« :إن النجايش إذا قال ثقة ومل يتعرض إىل فساد
املذهب فظاهره انه عدل إمامي الن ديدنه التعرض إىل الفساد»( ،)68ثم يقول:
«ال خيفى إن الرواية املتعارفه املسلمة املقبولة،انه إذا قال عدل إمامي،النجايش
كان أو غريه «فالن ثقة» أهنم حيكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل إمامي كام

هو ظاهر اما ملا ذكر أو ألن الظاهر من الرواة التشيع والظاهر من الشيعة

حسن العقيدة»(.)69

• •قول ممدوح« :املدح يف نفسه جيامع صحة العقيدة وفسادها ،واألول
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يسمى حديثه حسنا والثاين قويا وإذا مل يظهر صحتها وال فسادها فهو أيضا

من القوى لكن نراهم بمجرد ورود املدح يعدونه حسنا ولعله الن إظهار
املدح مع عدم إظهار القدح»(.)70

ثم يفصل أنواع املدح منه ماله عالقة يف السند من حيث صدقه وقوته

مثل :صالح وخري ومنه ماله عالقة بقوة املتن مثل :فهم وحافظ ومنه ليس له

عالقة يف السند وال املتن مثل قارئ وشاعر()71وقد فصل املؤلف vالكالم

بمعنى املدح حيث وضع قاعدة أسياسية يرتكز عليها املحدث أو الرجايل يف
إطالق املدح

• •ال بأس به:بمعنى ال بأس بمذهبه أو روايته واألول اظهر(.)72

 .جومن منهجه vأيضا توضيح بعض املصطلحات السندية مثل معنى

(اسند عنه) حيث يذكر إن معناه سمع عنه احلديث موضحا انه لربام أرادوا

بالسمع االستناد واالعتامد وإال فكثري ممن سمع عنه ليس ممن أسند عنه(.)73

 .حمل يكتف املؤلف vبتقديم توضيحا للمصطلحات الرجالية فحسب

بل راح يوضح معنى األصل عند املصنفني فيذكر ّ
أن معنى األصل يف التأليف

عند العلامء هو ما حوى أحاديث املعصوم فحسب أما الكتاب فهو ما أضيف
()74
ثم يعطي رأيه قائ ً
ال« :ويقرب يف نظري أن األصل هو
له كالم من املصنف
ّ

الكتاب الذي مجع فيه مصنفه األحاديث التي رواها عن املعصوم jأو عن
الراوي والكتاب واملصنف لو كان فيهام حديث معتمد معترب لكان مأخوذ ًا

ً ()75
ثم يوضح معنى النوادر أنه ما اجتمع فيه أحاديث ال
من األصل غالبا»
ّ
تضبط يف باب لقلته بان يكون وأحد ًا أو متعدد ًا لكن يكون قليلاً جد ًا (.)76
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 .خكذلك وضح  vبعض املصطلحات التي يقل استعامهلا بني املصنفني

وبعضها حيتاج إىل تدقيق وقد عرب عنها بأهنا حتتاج إىل تأمل منها:
• •خايص :وهو ضد عامي ،أي من املذهب الشيعي(.)77
• •قريب األمر :يذكر انه أهل الدراية أخذوه مدحا(.)78

 .دومن ضمن منهجه إذا مل يذكر راو يف كتب الرتاجم أو يف كتاب منهج
املثال وهو مطلع عىل أحواله يفرد له عنوان ًا ويرشع ببيان حاله فض ً
ال عن

ذلك قد يكون الراوي مذكور ًا يف كتاب منهج املقال لكن أراد الشيخ ذكره

للفائدة فيذكر الراوي بالعنوان الذي ذكره املؤلف ثم يذكر قوله فيه ثم يبني

إضافاته عىل شخصية الرواية.

 .ذقدم الوحيد البهبهاين عدة نصائح للمشتغل بعلم الرجال،تضمنت

فوائد مهمة ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

• •سعة االطالع وعدم االكتفاء بمصنفات حمددة بعلم الرجال.
• •عدم الترسع يف إطالق احلكم عىل الراوي كونه جمهو ً
ال أو مهم ً
ال بل
جيب أو ً
ال االطالع عىل املصنفات يف الفوائد الرجالية ثم إطالق احلكم.

• •نبه الوحيد البهبهاين إىل نقطة مهمة جدا وهي :عدم التقليد يف إطالق

احلكم عىل الراوي بمعنى انه ال جيب إن جرح راو ملجرد أن أحد العلامء

جرحه.

• •قدم الشيخ مالحظات مهمة حول تتبع أسامء الرواة فيذكر انه قد ُيذكر
الراوي يف سلسلة السند اسمه مكرب ًا مثل سليم ويف كتب الرتاجم مصغر ًا

ُسليم ويف بعض األحيان ُيذكر الراوي يف السند باسمه ويف الرتاجم بلقبه او
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بكنيته فيجب مراجعة باب الكنى ومن ثم يقدم جمموعة من االختالفات يف
أسامء الرواة التي من املحتمل أن يقع فيها الباحث(.)79

 .ربقي أن نشري إىل منهجه  vيف إيراد املعلومة ويمكن إمجاله بالتايل:
• •عندما يورد معلومة ما فانه يرصح بموردها سواء كان كتاب ًا أو سمعها

من أحد العلامء كام نجده كثري ما يشري إىل ما يسمعه من جدّ ه وخاله.
• •دقيق جد ًا يف رشح مفرداته التي يستعملها يف كتابه وحريص عىل

توضيح املعنى األصويل للمفردة.

• •غالبا ما يورد أراء العلامء ويناقشها وهذا أسلوب مميز بالنسبة إىل

أسلوب عرصه بالكتابة.

• •ال يعتمد تكرار املعلومة ،فعندما يريد أن يستشهد بمعلومة ذكرها سابقا

«ومر يف آخر الفائدة األوىل»(.)80
حييل القارئ إليها فيقول عىل سبيل املثال:
ّ
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الخاتمة
• •بعد انتهاء بحثنا توصلنا إىل النتائج التالية:

• •إن أول مدرسة عنيت بعلم الدراية والرجال هي :مدرسة أهل البيت

Dإذ كانت أحاديث أمري املؤمنني  Aواألئمة Dمن بعده بمثابة

اجلذور األوىل لتأسيس علم الدراية بشكل عام ومن ضمنه علم الرجال

كبري يف علم الرجال.
لذلك أصبح لعلامء اإلمامية شأو ٌ

• •كان ملدرسة كربالء الفقهية أثر كبري عىل الساحة الفقهية األمامية
حيث أنجبت كثري ًا من العلامء الذين ذاعت شهرهتم يف العامل اإلسالمي إذ
اغنوا الرتاث اإلسالمي بمختلف املصنفات الفقهية واألصولية والرجالية

ومن ضمنهم الشيخ الوحيد البهبهاين vذات املكانة العلمية التي شهد هبا

اخلاص والعام.

• •كان هلذا العامل اجلليل عظيم األثر يف إعادة املجد العلمي حلوزة كربالء

بعد أن سيطر عليها التيار اإلخباري فقد كانت مناظراته العلمية وطرحه
لالجتاه األصويل أثر ًا يف تراجع النزعة اإلخبارية.

• •مل يقترص تأثري الشيخ الوحيد البهبهاين vالعلمي عىل هذا احلد

فحسب ،بل كان مؤسسا ملدرسة رجالية متيزت بآراء ظلت إىل يومنا هذا

متثل مرجعا للعلامء ،حيث كانت آراؤُ ه الرجالية موظفه خلدمة االستنباط

الفقهي ،وبذلك أعطى لعلم الرجال يف احلوزة العلمية مكانة توازي ،العلوم
الفقهية واألصولية بل إن املطلع عىل قواعده الرجالية جيد األثر العقائدي

فيها واضحا.

316

�سهاد حممد باقر جواد احللفي

• •كان منهج الوحيد البهبهاين vيف توثيق وتضعيف الرجال بمثابة ثورة

علمية يف هذا املجال فقد ابتعد عن التعبد باملوروث الرجايل وناقش اغلب

املصطلحات يف اجلرح والتعديل وبني أثرها عىل االستنباط الفقهي فكان
حاذق ًا يف هذا العلم واليه يرجع الفضل يف تأسيس املدرسة الرجالية احلديثة.

إن ّ
•• ّ
كل رأي من آراء الوحيد البهبهاين vيف التوثيق والتضعيف يصلح

أن يكون قاعدة يكتب عليها عرشات األبحاث سيام إذا ما قورنت بآراء من

سبقه من العلامء لذا يمكن القول إن حوزة كربالء كانت متثل نقطة انطالق
لعلم الرجال احلديث سيام بعد ما سار تالميذ الشيخ الوحيد البهبهاينv
عىل خطاه.
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(()(7ه��و خالد ب��ن زي��د ب��ن كليب ب��ن ثعلبة ،صحايب شهد املشاهد كلها ت��ويف ب��أرض ال��روم
سنة(50هـــ670/م).ابن خياط،طبقات خليفة ،ص.157
(()(8احلاكم النيسابوري،معرفة علوم احلديث،ص.19

(()(9بشري بن كعب بن أيب احلمريي العدوي ويقال العامري،كنيته أبو أي��وب،يف الطبقة الثانية
من أهل البرصة كان أحد القراء والزهاد تويف قبل سنة(90هــ708/م).ابن عساكر تاريخ
مدينة دم��ش��ق،ج،10ص،317ال��ذه��ب��ي،ت��اري��خ اإلس�ل�ام ،ج،6ص،46اب����ن حجر،هتذيب
التهذيب،ج،1ص.413
((10(1الدارمي،سنن الدارمي،ج،1ص،124ابن عبد الرب القرطبي ،التمهيد،ج،1ص.43

( (11(1حُم ّمد بن سريين ويكنى أبا بكر موىل أنس بن مالك ،أصله من سبي عني التمر،ولد حُم ّمد
بن سريين لسنتني بقيتا من خالفة عثامن،كان عامل ًا يف التفسري ،واحلديث ،والفقه ،تويف
سنة(110هــــــ728/م).ابن سعد ،الطبقات الكربى،ج،7ص205،93
((12(1مسلم،صحيح مسلم،ج،1ص.15

((13(1احلافظ يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور،كنيته أبو يوسف السدويس البرصي نزيل
بغداد صاحب املسند الكبري املعلل،تويف يف ربيع األول سنة(262هــ875/م).الذهبي،تذكرة
احلفاظ،ج،2ص.578

((14(1ه��و :أب��و زكريا حييى بن معني ال��ب��غ��دادي،حم��دث أصله من رسخ��س ت��ويف باملدينة سنة
(233هـ847/م) .اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،ج،14ص.181

((15(1ابن رجب،رشح علل الرتمذي،ص.11
((16(1املصدر نفسه،ص.14

((17(1هو احلافظ ليث بن سعد املرصي،كنيته أبو احلارث ،حمدث،ومصنف تويف سنة (175هــ791/م)
البخاري،التاريخ الكبري،ج،7ص.246
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((18(1تاريخ أسامء الثقات،ص.113

((19(1راجع:الطبقات،ج،7ص.448
((20(2التاريخ الكبري،ج،7ص،181
((21(2املعجم الكبري،ج،7ص.52

((22(2الكراجكي ،كنز الفوائد،ص.194
((23(2الشهيد الثاين،منية املريد،ص.37
((24(2املصدر نفسه،ص.37

((25(2رجال الكيش،ص.

((26(2الفهرست،ص.175

((27(2النجايش،رجال النجايش،ص.216

((28(2حسن األمني،مستدركات أعيان الشيعة،ج،1ص.189
((29(2النجايش،رجال النجايش،ص.257
((30(3املصدر نفسه،ص.81
((31(3املصدر نفسه،ص.80

((32(3احلر العاميل،أمل األمل،ص.194

((33(3املريزا النوري ،خامتة املستدرك،ج ،3ص .286
((34(3املصدر نفسه ،ج ،3ص .286
((35(3الفهرست،ص.32

((36(3املصدر نفسه،ص.32

((37(3الزركيل ،األعالم،ج ،8ص .118

((38(3عمر كحالة ،معجم املؤلفني،ج،13ص.95
((39(3البغدادي،هدية العارفني،ج ،2ص .350

((40(4آقا بزرك الطهراين ،الذريعة،ج ،1ص .73
((41(4القمي،الكنى واأللقاب،ج ،1ص .124

((42(4عمر كحالة ،معجم املؤلفني،ج ،9ص .154
((43(4املصدر نفسه،ج،4ص.61

((44(4املصدر نفسه،ج،9ص.260
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((45(4جممع الفكر اإلسالمي،موسوعة مؤلفي اإلمامية،ج ،1ص .271
((46(4عمر كحالة ،معجم املؤلفني،ج،12ص.217
((47(4املصدر نفسه،ج،10ص.276

((48(4القزويني،تتميم أمل األمل،ص.74

((49(4الربوجردي،طرائف املقال،ج،2ص.381
((50(5مقدمة كتاب الرسائل الفقهية،ص14
((51(5األمني،أعيان الشيعة،ج،9ص.182

((52(5هببهان مدينة إيرانية تقع غرب البالد يف حمافظة خوزستان،واسم (هببهان) مل يذكر يف أي كتب قبل
القرن الرابع عرش بعد امليالد الن بقعة األرض التي تقع عليها مدينة هببهان احلالية هي باألصل
جزء من مدينة آريا-گان أو آرگان البائدة ،ويف ذلك الوقت بقعة األرض التي وجدت عليها مدينة
هببهان احلالية مل تكن مأهولة بالسكان بعد ./https://ar.wikipedia.org/wiki

((53(5األمني،أعيان الشيعة،ج،9ص.182
((54(5تبحث النظرية ُ
األصولية يف املدرسة اإلمامية عن األد ّلة واحلجج العقلية والرشعية  ،كمباحث
ّ
والشك،ومباحث الرباءة واالحتياط والتخيري واالشتغال واالستصحاب والتعادل
والظن
القطع
ّ
املقيد برضا
واحلجية بصورهتا الك ّل ّية من أجل الوصول إىل احلكم الواقعي أو
والرتاجيح
ّ
الظني ّ
ّ
الشارع األعرجي النظرية األصولية نشوؤها وتطورها،ص.37

((55(5مقدمة كتاب الرسائل الفقهية،ص.14
((56(5املصدر نفسه،ص.15
((57(5ج،6ص.179

((58(5الذريعة،ج،4ص.223

((59(5أغا بزرك الطهراين،الذريعة،ج،4ص.223
((60(6تعريف كتاب الفوائد الرجالية.
((61(6املصدر نفسه.

((62(6الفوائد الرجالية،ص.1
((63(6املصدر نفسه،ص.1

((64(6فتح اهلل،معجم ألفاظ الفقه اجلعفري،ص.24
((65(6املشكيني،اصطالحات األصول،ص.112
((66(6املصدر نفسه،ص.112
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((67(6راجع :الفوائد الرجالية،ص4ــــ .17
((68(6املصدر نفسه،ص.18
((69(6املصدر نفسه،ص.18
((70(7املصدر نفسه،ص.24
((71(7املصدر نفسه،ص.24
((72(7املصدر نفسه،ص.31
((73(7املصدر نفسه،ص.31
((74(7املصدر نفسه،ص.31
((75(7املصدر نفسه،ص.34
((76(7املصدر نفسه،ص.34
((77(7املصدر نفسه،ص.36
((78(7املصدر نفسه،ص.36
((79(7املصدر نفسه،ص.36
((80(8املصدر نفسه،ص.37

ال�سنة الثالثة/املجلد الثالث /العدد الثالث

321

�شهر ذي احلجة املعظم 1437هـ/ايلول 2016م

�أثر فقهاء كربالء يف علم الرجال كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين �أمنوذجا

الم�صادر والمراجع
القرآن الكريم.

1 .1ابو العباس امحد بن عيل بن امحد االسدي الكويف النجايش( ،ت450:هـــ1058/م) ،رجال
النجايش،ط،1مؤسسة االعلمي(بريوت1431:هــ2010/م).
2 .2أبو الفضل حافظيان البابيل ،رسائل يف دراية احلديث،ط(1بال مكان1424:هـــ2003/م).
3 .3أب��و القاسم سليامن بن أمح��د بن أي��وب ال��ط�براين( ،ت360ه�����ـ970/م) ،املعجم الكبري،
ط،2حتقيق،محدي بن عبد املجيد السلفي ،دار إحياء الرتاث العريب (القاهرة :بال تاريخ).
4 .4أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل الدمشقي الشافعي ابن عساكر( ،ت571هـ1175/م)،
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من ح ّلها من األماثل أو إجتاز بنواحيها من واردهيا
وأهلها ،حتقيق ،عيل شريي دار الفكر(بريوت1415 :هـ1995/م).
5 .5أبو جعفر حُم ّمد بن احلسن بن عيل الطويس( ،ت460:ه��ـ1067/م) ،رجال الطويس ،حتقيق،
جواد القيومي ،مؤسسة النرش اإلسالمي (قم1415 :هـ1994/م).
 ،...............6 .6الفهرست ،مؤسسة النرش االسالمي(قم1417:هـــ1996/م).
7 .7أبو جعفر حُم ّمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي(ت329:هـ940/م) ،الكايف ،ط ،3حتقيق ،عيل
أكرب الغفاري ،دار الكتب اإلسالمية (طهران1388 :هـ1968/م).
8 .8أبو عبد اهلل حُم ّمد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري( ،ت405:هـ1014/م) ،معرفة علوم احلديث
ط ،2حتقيق ،السيد معظم حسني ،دار الكتب العلمية (بريوت1397 :هـ1977/م).
9 .9أبو عبد اهلل حُم ّمد بن إدريس الشافعي( ،ت204هـ819/م) ،مسند الشافعي ،دار الكتب العلمية
(بريوت :بال تاريخ).
1010أبو عبداهلل حُم ّمد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري( ،ت256 :هـ 869/م) ،التاريخ الكبري،
حتقيق :السيد هاشم الندوي،دار الفكر(بريوت :بال تاريخ).
1111أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب احلنبيل( ،ت795:ه��ـ��ـ��ـ1392/م) ،شرَ ْ ُح ِعللَِ
الترِّ ِْم ِذ ِّي،ط،1حتقيق ،مهام عبد الرحيم سعيد مكتبة املنار (االردن1407:هـــ1987/م).
1212امحد بن عيل اخلطيب البغدادي( ،ت463:هـ1070/م) ،تاريخ بغداد،ط،1حتقيق ،مصطفى
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية(بريوت1417:هـ1997/م).
1313أمحد بن عيل العسقالين ابن حجر( ،ت852:ه����ـ1448/م) ،هتذيب التهذيب،ط،1دار
الفكر(بريوت1404:هـ1983/م).
1414إسامعيل باشا ال��ب��غ��دادي ،هدية العارفني أس�ماء املؤلفني وأث��ار املصنفني،دار الكتاب
العريب(بريوت :بال تاريخ).
1515اغا بزرك الطهراين ،الذريعة إىل تصانيف الشعية،ط،2دار االضواء(بريوت :بال تاريخ).
1616احلر العاميل ،أمل اآلمل ،حتقيق ،السيد أمحد احلسيني ،مطبعة االداب (النجف :بال تاريخ).
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1717حسن االمني ،مستدركات أعيان الشيعة،ط(2بريوت1418:هــــ1997/م).
1818خليفة بن خياط ابن خياط( ،ت240:ه��ـ854/م) ،طبقات خليفة بن خياط ،حتقيق ،سهيل
زكار ،دار الفكر(بريوت1414:هـ1993/م).
1919خري الدين الزركيل ،األعالم ،ط،5دار العلم للماليني (بريوت1400 :هـ1980/م).
2020زين الدين بن عيل العاميل (ت 965 :هـ1557/م) ،الرعاية يف علم الدراية،ط،2حتقيق،عبد
احلسن حُم ّمد عيل البقال ،مطبعة هبمن(قم1408:هـ1987/م).
 ،..................2121منية املريد يف أدب املفيد واملستفيد،ط،1حتقيق ،رضا املختاري،مكتب
اإلعالم اإلسالمي (إيران 1409 :ه1988/م).
2222شمس الدين الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ط ،9حتقيق ،شعيب االرنؤوط ،مؤسسة الرسالة
(بريوت1413:هـ1992/م).
2323عباس القمي ،الكنى واأللقاب(طهران :بال تاريخ).
2424عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي (ت255:هـ868/م) ،سنن الدارمي ،مطبعة االعتدال(دمشق:
بال تاريخ).
2525عبد النبي القزويني ،تتميم أمل اآلمل ،حتقيق السيد أمحد احلسيني(قم1407:هــ1986/م)
2626عيل اصغر بن حُم ّمد شفيع اجلابلقي الربوجردي ،طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال،ط،1
حتقيق ،مهدي الرجائي ،مطبعة هبمن (قم 1410 :ه1989/م).
2727عيل املشكيني ،اصطالحات األصول،ط،5مطبعة اهلادي(قم1413:هــ1992/م).
2828عمر بن أمحد بن عثامن ابن شاهني أبو حفص( ،ت385:هـ ،)/تاريخ أسامء الثقات ومن نقل
عنهم العلم،ط ،1حتقيق ،صبحي السامرائي ،دار السلفية(بال مكان1404:هـ1983/م).
2929عمر كحالة ،معجم املؤلفني ،دار إحياء الرتاث العريب(بريوت :بال تاريخ).
حُ
الرجال،ط،1حتقيق،م ّمد حسني مولوي ،مطبعة رسور(بال
3030كني املال عيل ،توضيح املقال يف علم
مكان1421:هــ2000/م).
3131حمسن األمني ،أعيان الشيعة ،حتقيق حمسن األمني ،أعيان الشيعة ،ط( ،5بريوت :دار التعارف
للمطبوعات.)2014 ،
 3232حُم ّمد بن امحد بن عثامن الذهبي شمس الدين( ،ت748 :هـ1347/م) ،تذكرة احلفاظ،،ط،1
دار الكتب العلمية (بريوت :بال تاريخ).
 3333حُم ّمد بن سعد ابن سعد( ،ت320 :هـ932/م) ،الطبقات الكربى ،حتقيق إحسان عباس ،دار
صادر(بريوت1377 :هـ1958/م).
 3434حُم ّمد بن عيل الكراجكي( ،ت449 :هـ1057/م) ،كنز الفوائد،ط(2قم1410:هـ1989/م).
 3535حُم ّمد بن عمر بن عبد العزيز الكيش( ،ت350:هــ961/م) ،رجال الكيش،ط،1حتقيق،امحد
احلسيني ،مؤسسة االعلمي(بريوت1430:هـــ2009/م).
3636مسلم ب��ن احل��ج��اج ال���قُ���ش�ي�ري(ت261:ه���ـ874/م) ،صحيح م��س��ل��م،ط،5دار الكتب
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Baghdad University
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Dr. Suhaad Muhammad Baaqir
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(PH.D Islamic History)
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113

The Role of Karbala in the 163
Parliamentary Representation
in the Ottoman Council of
Representatives in (18771916)

area against which aggression is always directed. Each level has its
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or
a deviation or something out of context.
3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters
and aiming to:
-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and
as part of the east.
- Watching the changes, the alternations and additions which
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all
through history and the extent of the relation with its neighbours
and then the effect that such a relation has, whether negatively or
positively on its movement culturally or cognitively .
- having a look at its treasures: materialistic and moral and then
putting them in their right way and positions which it deserves
through evidence.
- the cultural society: local, national and international should
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then
introducing it as it is.
- to help those belonging to that heritage race consolidate their
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their
belief in western centralization. This records a religious and legal
responsibility .
- acquaint people with their heritage and consolidating the relation
with the 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 behaviour, as associative culture
and by which an individual's activity is motivated by word and deed
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater
their effect be as unified their location be and as extensive their time
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and
poverty, length and shortness, when coming to a climax.
According to what has been just said, heritage may be looked at
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at
a certain time, at a particular place. By the following description,the
heritage of any race is described:
-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture
is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in
the writings of some orientalists and others who intentionally studied
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes,
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by
distorting its reading or its interpretation.
2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with
its neighbours, it forms the greatest heritage of a wider race to which
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with
all that it has of the treasures generating all through history and
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and
still once more because it is that part that belongs to the east , the

Third Issue Word
To investigate history and heritage is a difficult mission,
specifically if sources are rare. The present mission is not one that
searches for the circumstances and reasons behind the removal
and/or absence of a large part of the bright and time-honoured
heritage of holy Karbala. The strong commitment, however, of
this journal is to arouse that bright scientific past of Karbala, elicit
a positive response of efforts and knowledge about the heritage
of Karbala, encourage scholarly and academic research in the
authentic and highly verified heritage texts, collect information
related to history and historical documents, preparing the
appropriate conditions and environment for researchers to
analyse and synthesise texts in order for past correlates with
present, and to establish a new research era characterised by
great achievements and movements.
This issue includes nine researches related to different
matters: The position of the scholars of Karbala against the
British occupation of Iraq, High-lightening the role of one
Karbala martyr scholar and his biography, Karbala in the eyes of
the books of town historians, The social circumstances of the
clans in Karbala, The Islamic legal efforts of jurisprudence of
Al-Wahid Al-Bahbahani regarding orders and prohibitions, The
parliamentary representation of the Iraqi Shia in the Ottoman
Council of Representatives , and The features of the educational
movement in Karbala till the 10th A.H. century.
Finally, the journal welcomes authentic researches that relate
to the heritage of Karbala.
Editor-in-Chief

of the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the
issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they
are approved or not; it takes the procedures below:
a: A researcher should be notified to deliver the meant research for
publication in a two-week period maximally from the time of submission.
b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition
chief approval and the eminent date of publication.
c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish
them for publication.
d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.
e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts
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@alkafeel.net), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ , or
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address:
Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind
Hussein park the large, Karbala, Iraq.

Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific
researches under the provisos below :
1. Researches or studies to be published should strictly be according to
the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4 , delivering three copies and CD Having ,
approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new
Roman font and being
in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page,350
words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/
researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the
context.
5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication
year and page number. Such is for the first mention to the meant source,
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the
title of the book and the page number.
6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically
ordered .
7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time
there should be areference to them in the context.
8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates
with the journal for the first time, so it is to manifest whether the actual
research submitted to a conference or a symposium for publication or not.
There should be an indication to the sponsor of the project, scientific or
nonscientific, if any.
9. For the research should never have been published before, or
submitted to any means of publication.
10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints
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