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قواعد النر ي امجلة
تستقبل جلة تراث كرباء البحوث والدراسات الرصينة عى وفق القواعد اآتية:

1- يشرط ي البحوث أو الدراسات أن تكون عى وفق منهجية البحث العلمي 
وخطواته امتعارف عليها عامًيا.

 )CD( وبنسخ ثاث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوًعا عى ورق
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simpliied Arabic عى أن ترقم 

الصفحات ترقيًا متسلسًا.
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإنكليزية، كّل ي حدود 
بحدود  املخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاي  حتوي  أن  عى  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتوي الصفحة اأوى من البحث عى عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه ي البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهاتف، والريد 
صلب  ي  الباحثن  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  األكروي 

البحث أو أي إشارة إى ذلك.
5- يشار إى امراجع و امصادر ميعها بأرقام اهوامش التي تنر ي أواخر البحث، 
وتراعى اأصول العلمية امتعارفة ي التوثيق واإشارة بأن تتضمن: اسم الكتاب، 
اسم امؤلف، اسم النار، مكان النر، رقم الطبعة، سنة النر، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر امرجع أو امصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعاله.
6- يزَود البحث بقائمة امصادر وامراجع منفصلة عن اهوامش، وي حالة وجود مصادر 
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة امصادر وامراجع ها منفصلة عن قائمة امراجع وامصادر 

العربية، ويراعي ي إعدادما الرتيب األفبائي أساء الكتب أو البحوث ي امجات.



7- تطبع اجداول والصور واللوحات عى أوراق مستقّلة، ويشار ي أسفل الشكل 
إى مصدرها، أو مصادرها، مع حديد أماكن ظهورها ي امتن.

8- إرفاق نسخة من السرة العلمية إذا كان الباحث ينر ي امجلة للمرة اأوى، 
وأن يشر فيا إذا كان البحث قد ُقّدم إى مؤمر أو ندوة، وأنه م ينر ضمن أعاها، 
كا يشار إى اسم أية جهة علمية، أو غر علمية قامت بتمويل البحث، أو امساعدة 

ي إعداده.
9-أن ا يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إى أَية وسيلة نر أخرى.

10- تعر اأفكار امنشورة  ميعها ي امجلة عن آراء كاتبيها، وا تعر بالرورة 
عن وجهة نظر جهة اإصدار، وخضع ترتيب اأبحاث امنشورة موجبات فنية.

11- خضع البحوث لتقويم ري لبيان صاحيتها للنر، وا تعاد البحوث إى 
أصحاها سواء أقبلت للنر أم م تقبل، وعى وفق اآلية اآتية:ـ 

أ- يبلغ الباحث بتسليم امادة امرسلة للنر خال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

ب- يبلغ أصحاب البحوث امقبولة للنر بموافقة هيأة التحرير عى نرها وموعد 
نرها امتوّقع.

جـ -البحوث التي يرى امقومون وجوب إجراء تعديات أو إضافات عليها قبل 
نرها تعاد إى أصحاها، مع اماحظات امحددة، كي يعملوا عى إعدادها هائًيا 

للنر.
د -البحوث امرفوضة يبلغ أصحاها من دون رورة إبداء أسباب الرفض.

#-يشرط ي قبول النر موافقة خراء الفحص.
و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نر فيه بحثه، ومكافأة مالية جزية.



12- يراعى ي أسبقية النر:ـ 
أ-البحوث امشاركة ي امؤمرات التي تقيمها جهة اإصدار.

ب -تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير.
جـ -تاريخ تقديم البحوث كلا يتم تعديلها.
د -تنويع جاات البحوث كلا أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عى الريد األكروي للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

 drehsanalguraii@gmail.com أو موقع رئيس التحرير 
أو ُتَسَلم مبارًة إى مقر امجلة عى العنوان التاي:

الكبر/جَمع  احسن  متنزه  اإصاح/خلف  امقدسة/حي  )العراق/كرباء 
الكفيل الثقاي/مركز تراث كرباء(.









كلمة العدد 
بسم اه الرمن الرحيم

الشمعة اخامسة
وكا  بجاله،  يليق  مًدا  الرزق  وبارئ  اخلق  خالق  ه  احمد 
حّب أن ُحَمد، والَصاة والَسام عى خر خلقه سِيدنا ونبِينا حَمد، 
وعى آله نراس اهَدى و آية التَقى الذين أذهب اه عنهم الِرجس 

وطَهرهم تطهًرا.
 - اأول  العدد  الكريم  القارئ  عزيزي  يديك  فبن   : بعد  أَما 
هذا  وهي  كرباء،  تراث  جَلة  من  اخامسة  للسنة  اخامس  امجَلد 
ُتوقد شمعتها اخامسة، بعد أن قَدمت ما ُيؤِهلها للوقوف ي مصاف 
؛  بالبنان  ها  ُيشار  التي  الرصينة  امحَكمة  العلمَية  العامَية  امجَات 
العباس  تبارك وتعاى، وبركة أي الفضل سِيدنا  وذلك بفضل اه 
امجَلة،  ي  احياة  ريان  هي  اَلتي  امرموقة  الباحثن  وبأقام   ،
اهيأتان  قامت  فقد  والتحريرية،  ااستشارية  امجَلة  هيأي  وبجهود 
يليق  اَلذي  بامجَلة إى امستَوى  الِدراسات للرقّي  بوضع اخطط و 
فيها،  الكتابة  امجَلة  ترغب  اَلتي  بالعناوين  الباحثن  فزَوَدت  ها، 
بعض  مع  عقدها  التي  اموَسعة  للَندوات  تراثَية  حاور  ووضَعت 
اجامعات العراقَية، فضًا عن مراجعة وتصحيح اأبحاث الواردة 
العلمّي  امستوى  إى  بالبحوث  للرقّي  الباحثن،  وإرشــاد  إليها، 
ي  بكفاءاهم  امشهود  العلمِين  امقِومن  إى  إرساها  قبل  امرموق 

اجامعات العراقَية .



ثنايا  بن  ُمغَيـًبا  الكربائّي  الراث  من  كبٍر  قسٍم  لوجود  ونظًرا 
الراث  وأمَية  وااندثار،  للتلف  عرضة  هي  اَلتي  امخطوطات 
تساهم  علمَية  ونكات  معرفَية،  كنوز  من  حويه  وما  امخطوط 
الباحثن  أمــام  ــاق  اآف تفتح  و  الــراث،  توثيق  ي  فاعل  بشكل 
تثري  وأصيلة  مبتكرة  ودراســات  أبحاٍث  ي  للروع  والدارسن 
ي  ُتلحق  أن  امجَلة  قررت  تطويره،  ي  وتساهم  العلمّي،  البحث 
هذا العدد، وي اأعداد القادمة شيًئا َما ختُص بالراث امخطوط 
لُيقِدم للقَراء الكرام خطوطة حَققة، أو صورة مخطوطة، أو فهرسة 
للمخطوطات، أو أختاًما، أو باغات، ونحو ذلك ما ُيعنى به الراث 
للشيخ  الذاتَية  الرمة  العدد ننر حقيق نّص  امخطوط، ففي هذا 
حّمد تقي اهروّي احائرّي امذكورة ي خامة كتابه )هاية اآمال ي 
كيفّية الرجوع إى علم الرجال( إذ ترجم نفسه ي هذه اخامة، وهو 
مدرًسا  قرن  ربع  من  أكثر  فيها  سكن  إذ  كرباء  تراث  أعام  أحد 
الريف.  احسيني  الصحن  ي  ودفن  فيها،  توّي  أن  إى  واستاًذا، 
وأَما بقَية أبحاث هذا العدد فقد تنَوعت بن إحياء الراث امغمور 
دورهم  و  ومنهجهم  سرهم  ي  البحث  و  كرباء،  علاء  لبعض 
وامعرفية،  الفكرية  ونتاجاهم  شخصياهم  دراسة  وبن  العلمّي، 
فضًا عن اأبحاث اأدبية والتارخَية، وغرها من اأبحاث الِتي 
تسعى  اَلتي  أهدافها  و  امجَلة  دور  يتناغم مع  تنّوًعا علمًيا  شكَلت 

لتحقيقها. 



اماي  العام  من  اأَول  العدد  ي  الكريم  للقارئ  نرنا  كا  و 
نر  قررنا  فقد  كرباء،  تراث  جلة  هيأي  أعضاء  الذاتَية  السرة 
سرهم الذاتَية امحَدثة ي هذا العدد. ويكون هذا معتَمًدا ي العدد 

اأَول ِمن كِل عام .
شأنه  ِمن  ما  بكِل  رفدنا  الكرام  القّراء  من  نرجو  اختام  وي 
النهوض بامجَلة أكثر فأكثر ، وآخر دعوانا أن احمد ه رِب العامن 

والَصاة والَسام عى حمد وآله الطيبن الطاهرين.

)رئيس التحرير(



كلمة الهيأتين الستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كرباء ؟

1- تكتنز الساات البرية ملًة من الراكات امادية وامعنوية 
التي تشخص ي سلوكياها، بوصفها ثقافًة معيًة، خضع ها حراك 
الفرد: قوًا، وفعًا، وتفكًرا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثرية،  وإمكاناها  الراكات،  تلك  فاعلية  قدر  وعى  حياها، 
تتحّدد رقعتها امكانية، وامتداداها الزمانية، ومن ذلك تأي ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقر، ي دورة حياها. 
الركة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الراث،  توصيف  يمكننا  لذا 
امادية وامعنوية لسالة برية معينة، ي زمان معن، ي مكان معن. 

وهذا الوصف يكون تراث أي سالة: 
امنفذ اأهم لتعرف ثقافتها.  -

امادة اأدق لتبين تارخها.  -
احفرية امثى لكشف حضارها.  -

وكلا كان امتتبع لراث )سالة برية مستهدفة( عارًفا بتفاصيل 
مولتها، كان وعيه بمعطياها، بمعنى: أّن التعالق بن امعرفة بالراث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاي بقوة اأول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت ي كتابات  التعرف عى اانحرافات  ومن هنا يمكننا 
وا  الرق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  ّمن  وسواهم  امسترقن  بعض 
سيا امسلمن منهم، فمرة توّلد اانحراف لضعف امعرفة بتفاصيل 



كنوز سالة الرقين، ومرة توّلد بإضعاف امعرفة، بإخفاء دليل، 
أو حريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حّيز  جغرافية  رقعة  مثل  ا  كرباء:   -2
لسالة  تراًثا  بذاها  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لسالة  اأكر  الراث  مع جاوراها  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الراتب  وهذا  والرق،  العراق،  أي:  إليها، 
احيف التي وقعت عليها: فمرة أّها كرباء با حويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجزء  كرباء  ومرةأها   ، التاريخ  مدى  عى  متناسلة 
العراق با يعريه من راعات، ومرة،أها اجزء الذي ينتمي  إى 
إى الرق با ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
امستويات أضفى طبقة من احيف عى تراثها، حتى ُغِيبت وُغِيب 
أو  امقتطع  إا  واقعها  من  مثل  ا  بتوصيفات  وأُخزلت  تراثها، 

امنحرف أو امنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كرباء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عى   -3
براث  متخصصة  علمية  جلة  تأسيس  إى  امقدسة  العباسية  للعتبة 

كرباء، لتحمل موًما متنوعة، تسعى إى: 
كرباء  ي  الراكز  الراث  بكنوز  الباحثن  منظار  خصيص   -

بأبعادها الثاثة: امدنية، واجزء من العراق، واجزء من الرق.
رشحت  التي  واإضافات  والتبدات  التحوات  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عى  اجغراي  حيزها  ي  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلًبا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جاوراها،  مع  تعالقها  ومديات 
إجاًبا عى حركيتها، ثقافًيا ومعرفًيا. 

ي  وسلكها  وامعنوية،  امادية  مكتنزاها:  إى  النظر  إجراء   -
مواقعها التي تستحقها، بالدليل. 

والعامي:  واإقليمي،  امحي،  الثقاي:  امجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كرباء، وتقديمه باهيأة التي هو عليها واقًعا. 

ي  بأنفسهم،  الــراث  ذلك  سالة  إى  امنتمن  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إى الوازع امعنوي، واعتقادهم بامركزية الغربية، ما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رعية وقانونية. 
التوعية الراثية وتعميق اإلتحام بركة السابقن، ما يؤر   -
ديمومة الناء ي مسرة اخلف، بالوعي با مى استراف ما يأي.
إى  وما  واإقتصادية،  الفكرية،  امتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــراث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخراء. 
الباحثن  تدعو  التي  كرباء"  "تراث  جلة  كله  ذلك  من  فكانت 

امختصن إى رفدها بكتاباهم التي ها ستكون. 
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الملّخ�ص:
امؤّلفات  أهّم  من  الفقه  أصول  علم  فـي  احائرّية(  كتاب)الوسائل  إّن 
امغمورة للفقـيه اأصولـي، امحّقق امتتّبع السـيد حمد امجاهد الطباطبائي 
احائري)ت: 1242هـ( صاحب كتابـي)امفاتـيح( و)امناهل(، حـيث ما زال 
خطوًطا م يأخذ طـريقه إلـى التحقـيق والطبع، وقد أعّد امؤّلف لكتابه هذا 
الفوائد  الوسائل، فضًا عن ذكـر  فـيه عناوين  الثاثة فهـرًسا ذكـر  بأجزائه 

امهّمة التـي تعـّرض ها فـي طـّيات البحوث.
لتسلـيط  الكتاب  هذا  التعـريف  إلـى  الدراسة  هذه  فـي  الباحث  فعمد 
الضوء علـيه وبـيان أمـيته، وذلك بالـرجوع إلـى خطوطاته امتوافـرة، وفـي 
هذا السـياق قام أيًضا بتحقـيق فهارس اأجزاء الثاثة للكتاب كـي يتعـرف 

القارئ علـى بحوثه إماًا، فضًا عن بـيان السـيـرة العلمـية للمؤّلف.
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Abstract:

The book « Al Wesa›il Al Ha›iryah» in the philology principles 
is considered one of the most important obscure publications 
of the regular jurist، the inquisitor and tracer(born: 1242 H.)، 
the author of(Al Mefateeh) and(Al Menahil) books. This book 
is still handwritten، without investigation and printing.

The author prepared for his current book with its three 
parts an appendix in which he mentioned theses titles، as well 
as mentioning the important beneits that the author tackled 
in the researches depths.

The author intended in this study to deine the book to shed 
the light on and to show its signiicance through recalling his 
available handwritten. In this context، he investigated the three 
indexed in order to let readers know about all his researches، 
in addition to that، showing the reader›s scientiic biography.
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المقدمة
بسم اه الـرمن الـرحـيم

احمد ه رّب العامـن والصاة والسام علـى أشـرف اأنبـياء وامـرسلـن 
علـى  الدائم  واللعن  الطاهـرين،  الطـيبـن  بـيته  أهل  وعلـى  حمد  سـيدنا 

أعدائهم أمعـن.
وبعد، فقد يشتهـر بعض أعامنا بكتاب أو أكثـر حتـى ا ُيعـرف اسمه 
فتطوها  مؤّلفاته  باقـي  علـى  الكتاب  ذلك  شهـرة  تطغـى  وقد  بكتابه،  إّا 
الفهارس وكتب  إّا فـي  الغمور فا تكاد تذكـر  النسـيان ويشملها  صفحة 
أهل  من  القلـيل  إّا  العلم  أهل  أكثـر  وجهلها  مصّنفاته،  عّد  عند  التـراجم 
أن  بنا  فحـرّي  والتحقـيق،  للفهـرسة  امارسـن  أو  والتتّبع  ااختصاص 
ُنعـّرف بتلك امصّنفات التـي طواها النسـيان وشملها اخمول، لنساهم فـي 
تعـريف الباحثـن وطّاب العلم وامعـرفة ها، وبا اكتنفته من كنوز معـرفـية، 
ومطالب راقـية، وانظار وآراء دقـيقة، قد منع عدم شهـرة اسم الكتاب من 

اانتفاع ها واارتواء منها.
امحّقق  وامدّقق  اجلـيل  العام  اأصولـي  الفقـيه  اأعام  هـؤاء  ومن 
امتتّبع السـيد حمد امجاهد الطباطبائي احائري)ت: 1242هـ(، فقد ُعرَف 
- رضوان اه علـيه - بكتابـيه)امناهل( فـي علم الفقه، و)امفاتـيح( فـي علم 
أصول الفقه، حتـى صار ُيعـرف بصاحب امناهل)1( أو بصاحب امفاتـيح)2(، 
ولكن تـراثه العلمـي م يقتصـر علـى ذينك امؤَلفـن، بل له مؤّلفات أخـرى 

بديعة لعّلها ا تقّل أمـية عنها.



32

السـيد محّمد اجاهد الطباطبائي احائري وتـراثه امغمور)الوسائل احائرّية( أُموذًجا

بعناية  حظ  م  حـيث  احائرّية(،  امغمورة:)الوسائل  امؤّلفات  تلك  ومن 
مغموًرا  فبقـي  به،  وينتفعوا  الطلبة  أيدي  وتتلّقفه  النور  لـيـرى  امحّققـن 
ّما  ُينقل عنه  ما  امصادر، ونادًرا  فـي  ُيذكـر  قّلا  أّنه  إّا اأقّل، كا  يعـرفه  ا 
وما حواه من  أمـية،  علـيه من  ما  مع  ُينسـى،  يكاد  فـي غموره، حتـى  زاد 
حقـيقات سامـية، وانظار دقـيقة، ومباحث قّلا تطـّرق ها علاء اأصول، كا 

سنحاول بـيان ذلك فـي هذا البحث.
ما  مغايـًرا  منهًجا  هذا  كتابه  فـي  سلك  امجاهدقد  السـيد  كان  ومّا 
وصول  ُعسـر  لديه  اتضح  اأصول،  علم  مسائل  تـرتـيب  فـي  امألوف  هو 
ذكـر  فهـرًسا  له  فوضع  عنه،  ويبحث  يبتغـيه  الذي  للمبحث  لكتابه  امطالع 

فـيه عناوين مباحثه لـيسهل للقارئ وامستفـيد الوصول مبتغاه.
وعلـيه فلم أجد طـريقة أفضل للتعـريف بالكتاب وما حواه من مسائل 
إمالـي  بشّكل  مسائله  علـى  الباحثون  يطلع  لكـي  الفهـرس؛  بتحقـيق  إّا 
ويعـرفوها، ثم كتابة دراسة عنه توّضح وتشـرح الكتاب ومباحثه، ولذلك 

ارتأيت أن أضع هذا البحث بعد هذه امقدمة فـي مباحث ثاثة وخامة.
امبحث اأول: فـي السـيـرة العلمـية لصاحب)الوسائل احائرّية( السـيد 

حمد امجاهد الطباطبائي احائري، وبـيان مؤّلفاته.
امبحث الثانـي: محة إلـى الكتاب، اشتمل علـى دراسة تسّلط الضوء علـى 

مباحث الكتاب، وتبـّن أمـيتها مع التـركـيز علـى ما مـّيز به هذا الكتاب.
امبحث الثالث: حقـيق فهـرس الوسائل احائرّية الذي صنعه امؤّلف نفسه.

وخامة: ذكـرت فـيها أهّم ما توّصلت إلـيه، كا هو امتعارف.
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المبحث ااأول: وفـيه مطلبان:
الطباطبائي  امجاهد  حمد  للسـيد  العلمـية  السـيـرة  اأول:  امطلب 

احائري)ت: 1242هـ(:
اأمـيـر  ابن  علـي  حمد  السـيد  ابن  علـي  السـيد  ابن  حمد  السـيد  هو 
أبـي امعالـي الطباطبائي احسنـي، احائري، الشهـيـر بالسـيد امجاهد، أحد 

مـراجع اإمامـية وزعائها، وزعـيم حوزة كـرباء امقّدسة.
ولد فـي كـرباء فـي حدود سنة ثانـن ومائة وألف.

احائري)1161-  الطباطبائي  علـي  السـيد  الكبـيـر  الفقـيه  والده:هـو 
1231هـ( صاحب كتاب)رياض امسائل( الشهـيـر الذي ما زال ُيدرس فـي 

احوزات وإن قّل دارسوه فـي هذه اأعصـر.
ولد السـيد علـي الطباطبائي فـي مدينة الكاظمـية فـي الثانـي عشـر من 
شهر ربـيع اأول سنة 1161 للهجـرة، درس لدى أعام احائر احسـينـي، 
حمد  امولـى  خاله  علـى  اشتغل  ثم  البهبهانـي،  الوحـيد  خاله  ابن  ومنهم 
باقـر الوحـيد البهبهانـي، وقد صاهـره علـى ابنته فأنجب منها ثاثة أواد، 

أحدهم سـيدنا امجاهد صاحب التـرمة.
الشـرع  أحكام  بـيان  فـي  امسائل  كتاب)رياض  مؤّلفاته:  أهــّم  من 
وحواش  شـروح  وعلـيه  حقـيق،  من  بأكثـر  حّقٌق  مطبوع  وهو  بالدائل(، 
عّدة، لعّل أّمها شـرح السـيد حمد الشهشهانـي الذي يقع فـي جّلدات عّدة 
وما زال خطوًطا، وشـرح علـى)مفاتـيح الشـرائع(، بـرز منه كتاب الصاة، 
و)حاشـية علـى كتاب امعام(، و)رسالة فـي اأدّلة اأربعة()3(، و)رسالة فـي 
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امؤّلفات  من  وغـيـرها  اخمسة(،  اأصول  فـي  و)رسالة  الشهـرة(،  حجـية 
والـرسائل واحواشـي.

احضـرة  من  الشـريف  الـرواق  فـي  ودفن  للهجـرة،   1230 عام  توفـي 
احسـينـية امقّدسة)4(.

أشهـر أساتذته:
والده السـيد علـي الشهـيـر بصاحب الـرياض.. 1
السـيد . 2 صاهـره  وقد  الطباطبائي،  العلوم  بحـر  مهدي  حمد  السـيد 

امجاهد علـى ابنته الوحـيدة.
كّد وجّد فـي دراسة علمـي الفقه واأصول وحقـيقها حتـى بـرع فـيها، 
بل حتـى اعتقد والده بأعلمـيته منه ، وصار ا يفتـي وابنه فـي كـرباء، فعلم 
أبـيه  مع  تأّدًبا  كـرباء  عن  الـرحـيل  من  بًدا  جد  فلم  بذلك  امجاهد  سـيدنا 
وبـًرا به، لئّا تتوّجه إلـيه اانظار وينصـرف عن أبـيه الطّاب، فارحل نحو 
سنة 1218هـ إلـى أصفهان التـي كانت حـينذاك من عواصم العلم، وسكنها 
ومـرجًعا  واأصول،  الفقه  لعلمـي  مدّرًسا  فـيها  وبـرز  سنة،  عشـرة  ثاث 
فـيها، وشـرع فـيها بتصنـيف ملة من كتبه كامفاتـيح وغـيـرها، وم يـرجع 
إلـى دار كـرامته،  بوالده ونقله  إلـى مسقط رأسه كـرباء حتـى استأثـر اه 
اإطاق،  علـى  لإمامـية  عاًما  مـرجًعا  1231هـ  سنة  كـرباء  إلـى  فـرجع 

وصارت الـرحلة إلـيه فـي طلب العلم من كّل الباد)5(.
ومائتـن  وأربعـن  اثنتـن  سنة  صفـر  شهـر  فـي  بقزوين  توفـي  وفاته: 
التـي استولت علـى بعض  الـروسـية  القتال ضّد القوات  وألف، عائًدا من 



35

مسلم الشـيخ محمد جواد الـرضائي

شهر جمادى اآخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخامسة/اجلَد اخامس/ العدد اأول

امدن اإيـرانـية فـي عهد السلطان فتح علـي شاه القاجاري، وكان امتـرجم 
بقعته  فـي  ودفن  كـرباء  إلـى  جنازته  وملت  ضّدهم)6(،  باجهاد  أفتـى  قد 

امعـروفة بـن احـرمـن)7(.
امطلب الثانـي: مؤّلفاته:

واأصول  الفقه  علوم  بـن  امجاهد  حمد  السـيد  مؤّلفات  تنّوعت  لقد 
والـرجال والعقائد، وإن كانت أبـرز مؤّلفاته فـي علمـي الفقه واأصول.

ااستصحاب: وإثبات حجـيته)8(.. 1
العبادات . 2 فقه  فـي  الــعــمــل()9(،  بـــ)إصــاح  وُيعـرف  اإصـــاح: 

وامعامات، رسالة عملـية ، ابتدأها بأحكام ااجتهاد والتقلـيد، وله 
أكثـر من اختصار)10(، كا تـرجم إلـى الفارسـية بأكثـر من تـرمة)11(، 
سعة  عن  يكشف  واختصاره  بتـرمة)اإصاح(  العناية  وهــذه 

مـرجعـية سـيدنا امجاهد.
قصص . 3 فـي  التنكابنـي  عنه  ينقل  ختصـر،  امشهورة:  ــاط  اأغ

العلاء)12(.
جامع العبائر: فـي الفقه)13(.. 4
جامع امسائل:)نظـيـر)جامع الشتات( سؤاات فقهـية وجواباها مع . 5

بعض ااستداات؛ ولذا يقال له:)السؤال واجواب(، مـرّتب علـى 
الفقهـية  الكتب  من  كتب  وعّدة  الدين،  أصول  مسائل  فـي  مقدمة 

وخامة()14(، وقـيل: معها تلمـيذه الشـيخ حسـن الشوشتـري)15(.
حاشـية علـى امعام)16(.. 6
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امـيـرزا . 7 بن  حمد  السـيد  شـرح  الشهـرة:)وقد  حجـية  فـي  رسالة 
الـرسالة  هذه  امتوفـى)1264هـ(  امشهدي  الـرضوي  اه  حبـيب 

واعتـرض فـي الشـرح علـى السـيد امجاهد كثـيـًرا()17(.
الـرجال . 8 علم  فـي  كتاب  الـرجال:  أحوال  حقـيق  فـي  امقال  عمدة 

ُطبع  وقد  احـروف،  بحسب  الـرواة  من  ملة  أحوال  فـيه  تعـّرض 
بتحقـيق الشـيخ حـيـي الدين الواعظـي.

علـى . 9 رّد  وهــو  الطاهـر:  نبـينا  نبوة  إثبات  فـي  الباهـر  امصباح 
وامعجزة  الكـرامة  وبـن  النبّوة،  معنـى  شـرح  القادري)البادري(، 
اأنبـياء  بشارة  وأثبت  النصـرانـي،  شبه  ورّد  السحـر،  مع  وفـرقها 
وغـيـر  القـرآن،  إعجاز  وكـيفـية  وآلــه(،  علـيه  اه  بمحمد)صلـى 

ذلك)18(.
علم . 10 فـي  كتبه  ما  أوسع  وهو  الفقه،  أصول  فـي  اأصول:  مفاتـيح 

اأصول، شـرع فـيه أّيام إقامته بأصفهان،)ولـيس فـيه مسألة مقدمة 
الظّن،  وحجـية  الضد  ومسألة  والنهـي،  اأمـر  واجتاع  الواجب، 
مستقًا()19(،  كتبه  الظن  حجـية  له  نعم   ، األفاظ  مباحث  وبعض 
وامفاتـيح مطبوع علـى احجـر، وهو قـيد التحقـيق علـى ما سمعت.

مفتاح اأحكام: فـي حجـية الظن، مـرّتب علـى مقدمة وثاثة أبواب . 11
وخامة، ولعّله مّتحد مع)امقاد()20(.

امقاد: رسالة فـي حجـية الظن امطلق)21(، ُطبع مع كتابه امفاتـيح)22(.. 12
غاية . 13 اإطاق،)فـي  علـى  مؤّلفاته  أشهـر  وهو  الفقه،  فـي  امناهل: 
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الكتاب  عنوان  وكان  والفـروع()23(،  واأقــوال  اأدلة  من  البسط 
أوًا)امصابـيح(، ثّم غـّيـره إلـى)امناهل( علـى ما ذكـره البّحاثة امتتّبع 
اآغا بزرك الطهـرانـي)24(، والكتاب قـيد التحقـيق فـي مـركز إحـياء 
التـراث التابع لدار خطوطات العتبة العباسـية امقّدسة، وقد اختصـر 
امناهل الشـيخ حسـن بن حسن ابن الشـيخ علـي النجار الشوشتـري 

من تامذة امصّنف)25(.
البّحاثة . 14 عنه  ــال  ق الشـرائع:  مفاتـيح  شـرح  فـي  امـــــرام  هاية 

الطهـرانـي:)خـّرج بعض جّلداته بخّط يده الشـريفة، كتبه أّيام رئاسته 
فـي  معتادة  علـى خاف  أكثـر صفحاته  فـي  الغاية  فـي  بخّط جلـي 
النسخة:  عنده  رأيت  الذي  أحفاده  بعض  ّي  وحكـى  كتبه،  ما  سائر 
أن  نذر  إّنــه  حـيث  وقته،  ضـيق  عند  النذر  لوفاء  كذلك  فعل  إّنــه 
واتضح  الشـرح()26(،  هذا  من  معـينة  صفحات  يوم  كل  فـي  يكتب 
وعلـى  امـرام(  خطوطة)هاية  علـى  وقف  الطهـرانـي  العّامة  أّن 
وذكـر  دقـيق،  بشّكل  ووصفها  و)امناهل(،  خطوطة)امصابـيح( 
واحد)27(،  لكتاب  اسان  فها  متحدان،  و)امناهل(  أّن)امصابـيح( 
الشـرائع()28( غـيـر  أّن)امصابـيح( شـرح علـى)مفاتـيح  ُذكـر من  فا 

صحـيح بحسب الظاهـر.
الوسائل احائرّية: فـي أصول الفقه وقواعده.. 15
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المبحث الثانـي: لمحة اإلى الكتاب
واحديث عن كتاب الوسائل يكون فـي مطالب:

امطلب اأول: اسم الكتاب:
الفهارس  أهل  عند  متعّددة  بأساء  ُيذكـر  الكتاب  هذا  أّن  املحوظ  من 
إلـى أساء  الطهـرانـي  البّحاثة  والببلـيوغـرافـيا والتـرمة، فقد أشار امحقق 
متعّددة له، وهـي كالتالـي: 1ـ)الوسائل إلـى النجاة(، 2ـ)الوسائل احائرية(، 

3ـ)وسائل اأصول(، 4ـ)الوسائل إلـى معـرفة أصول امسائل()29(.
من  تبـّرعـية  هـي  احائرّية(  باستثناء)الوسائل  التسمـيات  هذه  أّن  ويبدو 
النّساخ أو امفهـرسـن مـيـيًزا هذا الكتاب عن غـيـره من الكتب امسّاة باسم 
الشـريعة(  مسائل  حصـيل  إلـى  الشـيعة  وسائل  ككتاب)تفصـيل  الوسائل، 
والذي يقال له:)الوسائل( اختصاًرا)30(، للمحّدث الشـيخ حمد بن احسن 
وككتاب)وسائل  الفقهـية،  اأحاديث  فـي  1104هـ،  ت:  العاملـي،  احـّر 
اأعـرجـي  السـيد حسن  امقّدس  للمحّقق  الشـريعة(،  إلـى أحكام  الشـيعة 
الفقه، وغـيـرما من الكتب  الكاظمـي، ت: 1227هـ)31(، وهو كتاب فـي 
امسّاة هذا ااسم)32(، فلّا ُيذكـر)وسائل اأصول( يتمـيز عن وسائل احّر 

العاملـي فـي احديث، وعن وسائل امقّدس الكاظمـي فـي الفقه، وهكذا.
والسبب فـي استنتاجـي ذلك أّن ما وقفت علـيه من خطوطات الكتاب 
دون  من  أحدما:)الوسائل(  اسمـن:  سوى  اسًا  ها  ذكـر  امصّنف  أجد  م 
لكتابه،  صنعها  التـي  اأجزاء  فهارس  مقّدمة  فـي  وذلك  لفظ)احائرّية(، 
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الثانـي  اجزء  ختام  فـي  التسمـية  هذه  وذكـر  احائرّية(،  وثانـيها:)الوسائل 
فـي النسختـن)م( و)ش( اللتـن يأتـي ذكـرما.

ويمكن أن نستنتج من ذلك أّن تسمـية امصّنف هاهـو)الوسائل احائرّية(، 
وأّما ذكـره)الوسائل( فقط فـي فهارس اأجزاء فهو لاختصار، واه العام، 

وامسألة بعد  بحاجة مزيٍد من التتّبع، وا أجزم بشـيء.
امطلب الثانـي: التعـريف اإمالـي

علـى  امجاهد  السـيد  مصّنفه  وضعه  الفقه،  أصــول  فـي  كتاب  هو 
تـرتـيب مغايـر ما هو امألوف فـي تـرتـيب امسائل اأصولـية، حـيث يشـرع 
يتضّمنه  وما  العلم  مقّدمة  بمبحث  اأصولـية  تصانـيفهم  فـي  اأصولـيون 
من تعـريف للعلم وبـيان موضوعه وغايته، ثم يذكـرون مقدمات لغوّية هي 
الوضع وأقسامه،  التصديقـية مباحث األفاظ من مباحث  للمبادئ  أقـرب 
والصحـيح  الشـرعـية،  واحقـيقة  وامشتق،  وامجاز،  احقـيقة  وعامات 
اأوامـــــر،  من  األــفــاظ  مباحث  فـي  يشـرعون  ثم  وغـيـرها،  ــم  واأع
والنواهـي، وامفاهـيم، والعام واخاص، وامطلق وامقـيد، وامجمل وامبـن، 
حـيث  ــارات،  واأم احجج  مباحث  ينتقلون  ذلك  كّل  من  اانتهاء  وبعد 
يبحثون عن حجـية اإماع وظواهـر الكتاب وخبـر الواحد والشهـرة وغـيـر 
ذلك، وبعد ذلك ينتقلون إلـى اأصول العلمـية، وختمون كتبهم بمبحث 
ااجتهاد والتقلـيد، واأكثـر يبحثون امازمات العقلـية من اإجزاء ومقدمة 
الواجب، واجتاع اأمـر والنهـي، والضّد فـي ضمن مباحث األفاظ، فهذا 
فهـرس إمالـي عام للكتب اأصولـية وقد ينفـرد بعضهم بتقديم شـيء أو 
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تأخـيـره، با ا يضـر هذا التـرتـيب وامنهج العام.
ولكن السـيد امجاهد فـي كتابه)الوسائل احائرّية( م يسلك هذا التـرتـيب، 
بل بحث امسائل اأصولـية بشّكل متفـرق، وابتدأ  كل مسألة بعنوان:)وسـيلة 
فـي..( وهكذا إلـى آخـر الكتاب، من دون مـراعاة التـرتـيب امعهود، ومن 
يبدو  بل  تـرتـيًبا خاًصا ومنهًجا مقصوًدا،  فـيه  أّنه سلك  لنا  يّتضح  أن  دون 
لنا أّنه أشبه بفوائد ونكات مهمة فـي استنباط اأحكام دّوها بمـرور الزمن 

حتـى صارت تلك الوسائل كتاًبا مستقًا.
وتفاوتت الوسائل من حـيث احجم بشّكل كبـيـر، فبعضها وقعت فـي 
الفهـرس، وهـي:)وسـيلة:  فـي  الـرقم)28(  ذات  كالوسـيلة  قلـيلة،  أسطـر 
وهـي)وسـيلة:  الـرقم)73(،  ذات  والوسـيلة  وامكان(،  الزمان  مفهوم  فـي 
وبعضها  السابقة(،  اأمور  وأحد  النسخ  بـن  اأمر  دوران  حال  بـيان  فـي 
الـرقم)59(،  ذات  كالوسـيلة  امخطوط،  بمقدار نصف صفحة من  اآخـر 
غلب  الذي  امعنـى  علـى  حمل  امشتـرك  اللفظ  أّن  فـي  وهـي:)وسـيلة 
صفحات  احتّلت  وبعضها  ــام(،  اأع أساء  من  كان  وإن  فـيه  استعاله 
متعّددة، كالوسـيلة ذات الـرقم)37(، وهـي:)وسـيلة فـي حجـية ااستقـراء 
فـي اأحكام الشـرعـية وامسائل اللغوّية، وفـيها اإشارة إى اموضع الذي 
فـي  الغلبة  حجـية  وإلـى  بـرهان،  غـيـر  من  الوجدان  دعوى  فـيه  يصلح 

امسائل اللغوّية وأقسامها(.
امطلب الثالث: تأريخ التألـيف:

وا خفـى أمـية البحث عن تأريخ تصنـيف السـيد امجاهد هذا الكتاب، 
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حـيث اّدعـي أّنه أّول تصانـيفه، ّما يقّلل من ااعتاد علـيه فـي معـرفة آخـر 
آراء السـيد امجاهد واجتهاداته وا يكشف عن نضجه العلمـي، بخاف ما 

لو كان كتبه فـي أخـريات حـياته وبعد نضجه.
أّنه قال بأّنه)أّول  وعلـيه فقد نقل العّامة امتتّبع الطهـرانـي عن بعضهم 
تصانـيفه، كتبه أوائل أمـره()33(، وهذا التعبـيـر يوحـي بعدم إمكان ااعتاد 
امجاهد  السـيد  آراء  استكشاف  فـي  احائرّية(  كتاب)الوسائل  علـى 

اأصولـية؛ باعتبار أّنه م يكتبه أّيام نضجه العلمـي بل أوائل أمـره.
أّن)أّول  استظهـر  بل  النقل،  هذا  يـرتِض  م  الطهـرانـي  العّامة  ولكن 

تصانـيفه الذي كتبه أوان اشتغاله بأصفهان هو امفاتـيح()34(.
أّول  احائرّية(  بعدم كون)الوسائل  تشهد  القـرائن  بأّن  نقول  أن  ويمكن 
تصانـيفه وقد كتبه أوائل أمـره، بحـيث ا يمكن ااعتاد علـيه فـي استكشاف 
آراء السـيد امجاهد اأصولـية، ويمكن أن نستدّل علـى ذلك بعّدة قـرائن، 

وهـي كالتالـي:
وهـي  مؤّرخة،  الطهـرانـي  الشـيخ  رآها  التـي  النسخ  اأولـى:  القـرينة 

كالتالـي:
)رأيت جزًءا من الوسائل هذه بخّطه عند حفـيده احسن بن جعفـر . 1

بن علـي نقـي بن احسن بن امصّنف، عناوينه »وسـيلة، وسـيلة » وقد 
فـرغ من كتابة هـذا اجزء 1234هـ، أي قبل وفاته بثان سنـن()35(.

)رأيت نسخة بخط تلمـيذه مّا حمد بن احسن بن علـي النجار كتبها . 2
1216هـ، وفـيها تأريخ فـراغ امصنف 1213هـ(.
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تقـي . 3 حمد  بــن  العابدين  ــن  زي بــن  تقـي  حمد  بخط  )ونسخة 
الورنوسفادرانـي اأصفهانـي فـرغ منه حدود 1221هـ()36(.

احائرّية(،  كتابة)الوسائل  تعّدد  عن  يكشف  قد  امتعّددة  التواريخ  وهذه 
كتابته عام 1234  أعاد  ثم  للهجـرة،  فـي عام 1216  أّوًا  كتبه  يكون  فقد 

للهجـرة.
كا وجدته فـي موارد عديدة يذكـر والده ويدعو له بـ ، ّما يعنـي أّنه 

كتبه فـي حـياة والده، مثل الوسـيلة ذات الـرقم)15( من اجزء الثالث)37(.
القـرينة الثانـية: إرجاع السـيد امجاهد إلـى هذا الكتاب فـي كتابه)امناهل(، 
ّما  كتابه)الوسائل(  إلـى  فـيها  أرجع  عديدة  موارد  جد  للمناهل  فامتصّفح 
فـيه من مباٍن وآراء، فلو كان تصنـيفه للوسائل فـي  با  إلتزامه  يكشف عن 
أّول أمـره وغـيـر معتمد عنده ما ُأرجع إلـيه، بل لنّبه علـى أّنه عدل عن رأيه، 

ومن هذه اموارد فـي ما ُطبع من امناهل علـى احجـر:
صـّرح فـي مبحث القسمة باشتـراط العدالة فـي القاسمـن حـيًا فـي . 1

ااستدال علـى ما ذكـره فـي كتابه)الوسائل(، حـيث قال:)واأقـرب 
اشتـراط العدالة؛ ما بّيناه فـي الوسائل من أصالة اشتـراط العدالة فـي 

الشاهد()38(.
أّن . 2 من  الوسائل  فـي  بّيناه  ما  أولـى  هذا  آخـر:)بل  مورد  فـي  وقال 

الّتخصـيص أولـى من امجاز حـيث ما تعارضا()39(.
أو . 3 الوصف  بمفهوم  ااستدال  علـى  رًدا  ثالث  مورد  فـي  وقال 

اللقب:)إّا علـى تقديـر حجـية مفهوم اللقب أو الّصفة وهـي خاف 
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التحقـيق كا بـّيناه فـي الوسائل وامفاتـيح()40(.
أيًضا رًدا علـى ااستدال بقوله تعالـى)أوفوا بالعقود( علـى . 4 وقال 

الشـريفة  اآية  دالة  فـي  تكلمت  العقود:)وقد  فـي  الصّحة  أصالة 
علـيها فـي كتابـي الوسائل وامفاتـيح ّما ا مزيد علـيه()41(.

كتابه)الوسائل(،  علـى  فـيها  أحال  التـي  امــوارد  من  ذلك  غـيـر  إلـى 
آراء ومباٍن، وهو  فـيه من  با ذكـره  الكتاب وإلتزامه  اعتبار  ّما يكشف عن 
كاشف أيًضا عن عدم صّحة مقولة من قال بأّنه أّلفه فـي أوائل أمـره؛ أّنه 
لو كان كذلك لتغـيـرت بعض آرائه علـى اأقّل ولنّبه علـى ذلك، واه العام 

بحقـيقة احال.
امطلب الـرابع: تقسـيم الوسائل عى عناوين رئيسة:

منثورة  بحثها  بل  رئيسة،  أقسام  عى  مباحثه  امجاهد  السـيد  يقّسم  م  مّا 
متفـرقة حت عنوان: وسـيلة، وسـيلة، إلـى آخـر الكتاب فـيمكننا أن ندرج 
بـيان  إلـيها، مع  الوسائل حت عناوين مسة رئيسة تسهـيًا للوصول  تلك 

اأمثلة، وهـي كالتالـي:
التقلـيدّية: وأمثلتها من اجزء اأول:  العنوان اأول: امسائل اأصولـية 
الوسـيلة ذات الـرقم:)24(، فـي مفهوم الشـرط، والـرقم)25( فـي مفهوم 
الزمان  مفهوم  فـي  والـرقم)28(  العدد،  مفهوم  فـي  والـرقم)27(،  الغاية، 
وامكان، والـرقم)29( فـي مفهوم اللقب، فهذه الوسائل كّلها من مباحث 

امفاهـيم التـي تعّد من امسائل اأصولـية التـي يبحثها علاء اأصول.
ومن اجزء الثانـي: الوسـيلة بـرقم)5(، فـي بـيان أّن صـيغة امضارع إذا 
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استعملت فـي اإنشاء أفادت الوجوب، وغـيـرها.
اّدعاه  ما  حقـيق  فـي  الـرقم:)23(،  ذات  الوسـيلة  الثالث:  اجزء  ومن 
بعض اأصحاب من أّن أكثـر اأحكام الشـرعـية الفـرعـية طـريُق العلم ها 

منسٌد، وغـيـرها.
العنوان الثانـي: امباحث اللغوّية: وأمثلتها من اجزء اأول: الوسـيلة ذات 
الـرقم:)7(، فـي بـيان معنـى »الباء« الداخلة علـى امتعّدي، والـرقم)63(، 
فـي معنـى لفظ »فـي«، والـرقم)64( فـي معنـى لفظ »من«، والـرقم)65(، 

فـي معنـى لفظ »إلـى«، وغـيـرها.
»من«  لفظة  أّن  فـي  الـرقم)8(:  ذات  الوسـيلة  الثانـي:  اجــزء  ومن 

ااستفهامـية تفـيد العموم، والـرقم)28(، فـي بـيان معنـى لفظة »ثم«.
الوسـيلة  اأول:  اجزء  من  وأمثلتها  الفقهـية:  القواعد  الثالث:  العنوان 
العبادة،  من  بجزء  ااتـيان  تعذر  إذا  ما  حكم  بـيان  فـي  الـرقم)23(،  ذات 
بـيان  والقاعدة امشهورة »امـيسور ا يسقط بامعسور«، والـرقم)58(، فـي 

جواز التسامح فـي أدّلة السنن والكـراهة.
وأّما من اجزء الثانـي فالوسـيلة ذات الـرقم)17(، فـي أّن احـرج منفـي 

شـرًعا.
اجزء اأول:  الـرجالـية: وأمثلتها من  القواعد والفوائد  الـرابع:  العنوان 
عمـيـر،  أبـي  ابن  مـراسـيل  حجـية  بـيان  فـي  الـرقم)20(،  ذات  الوسـيلة 
والـرقم)33(، فـي حقـيق حال سند فقه الـرضا)42(، والـرقم)39(، فـي 
بـيان أّن اخبـر امقطوع إذا وافق فتوى اأكثـر كان حّجة، والـرقم)42(، فـي 
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با واسطة، وهو عن  الكلـينـي  عنُه  يـروي  الذي  اساعـيل  بن  مـيـيز حمد 
الفضل بن شاذان كذلك، والـرقم)48(، فـي أّن تصحـيح العّامة يدّل علـى 
بن  أمد  الشـيخ عن  يـرويه  ما  أّن  بـيان  فـي  والـرقم)50(،  الـرواية،  صّحة 
حمد عن صفوان موصوف بالصّحة)43(، والـرقم)54(، فـي بـيان حكم ما 

إذا كان الـراوي عادًا فـي زمان وفاسًقا فـي آخـر.
معنـى  بـيان  فـي  الـرقم)19(،  ذات  فالوسـيلة  الثانـي  اجزء  من  وأّما 
لفظ)الثقة( الذي يتكـرر علـى ألسنة الـرجالـيـن، وبـّن أّنه يستفيد منها كون 
اموصوف ها: صدوًقا مأموًنا من الكذب، عادًا متجّنًبا عن امعاصـي مقبول 

الشهادة، إمامـيا.
العنوان اخامس: امبادئ التصديقـية مباحث األفاظ: وسـيأتـي احديث 

عنها بشّكل أكثـر تفصـيًا مع ذكـر اأمثلة أمـيتها.
امطلب اخامس: أهّم مـيزات)الوسائل احائرّية(:

السـيد  سلكها  التـي  والطـريقة  كتاب)الوسائل(  مـيزات  أهّم  من  لعّل 
بـن  امتعارف  التـرتـيب  إلتزام  عدم  من  هذا  كتابه  وضع  فـي  امجاهد 
اأصولـيـن أّن مؤّلفه حـرر من قـيود التـرتـيب التقلـيدي، وبذلك استطاع 
أن يبحث مسائل كثـيـرة قّلا نجدها بعنوان مستقّل فـي الكتب اأصولـية، 

وهذا ما سـيتضح جلـًيا بمـرور سـريع علـى الفهـرس الذي سـيأتـي.
ولعّل أوضح مثـيٍل لذلك هو امباحث التـي ُعنـي فـيها ببحث امبادئ 
احجج  مباحث  التصديقـية  امبادئ  فإّن  األفاظ،  مباحث  التصديقـية)44( 
واأصول العملـية منحصـرة تقـريًبا فـي علم اأصول، فـُيستدّل باإماع 
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مسألة  اإماع  حجـية  عن  والبحث  الواحد،  خبـر  حجـية  علـى  مثًا 
اآيات  بظاهـر  ُيستدّل  وكذا  اأصول،  علم  فـي  عنها  يبحث  أصولـية 
أشبعها  أصولـية  مسألة  الظواهـر  وحجـية  الواحد،  خبـر  حجـية  علـى 

علاء اأصول بحًثا.
إّا أّن اماحظ فـي مباحث األفاظ أّهم يستدّلون بأدّلة متعّددة، ويمكن 

تقسـيمها علـى ثاثة أقسام:
فـي مقدمات علم اأصول من عامات احقـيقة  ُيبحث عنه  ما  اأول: 
الوجوب  علـى  اأمـر  دالة  فـي  بالتبادر  مثًا  فـُيستدّل  وغـيـرها،  وامجاز 

والنهـي علـى احـرمة.
الثانـي: ما ُيبحث عنه فـي مباحث احجج واأمارات، فنجدهم يستدّلون 
فـي مباحث األفاظ باإماع مثًا، وحجـية اإماع مسألة أصولـية يبحث 

عنها فـي علم اأصول، فـي مباحث احجج.
إّا  اأصول،  علم  فـي  عنه  ُيبحث  ا  ما   ،- الشاهد  حل  وهو  الثالث: 
استطـراًدا وفـي طّيات امسائل اأصولـية، أو ا نجده أصًا، وقد يعسـر علـى 
الباحث كثـيـرا العثور علـى كلات اأعام حول ذلك الدلـيل وحجـيته، إذ 

لـيس له عنوان مستقّل فـي أكثـر الكتب اأصولـية أو كلها أحـياًنا.
امجاهد  السـيد  مؤّلفها  ُعنـي  حـيث  كتاب)الوسائل(؛  أمـية  تبـرز  وهنا 
التصديقـية(،  )امبادئ  بوضع عناوين مستقّلة جملة كبـيـرة من هذه اأدّلة 
وبحثها واستدّل علـيها مثبًتا أو نافـيا حجـيتها، وهذا أمـر بلغ من اأمـية الغاية.
ولئّا يكون كامنا جـرد دعوى با شاهد نذكـر من باب امثال ملة من 
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عناوين هذه الوسائل، ونتـرك تفصـيل دراستها لبحث آخـر منفّصلة إن شاء 
اه تعالـى، فمنها:

بـيان . 1 فـي   امعصوم عن  الــوارد  اخبـر  حكم  بـيان  فـي  )وسـيلة 
وضع اللفظ(.

أّن . 2 إلـى  اإشارة  وفـيها  »افعل«،  صـيغة  مدلول  بـيان  فـي  )وسـيلة 
الوضع ا يثبت بأصل البـراءة(.

وامسائل . 3 الشـرعـية  اأحكام  فـي  ااستقـراء  حجـية  فـي  )وسـيلة 
اللغوّية، وفـيها اإشارة إى اموضع الذي يصلح فـيه دعوى الوجدان 
من غـيـر بـرهان، والـى حجـية الغلبة فـي امسائل اللغوّية وأقسامها(.

)وسـيلة فـي أّن امتناع ااشتقاق دلـيل امجازية(.. 4
)وسـيلة فـي أّن امعنـى الذي يشتّد احاجة إلـى التعبـيـر عنه له لفظ . 5

موضوع بإزائه(.
)وسـيلة فـي بـيان حجـية الشهـرة فـي امسائل اللغوّية(.. 6
)وسـيلة فـي أّن إماع اإمامـية حّجة فـي امسائل اللغوّية(.. 7
)وسـيلة فـي أّن التقسـيم يدّل علـى ااشتـراك امعنوي(.. 8
يكون . 9 أن  بقـيدين  يقـّيد  الذي  اللفظ  فـي  اأصل  أّن  فـي  )وسـيلة 

حقـيقة فـي القدر امشتـرك بـينها(.
)وسـيلة فـي أّن اأصل]فـي[ اللفظ امستعمل فـي امعنـيـن أن يكون . 10

حقـيقة فـي القدر امشتـرك بـينها(.
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عنوان  حت  يندرج  أن  يمكن  ّما  غـيـرها  وهناك  كاملة،  عشـرة  وتلك 
امبادئ التصديقـية مباحث األفاظ، أو أدّلة وحجج مباحث األفاظ.

ثم إّن هذا اامتـياز ا ينحصـر بأدّلة مباحث األفاظ، بل هناك مباحث 
وا  مستقّل  بعنوان  امجاهد  السـيد  بحثها  كثـيـرة  وسائل  لنقل  أو  كثـيـرة 
نمّثل  أن  ويمكن  مستقل،  بعنوان  اأصول  علم  كتب  فـي  مبحوثة  نجدها 

لذلك ّما ا يـرتبط بمباحث األفاظ:
إذا اختلف اأصحاب علـى . 1 باأقّل  بـيان لزوم اأخذ  فـي  )وسـيلة 

أقوال وكان بعضها يدخل فـي بعض(.
)وسـيلة فـي أّن تغـيـيـر هـيئة امستحب ا حـرم(.. 2
)وسـيلة فـي أّن الشـروع فـي امندوب ا يصـيـره واجًبا(.. 3
)وسـيلة فـي التأسـي وبـيان حّله(.. 4

وا خفـى أّن السـيد امجاهد قد ُعنـي بمسألة التأسـي وامحّل الذي يصلح 
أن يكون دلـيًا وامحّل الذي ا يصلح، وأصل مسألة التأسـي يندرج فـي 
مباحث احجج وحجـية السّنة، ولكن امتـياز هذا الكتاب أّنه بحث ملة من 
مسائل التأسـي امهمة والتـي هي مورد ابتاء الفقـيه فـي مقام استنباط احكم 
الشـرعـي وبعنوان مستقّل سّلط علـيه الضوء ويّسـر للباحثـن الوصول إلـيه، 

فمنها مضاًفا إلـى ما تقّدم:
وسـيلة فـي أّن قوله :))صّلوا كا رأيتمونـي أصلـي(( ا يصلح . 1

إثبات وجوب التأسـي فـي الصاة.
وسـيلة فـي أّن مداومة امعصوم علـى فعل ا يدّل علـى وجوبه.. 2
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وسـيلة فـي أّن التأسـي فـي الوضوء غـيـر ازم.. 3
وأكتفـي هذا امقدار علـى أمل التوفـيق لكتابة دراسة أكثـر تفصـيًا عن 

هذا الكتاب.
المبحث الثالث: تحقـيق فهـر�ص اأجزاء)الو�شائل(:

قبل ذكـر فهارس أجزاء كتاب )الوسائل( ا بّد من بـيان النسخ امعتمدة 
ومنهج التحقـيق، فأقول:

اأّول  باجزء  اختّص  وبعضها  للوسائل،  ثانـية  نسخ  علـى  وقفت  لقد 
فقط، وبعضها كان كامًا، كا أّن بعضها م حِو فهـرس الكتاب الذي صنعه 

ا فهـي: امؤّلف فلم نعتمدها، وأّما النسخ امعتمدة التـي احتوت فهـرسا
وهـي . 1 بــطــهـــــران،  اإســامـــــي  ــورى  ــش ال جلس  مكتبة  نسخة 

وهـي  الطباطبائي،  صادق  حمد  السـيد  إهداء  من  بـرقم)1304( 
اعتمدت  وقد  الثاثة،  الكتاب  أجزاء  فهـرس  وفـيها  تاّمة،  نسخة 

علـيها ورمزت ها بـ)ش(.
تاّمة، . 2 نسخة  وهـي  بـرقم)042(،  زنجان،  معة  إمام  مكتبة  نسخة 

وفـيها فهارس أجزاء الكتاب الثاثة، وقد اعتمدت علـيها ورمزت 
ها بـ)م(.

تاّمة، . 3 نسخة  وهـي  بـرقم)180(،  بـيزد،  يزدي  سـر  مكتبة  نسخة 
ولكنها ا حوي فهـرًسا إّا للجزء اأول فقط، وقد اعتمدت علـيها 

ورمزت ها بـ)س(.
بـرقم)456(، . 4 وهـي  بـيزد،  يزدي  سـر  مكتبة  فـي  أخـرى  نسخة 

وحوي اجزء اأول فقط مع فهـرس هذا اجزء، وقد اعتمدت علـيها 
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أيًضا، ورمزت ها بـ)د(.
وأّما عن منهج التحقـيق:

وقفت . 1 التـي  ميعها   والنسخ  ااختافات،  وإثبات  النسخ  مقابلة 
أمكننـي  ما  فبذلت  كثـيـرة،  وتصحـيفات  أخطاء  فـيها  كانت  علـيها 
فـي إثبات الصحـيح منها، وقد اقتضـى أحـياًنا الـرجوع إلـى خطوطة 

امتن معـرفة الصواب.
ومّا كان الغـرض اأصلـي من حقـيق الفهـرس هذا كشف الستار عن 
مباحث كتاب)الوسائل( م أذكـر كّل اختافات النسخ، بل ذكـرت 
التصحـيف  قبـيل  من  كانت  ااختافات  من  كثـيـر  إذ  منها،  بعًضا 
والسقط الواضح الذي ا حتاج إلـى تنبـيه، ومع ذلك م أتـركها كّلها.

فهـرس . 2 فقابلت  سقط،  هناك  يكون  لئّا  امتن  مع  الفهارس  مقابلة 
اأخـيـرين  اجزأين  وفهـرست  النسخة)م(،  متن  مع  اأول  اجزء 
مذكورة  غـيـر  الوسائل  بعض  وجدت  وبالفعل  النسخة)ش(،  مع 
امتن، وأشـرت ها فـي  الفهارس وهـي موجودة فـي  فـي شـيء من 

موضعها.
كل . 3 بجعل  فقـرات  إلـى  النص  وتقطـيع  التـرقـيم،  عامات  وضع 

وسـيلة فقـرة علـى حدة.
بحسب . 4 ذكـرها  علـى  امصّنف  اعتمد  حـيث  الوسائل؛  تـرقـيم 

– وا سـيا  حـروف اأبجد، ومّا كان الوصول إلـيها واإرجاع ها 
فـي الدراسة - صعًبا اعتمدت اأرقام.
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تـرمة اأعام الذين أشار إلـيهم فـي الفهـرست كالشـيخ والعّامة.. 5
خـريج اآيات والـروايات التـي ذكـرها امصّنف.. 6
اقتضـى السـياق أحـياًنا  نادرة  إضافة كلمة، فوضعتها بـن معقوفـن][، . 7

امتن امخطوط فجعلتها  يسـيـر من  أحـياًنا إضافة شـيء  اقتضـى  كا 
أيًضا بـن معقوفـن.

نقل بعض التوضـيحات من امتن امخطوط إضافة توضـيح، باعتبار . 8
أّن الفهـرس تضّمن إشارة للمبحث قد ا تكون واضحة لكّل القـّراء، 

واقتصـرت فـيه علـى أقّل القلـيل، وكان النقل من النسخة)ش(.
مـركز  فـي  التحقـيق  وحدة  فـي  اإخوة  أشّكر  أن  إّا  يسعنـي  وا  هذا 
تـراث كـرباء حـيث أعانونـي فـي تنضـيد فهـرس اجزأين اأول والثانـي، 
فقام السـيد حمد جاسم بتنضـيد فهـرس اجزء اأول، والسـيد عقـيل مال 

الدين بمعونة اأخ مصطفـى احمدان بتنضـيد فهـرس اجزء الثانـي.
حسناتـي،  سجل  فـي  جعله  وأن  العمل  هذا  قبول  اه  أسأل  وأخـيـرا 
ه  واحمد  الشـريف،  الكتاب  هذا  حول  احلقات  تتّمة  لكتابة  والتوفـيق 
سـيدنا  وامـرسلـن  اأنبـياء  أشـرف  علـى  والسام  والصاة  العامـن  رّب 
امظلومة  العامـن  نساء  سـيدة  سـيا  وا  امعصومـن،  الطاهـرين  وآله  حّمد 

.امغصوب حّقها مواتنا فاطمة الزهـراء
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]فهـر�ص الجزء ااأول:[

بسم اه الـرمن الـرحـيم وبه ثقتـي وهو امعـن)45(
احمد ه رب العامـن والصاة والسام علـى أشـرف خلقه حمد وآله 

الطـيبـن الطاهـرين.
وبعد ، فإّن كتابنا)الوسائل( قد اشتمل علـى كثـيـر من مهّات امباحث 
اموّضح  والطـريق  ااستدال  وجه  علـى  الفقهـية  والقواعد)46(  اأصولـية 
حقـيقة احال بتوفـيق املك امتعال، ولكّنه مّا)47( م يكن مـرّتًبا كسائر الكتب 
بذلك)49(  يعسـر  وكان  امعـروفة،  الزبـر)48(  نحو  علـى  مبّوًبا  امشهورة، وا 
لـيسهل)50(  فهـرسة  له  أجعل  أن  أحببُت  امسائل  من  فـيه  ما  علـى  ااطاع 
به ااطاع علـى ما فـيه، وبنـيُت علـى)51( أن أشـيـر إلـى تـرتـيب الوسائل 
التـي  القواعد  إلـى  أشـيـر  أن  علـى)53(  بنـيُت  وكذا  اأبجد)52(،  بحـروف 

ذكـرت تبًعا فـي بعض الوسائل عند ذكـر الوسـيلة امشتملة علـيها.
فأقول:

وسيلة فـي أّن اللغة تثبت بالنقل عن أرباها متواتـرا وآحاًدا.. 1
وسيلة فـي بـيان حكم اختاف الناقلـن عن أهل اللغة.. 2
وسيلة فـي بـيان حكم اخبـر الوارد عن امعصوم فـي بـيان وضع . 3

اللفظ، وفـيها اإشارة إلـى حكم ما إذا ورد عنه ما َلُه حمان)54( 
لغوي وشـرعـي.

وسيلة فـي أّن التبادر أمارة)55( احقـيقة، وعدمه أمارة امجاز.. 4
وسيلة فـي أّن الغاية خارجة عن امغـيـى.. 5
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وسيلة فـي أّن مذهب الـراوي ا ُخّصص العموم.. 6
وسيلة فـي بـيان معنـى »الباء« الداخلة علـى امتعّدي)56(.. 7
وسيلة فـي بـيان)57( أّن اجملة اخبـرّية امستعملة فـي اإنشاء تدّل)58( . 8

علـى الوجوب واحـرمة.
وسيلة فـي أّن اخطاب إذا اختّص بطائفة وضًعا فا يعّم غـيـرها)59(، . 9

وفـيها بـيان أّن خطاب الذكور ا يشمل اإناث.
أن . 10 باإماع  وجوبه  ثبت  الذي  الواجب  فـي  اأصل  أّن  فـي  وسيلة 

يكون عـينـيا ا كفائًيا.
وسيلة فـي بـيان احال فـيا إذا  اختلف اأصحاب فـي حكم شـيء  فـي . 11

العبادة، وفـيها اإشارة إلـى أصالة عدم اجزئّية، وأصالة الـركنـية)60(.
علـى . 12 اأصحاب  اختلف  إذا  باأقّل  اأخذ  لزوم  بـيان  فـي  وسيلة 

أقوال وكان بعضها يدخل فـي بعض.
بـن . 13 التعارض  إلـى  اإشارة  وفـيها  وبـيان حّله،  التأسـي  فـي  وسيلة 

الفعلـن، والفعل والقول وأقسامه)61(.
أّن . 14 إلـى  اإشارة  وفـيها  العموم،  تفـيد  امنفـية  النكـرة  أّن  فـي  وسيلة 

ااستثناء دلـيل العموم)62(، وإلـى أّن الفعل نكـرة.
قضايا)63( . 15 دون  من  العموم  يفـيد  ااستفصال  تـرك  أّن  فـي  وسيلة 

اأحوال.
وسيلة فـي بـيان حكم اأمـرين امتخالفـن امتعاقبـن، وفـيها اإشارة . 16

إلـى أّن العطف يقتضـي امغايـرة، وإلـى أّن التأكـيد ا يكون جاًزا.
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وسـيلة فـي بـيان مدلول صـيغة »افعل«، وفـيها اإشارة إلـى أّن الوضع . 17
ا يثبت بأصل البـراءة، وإلـى أصالة الندب إذا علم ُرجحان)64( شـيء 
اللفظـي  علـى  امعنوي  ااشتـراك  أولوّية  وإلـى  وجوبه،  فـي  وُشّك 
واحقـيقة وامجاز، وإلـى حال اأمـر فـي أخبار اأئمة، وإلـى 

حال اأمـر الوارد عقـيب)65( احظـر.
وسـيلة)66( فـي أّن اأمـر ا يدّل علـى التكـرار، وفـيها اإشارة إلـى . 18

أّن تعلـيق اأمـر علـى صفة أو شـرط ا يقتضـيه)67( أيًضا.
وسـيلة فـي أّن اأمـر امجـرد عن القـرينة ا يقتضـي)68( الفور، وفـيها . 19

اإشارة إلـى حكم ما إذا ثبت للفظ وضعان من عـرفـن وشّكّ فـي 
فـي  شّكّ  إذا  فـيا  اأصل  يقتضـيه  ما  وإلـى  أحدها،  اللغة  موافقة 

الفورّية بعد ثبوت الوجوب فـي اجملة.
وسـيلة فـي بـيان حجـية مـراسـيل ابن أبـي عمـيـر)69(.. 20
ا . 21 خّصًصا  كونه  حتمل  الذي  بامجمل  العام  تعّقب  أّن  فـي  وسيلة 

يوجب إماله.
وسيلة فـي بـيان وجوب)70( مل اللفظ علـى معناه احقـيقـي، وفـيها . 22

وامجاز  امـرجوحة  احقـيقة  تعارض  وفـي  امجاز،  غلبة  فـي  كام 
امـرجح.

وسيلة فـي بـيان حكم ما إذا تعّذر اإتـيان بجزء من العبادة، والقاعدة . 23
امشهورة »امـيسور ا يسقط بامعسور«، وما يتفـرع علـيه.

وسيلة فـي مفهوم الشـرط)71(.. 24
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وسيلة فـي مفهوم الغاية.. 25
وفـيها . 26 ومفهوًما،  منطوًقا  احصـر  علـى  يدّل  ما  بـيان  فـي  وسيلة 

اإشارة إلـى إفادة »إّنا« - بالفتح والكسـر - إّياه، وفـي هذا اموضع 
أّنه فـي أّها  إشارة إلـى أّن اللفظ إذا استعمل فـي معنـيـن وم يعلم 
حقـيقة وكان الازم علـى أحدما التأسـيس وعلـى اآخـر التأكـيد، 
كان اأصل وضعه لأول، وإلـى أّن ااستثناء فـي النفـي يفـيده)72(، 

وإلـى أّن تعـريف امبتدأ مع كون اخبـر أخّص منه يفـيده.
وسيلة فـي مفهوم العدد.. 27
وسيلة فـي مفهوم الزمان وامكان.. 28
وسيلة فـي مفهوم اللقب.. 29
نحو . 30 أّن  إلـــــى  إشــــارة  وفـيها  الــصــفــة،  مــفــهــوم  فـــــي  وســيــلــة   

فـيها،  اللغة ا جتهد  ناقٌل عن  صاحب)القاموس()73( واخلـيل)74( 
وإلـى شـرط حجـية امفهوم.

وسيلة فـي أّن دالة امفاهـيم بأسـرها إلتزامـية.. 31
شـيء . 32 وجوب  علـى  ااصحاب  اتفق  إذا  ما  حكم  بـيان  فـي  وسيلة 

واختلفوا فـي تقـيـيده بشـيء آخـر من جهة اأصل.
33 ..)75()وسيلة فـي حقـيق حال سند)فقه الـرضا
وسيلة فـي حكم ما إذا ورد خبـر يتضّمن اإجاب اجزئي نحو)أكل . 34

نحو)أكل  الكلـي  السلب  يتضّمن  آخـر  وخبـر  راجــٌح()76(،  التفاح 
التفاح لـيس بـراجح()77(.
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وسيلة فـي أّن تغـيـيـر هـيئة)78( امستحب ا حـرم)79(.. 35
وسيلة فـي أّن الشـروع فـي امندوب ا يصـيـره واجًبا.. 36
وامسائل . 37 الشـرعـية  اأحكام  فـي  ااستقـراء  حجـية  فـي  وسيلة 

اللغوّية، وفـيها اإشارة إى اموضع الذي يصلح فـيه دعوى الوجدان 
من غـيـر بـرهان، والـى حجـية الغلبة فـي امسائل اللغوّية وأقسامها.

وسيلة فـي بـيان صّحة استدال اأصحاب باأصول، وأّن التشّكيك . 38
أّن  إلـى  فـي اجملة مدفوٌع، وفـيها اإشارة  بأّها قد ُخّصصت  فـيها 

الدلـيل العقلـي ا يقبل التخصـيص.
وسيلة فـي بـيان أّن اخبـر امقطوع إذا وافق فتوى اأكثـر كان حّجة.. 39
وسيلة فـي بـيان حكم تعارض عـرف امعصوم مع عـرف الـراوي.. 40
لفظ . 41 له  عنه  التعبـيـر  إلـى  احاجة  يشتّد  الذي  امعنـى  أّن  فـي  وسيلة 

موضوع بإزائه.
وسيلة فـي مـيـيز حمد بن إساعـيل الذي يـروي عنُه الكلـينـي)80( با . 42

واسطة  وهو عن الفضل بن شاذان)81( كذلك)82(.
وسيلة فـي بـيان حجـية الشهـرة فـي امسائل اللغوّية.. 43
وسيلة فـي أّن إماع اإمامـية حّجة فـي امسائل اللغوّية.. 44
وسيلة فـي أّن التقسـيم يدّل علـى ااشتـراك امعنوي.. 45
يكون . 46 أن  بقـيدين)83(  يقّيد  الذي  اللفظ  فـي  اأصل  أّن  فـي  وسيلة 

حقـيقة)84( فـي القدر امشتـرك بـينها.
أن . 47 امعنـيـن  فـي  امستعمل  اللفظ  اأصل)85(]فـي[  أّن  فـي  وسيلة 

يكون حقـيقة فـي القدر امشتـرك بـينها.
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وسيلة فـي أّن تصحـيح العّامة)86( يدّل علـى صّحة الـرواية.. 48
امّدعـي . 49 بأّن  أمـر كلـي وُعلم  اُدعـي ااماع علـى  إذا  أّنُه  وسيلة فـي 

تلك  من  له  احكم  ذلك  بثبوت  حكم  ا  له،  شـيء  فـردّية  يعتقد  ا 
الدعوى)87(.

عن . 50 حمد  بن  أمد  عن  الشـيخ)89(  يـرويه  ما  أّن)88(  بـيان  فـي  وسيلة 
صفوان موصوف بالصّحة.

وسيلة فـي أّنُه ا يشتـرط فـي مل اللفظ علـى معناه احقـيقـي ظهور . 51
عدم القـرينة بل يكفـي عدم ظهور القـرينة.

أّن . 52 إلـى  اإشــارة  وفـيها  العاطفة،  »الــواو«  معنـى  بـيان  فـي  وسيلة 
كثـرة ااستعال دلـيل احقـيقة، وإلـى وجه مّسك بعض اأصولـيـن 
باأدّلة العقلـية فـي امسائل اللغوّية، وإلـى حكم الشّكّ فـي وجوب 

التـرتـيب بعد)90( العلم بالوجوب فـي اجملة.
بناء العام علـى اخاّص، وفـيها اإشارة إلـى حكم . 53 بـيان  وسيلة فـي 

واإضار  امجاز  علـى  التخصـيص  أولوّية  وإلـى  اللغة،  أهل  إماع 
علـى  ااحتالـن  أحد  لتـرجـيح  تصلح  الشهـرة  أّن  وإلـى  والنسخ، 
اآخـر فـي اخطابات، وإلـى لزوم العمل بااستصحاب فـيا إذا علم 
وإلـى  العدم،  علـى  وآخـر  استمـراره  علـى  نّص  ودّل  حكم  بثبوت 

حكم تعارض العمومـن من وجه، وإلـى وجه حجـية الغلبة.
وسيلة فـي بـيان حكم ما إذا كان الـراوي عادًا فـي زمان وفاسًقا فـي . 54

آخـر.
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وسيلة فـي بـيان]أّن[ اأصل عدم اشتـراط النـية مطلًقا فـي امأمور به.. 55
وسيلة فـي عدم جواز نسخ الكتاب بخبـر الواحد.. 56
اجمع)91( . 57 يمكن  ا  اللذين  امتعارضـن  اخبـرين  حكم  فـي  وسيلة 

بـينها وا تـرجـيح أحدما علـى اآخـر.
وسيلة فـي بـيان جواز التسامح فـي أدّلة السنن والكـراهة.. 58
وسيلة فـي أّن اللفظ امشتـرك حمل علـى امعنـى الذي غلب استعاله . 59

فـيه وإن كان من أساء اأعام.
وسيلة فـي أّن التأسـي فـي الوضوء غـيـر ازم.. 60
وسيلة فـي أّن اللفظ إذا استعمل فـي معنـى واحد كان الازم احكَم . 61

بكونِه معنـى حقـيقـيا، وفـيها نقل كام العّامة)92( امتضّمن لبـيان أّن 
التمّسك  حكم  إلـى  اإشارة  وفـيها  احقـيقة،  اإطاق  فـي  اأصل 

بأصالة عدم الوضع.
وسيلة فـي أّن اأصل فـي اأمـر الوجوب النفسـي من  دون الغـيـري، . 62

وفـيها اإشارة إلـى حال الدوران بـن الوجوب الشـرطـي والغـيـري، 
وإلـى حكم امقدمة قبل تعّلق اخطاب بذها.

عدم . 63 أصالة  إلـى  ــارة  اإش وفـيها  »فـي«،  لفظ  معنـى  فـي  وسيلة 
التـرادف.

وسيلة فـي معنـى لفظ »من«.. 64
وسيلة فـي معنـى لفظ »إلـى«، وفـيها اإشارة إى كون اإضار علـى . 65

خاف اأصل، وإلـى حال دوران اأمـر)93( بـن ملها علـى امعـية 
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وبـن ملها علـى انتهاء)94( الكمـية.
وسيلة فـي أّن »الفاء« للعطف.. 66
ودوران . 67 النقل،  أو  وااضــار  امجاز  بـن  اأمـر  دوران  فـي  وسيلة 

بعٌض  به  ما مّسك  إلـى  وفـيها اإشارة  والنقل،  بـن اإضار  اأمـر 
فـي إثبات احقـيقة الشـرعـية من أّن نحو الصاة قد كثـر استعاله فـي 

امعنـى احقـيقـي، وهـي دلـيل احقـيقة، واجواب عنه)95(.
وسيلة فـي دوران اأمـر بـن التخصـيص وااشتـراك)96(.. 68
وسيلة فـي بـيان حال دوران اأمـر بـن ااضار وااشتـراك)97(.. 69
وسيلة فـي حال دوران اأمـر بـن النقل وااشتـراك.. 70
وسيلة فـي حال دوران اأمـر بـن امجاز وااشتـراك، وفـيها اإشارة . 71

إلـى حجـية الظن فـي اللغات، وإلـى عدم غلبة ااشتـراك فـي اللغة، 
علـى  يدّل  ا  ااستعال  أّن  وإلـى  إلـيه،  بالنسبة  امجاز  غلبة  والـى 
وكذا  اأفعال،  وكذا  مشتـركة،  لـيست  احـروف  أّن  وإلـى  احقـيقة، 
فعل امضارع، وإلـى أّن اللفظ لـيس مشتـرًكا بـن نفسه وبـن معناه، 
وإلـى أّن العاقة غـيـر حصورة فـيا ذكـره اأصولـيون، وإلـى حال 
أصالة عدم احادث، والـى أّن احقـيقة ا يستلزم امجاز، وإلـى حال 
اللفظ امستعمل فـي امعنـيـن، وله صورتان: أحدما: أن يعلم إماًا 

بأّنُه حقـيقة فـي أحدما، وأن ا يعلم.
وسيلة فـي بـيان حال دوران اأمـر بـن النسخ وأحد اأمور السابقة.. 72
وسيلة فـي أّن اشتهار اللفظ وتداوله بـن الناس دلـيل علـى وضعه . 73
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معنـى ظاهـر ا خفـي.
إلـى . 74 العام واللغة، وفـيها اإشارة  العـرف  تعارض  فـي حال  وسيلة 

موضع أصالتـي عدم النقل وتأخـر احادث.
النّص والظاهـر، والسبب . 75 اللفظ عى  انقسام دالة  بـيان  فـي  وسيلة 

فـيها.
وجموع مسائل هذا امجلد تبلغ علـى الظاهـر قلو = 136)98(.

]فهـر�ص الجزء الثانـي:[

الطـيبـن  بـرّيته حّمد وآله  العامـن والصاة علـى أشـرف  احمد ه رب 
الطاهـرين امعصومـن.

وبعد ، فهذا فهـرست امجّلد)99( الثانـي من كتابنا)الوسائل(، وقد سلكت 
فـيه مسلك فهـرست امجّلد اأول.

وسيلة فـي بـيان وقوع امشتـرك فـي اللغة، وفـيها اإشارة إلـى حال . 1
اللفظ امستعمل فـي معنـيـن مع فقد أمارات احقـيقة وامجاز.

وسيلة فـي بـيان حكم استعال امشتـرك فـي معانـيه، وفـيها اإشارة . 2
إلـى جـرى أصالة عدم الزيادة.

وفـيها . 3 مبدئه،  بقاء  علـى  امشتق  توّقف صدق  بـيان عدم  فـي  وسيلة 
أّن امشتّقات  إلـى قاعدة كلـية تتعّلق بااستصحاب، وإلـى  اإشارة 
إلـى  امطلق  إرجاع  وجه  وإلـى  وااستمـرار،  الدوام  علـى  تدّل  ا 
العموم، وإلـى أّنه إذا قـيل)فان َحسٌن( يفـيد أّنه َحسٌن فـي اأحوال 

ميعها.
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وضًعا، . 4 العموم  يفـيد  ا  بالام  امعـّرف  امفـرد  أّن  بـيان  فـي  وسيلة 
يدركه  ما  بـن  الفـرق)100(  فـي  شـريفة  قاعدة  إلـى  اإشارة  وفـيها 
من  فـيها)101(  يستفيد  التـي  امواضع  وإلـى  النقل،  يدركه  وما  العقل 
امفـرد امعـّرف بالام العموم من غـيـر جهة الوضع، وإلـى اشتـراط 
الفـرد  إلـى  ينصـرف  ااطاق  أّن  وإلـى  العموم،  علـى  امطلق  مل 
التـي)102( توجب مل امطلق علـى العموم  الشائع، وإلـى اأسباب 
وإن كان له فـرد شايع، وإلـى أّن اإشعار لـيس بحّجة، وإلـى أّن)الـ( 
لزوم  علـى  اإماع  دعوى  وإلـى  للجنس،  النكـرة  علـى  الداخلة 
مل اللفظ علـى ظاهـره، وإلـى ما يقتضـيه اأصل العقلـي إذا تعّلق 

التكلـيف بامجمل.
وسيلة فـي بـيان أّن صـيغة امضارع إذا استعملت فـي اإنشاء أفادت . 5

الوجوب.
بشـيء . 6 معاملة  أو  عبادة  اشتـراط  فـي  ُشّك  إذا  أّنه  بـيان  فـي  وسيلة 

إذا ثبت  أّنه  بـيان  الشّكّ فـي صّحتها، وفـي  إلـى  كان ذلك مستلزًما 
ذلك  كان  اخــارج  فـي  حّققه)103(  فـي  وُشــّك  بشـيء  اشتـراطها 
مستلزًما للشّك فـي صّحة امشـروط أيًضا)104(، وفـيها اإشارة إلـى 
أّنه إذا دار اأمـر فـي اإضار بـن أن يضمـر لفظ معناه أفـراد كثـيـرة 
بتـرجـيح  احكم  يمكن  فا  قلـيلة  أفـراد  معناه  لفظ  يضمـر  أن  وبـن 
رفع  حديث  فـي  الكام  وإلـى  اإضار،  زيادة  عدم  بأصالة  الثانـي 

القلم)105(، وإلـى أّن)106( امضمـر لـيس موضوًعا للعموم.
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مأكول . 7 غـيـر)107(  الطاهـر  احـيوان  فـي  اأصل  أّن  بـيان  فـي  وسيلة 
اللحم إذا ذكـي الطهارة)108( وجواز اانتفاع به، وفـيها اإشارة إلـى 

حكم الشّكّ فـي التذكـية.
وسيلة فـي أّن لفظة »من« ااستفهامـية تفـيد العموم، وفـيها اإشارة . 8

إلـى لزوم مطابقة اجواب للسؤال.
وسيلة فـي بـيان وقوع امجاز فـي اللغة، والقـرآن، والسنة.. 9

وسيلة فـي بـيان حكم ما إذا ُشّك فـي جزئّية شـيء فـي عبادة، وفـيها . 10
وإلـى  الفساد،  وامعامات  العبادات  فـي  اأصل  أّن  إلـى  اإشارة 
أّن عدَم الدلـيل دلـيُل العدم، وإلـى أّن اأصل فـي الوضوء مـراعاة 
ااحتـياط، وإلـى حقـيق مفهوم ألفاظ امعامات، وإلـى حقـيق مفهوم 
ألفاظ العبادات، وأّها وضعت لأعم من الصحـيح والفاسد، وإلـى 
أّن النهـي فـي العبادات ا يقتضـي الصّحة، وإلـى أّن أصل العدم ا 
فـي  ااستصحاب  جـريان  عدم  وإلـى  العبادات،  ماهـية  فـي  جـري 
اموجود  فـي  والطول  والعـرض  والكم  الكـيف  زيادة  عدم  إثبات 
شـيء  رجحان  ثبت  إذا  ااستحباب  اأصل  أّن  وإلـى  اخارجـي، 

وُشّك فـي وجوبه.
وسيلة فـي بـيان حكم جّزي ااجتهاد، وحجـية ظّن امتجّزي.. 11
ثابًتا . 12 امعّلق  فـرد شايع وكان احكم  له  إذا كان  امطلق  أّن  وسيلة فـي 

وا  الشايع،  علـى  مله  من  ذلك  يمنع  فا  النادرة  اأفـراد  لبعض 
يقتضـي مله علـى اأعم من الشايع وغـيـره.
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وسيلة فـي أّن جـرد ذكـر اللغوي امعنـى فـي كتابه ا يدّل علـى كونه . 13
معنـى حقـيقـيا.

ا . 14 أصلـي(()109(  رأيتمونـي  كا  :))صّلوا  قوله  أّن  فـي  وسيلة 
يصلح إثبات وجوب التأسـي فـي الصاة.

وسيلة فـي أّن مداومة امعصوم علـى فعل ا يدّل علـى وجوبه.. 15
وسيلة فـي أّن إضافة شـيء إلـى عبادة أو معاملة ا يدّل علـى خـروجه . 16

عن مفهومها.
وسيلة فـي أّن احـرَج منفـي شـرًعا.. 17
وسيلة فـي أّن امتثال اأمـر يقتضـي اإجزاء.. 18
وسيلة فـي بـيان معنـى لفظ)الثقة(، وفـيها إشارة إلـى أّن اأصل فـي . 19

امنقول أن يكون أقـرب إلـى امعنـى اأصلـي.
وسيلة فـي أّن ااطـراد دلـيل احقـيقة، وعدمه دلـيل امجاز.. 20
وسيلة فـي أّن إعال اللفظ فـي امنسـي دلـيُل امجاز)110(.. 21
وسيلة فـي أّن امجاز ُيعـرف بجمعه علـى صـيغة خالفة)111( لصـيغة . 22

معه مسمـى آخـر]هو فـيه حقـيقة[)112(.
وسيلة فـي أّن امجاز ُيعـرف بإلتزام تقـيـيده)113(.. 23
وسيلة فـي أّن امجاز ُيعـرف بتوّقف إطاقه أحد مسّميه علـى تعّلقه . 24

باآخـر)114(.
وسيلة فـي أّن امتناع ااشتقاق دلـيل امجازّية.. 25
إلـى . 26 اإشارة  وفـيها  عقًا،  الواحد  بخبـر  التعّبد  جواز  فـي  وسيلة 
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تعـريف خبـر الواحد بحسب ااصطاح، وإلـى تعـريف امستفـيض، 
وإلـى أّن خبـر الواحد ا يفـيد بنفسه العلم، وإلـى أّنه قد يفـيده)115( 

بانضام القـرائن.
وسيلة فـي أّن امطلق وامقـيد إذا وردا واختلفا حكًا م جب التقـيـيد، . 27

وفـيها اإشارة إلـى تعـريف امطلق.
ويـريد . 28 ظاهـر  له  با  امخاطبة  احكـيم  من  جوز  ا  أّنه  فـي  وسيلة 

خافه)116(.
وفـيها . 29 بامهمل)117(،  امخاطبة  احكـيم  من  جوز  ا  أّنه  فـي  وسيلة 

اإشارة إلـى تعـريف اخطاب.
وسيلة فـي بـيان حكم اخطاب الذي له حقـيقة شـرعـية إذا تعّلق به . 30

بغـرضه)118(،  الشارع  تكّلم  اأصل  أّن  إلـى  اإشارة  وفـيها  النهـي، 
امعنـى  الشـرعـي علـى  لزوم احمل اخطاب  فـي  الشبهة  وإلـى دفع 
الشـرعـية  احقـيقة  ثبوت  معلومـية  عدم  باعتبار  الشـرعـي  احقـيقـي 

عند صدور اخطاب.
وسيلة فـي بـيان حكم تعارض العـرف العام]مع العـرف اخاص[)119(.. 31
وسيلة فـي بـيان حكم اللفظ الذي له اصطاحات متعّددة.. 32
وسيلة فـي بـيان حجـية كام أهل اللغة.. 33
تعّذر . 34 عند  امجازات  أقـرب  علـى  اللفظ  لزوم مل  بـيان  فـي  وسيلة 

فـي  الشـرع  فـي  امستعملة  األفاظ  أّن  وإلـى  احقـيقة،  علـى  احمل 
وجَب  امعانـي،  تلك  علـى  ملها  تعّذر  إذا  اأصلـية  معانـيها  غـيـر 
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احقـيقة  ثبوت  بعدم  القول  علـى  الشـرعـية  امعانـي  علـى  ملها 
الشـرعـية، وإلـى أّن اللفظ اذا كان له حقـيقة عـرفـية وحقـيقة لغوّية 
لعارض،  التعارض وم يمكن مله علـيه  بتقديم اأخـيـر عند  وقلنا 
ملها  تعّذر  بعد  والنهـي  اأمـر  أّن  وإلـى  اأّول،  علـى  مله  وجَب 
والكـراهة،  ااستحباب  علـى  ملها  جُب  واحـرمة  الوجوب  علـى 
إّا  نكاح  قوله:))ا  نحو  فـي  اماهـية  نفـي  تعّذر  إذا  أّنه  وإلـى 
يقتضـي  ما  وإلـى  الصحة،  نفـي  علـى  احمل  وَجَب  بولـّي(()120(، 
أقـربـية امجاز، وإلـى حكم اللفظ امتعّذر مله علـى احقـيقة بالنسبة 

إلـى امجازات امتساوية.
وسيلة فـي تواتـر القـراءات السبع، وفـيها اإشارة إلـى ما يتفـرع علـى . 35

وإلـى  تواتـرها،  بعدم  القول  يتفـرع علـى  ما  وإلـى  بتواتـرها،  القول 
القّراء  وإلـى  تواتـرها،  بعدم  القول  علـى  منها  بكّل  القـراءة  جواز 
السبعة والـراوي عنهم، وإلـى حكم غـيـر القـراءات السبع من سائر 
القـراءات قـراءًة وحجـيًة، وإلـى انقسام القـراءة عى التواتـر واآحاد 
والشاذ، وإلـى وجوب تواتـر ما هو قـرآن، وإلـى الفـرق بـن القـرآن 
والقـراءات، وإلـى السبب فـي ااقتصار علـى القـراءات، وإلـى أّن 
ااختاف فـي القـراءات قد يوجب ااختاف فـي اأحكام، وإلـى 

تـرجـيح القـراءات.
اّدعـى . 36 ما  خاف  ناقله  اختار  إذا  امنقول  اإماع  حجـية  فـي  وسيلة 

علـيه اإماع.
وسيلة فـي بـيان شـروط امجاز، وفـيها اإشارة إلـى عدم كون النقل . 37
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امجاز  أّن  وإلـى  امجاز،  عاقات  وإلـى  امجاز،  آحاد  فـي  شـرًطا 
يستلزم احقـيقة.

وسيلة فـي بـيان أّنه لـيس كّل ما يصّح إطاقه حقـيقة عند أهل العـرف . 38
حقـيقة عـرفـية.

اأربعة:)الكافـي( . 39 الكتب  أخبار  قطعـية  توّهم  دفع  فـي  وسيلة 
و)التهذيب( و)ااستبصار( و)من ا حضـره الفقـيه(، وفـيها اإشارة 
العلم،  لفظ  معنـى  وإلـى  فـي)الكافـي(،  ما  حجـية  أصالة  دفع  إلـى 
بالظن، وإلـى دفع]توّهم  العمل  وإلـى وجه يدّل]علـى[ عدم جواز 
حضـره  ا  كتاب)من  فـي  امذكورة  اأخبار  حجـية  أصــالــة[)121( 

الفقـيه(.
وسيلة فـي حقـيق معنـى لفظ)النكاح(.. 40
وسيلة فـي بـيان ما يقتضـيه اأصل فـي استدامة النـية.. 41
وسيلة فـي بـيان وقوع التأكـيد فـي اللغة.. 42
فـي . 43 حكمه  وثبت  نادرة  أفـراد  له  كان  إذا  اإطاق  أّن  فـي  وسيلة 

بعضها م يلزم منه انصـرافه إلـى اجمـيع.
وسيلة فـي بـيان وقوع التـرادف فـي اللغة، وفـيها اإشارة إلـى وقوعه . 44

قولك:)شـيطان  فـي  نحو)لـيطان(  التابع  أّن  وإلـى  الشـرع،  فـي 
لـيطان()122( لـيس من امتـرادف، وإلـى أّن احّد لـيس منه، وإلـى أّن 

امؤّكد لـيس منه.
وسيلة فـي بـيان حكم إقامة أحد امتـرادفـن مقام اآخـر.. 45
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وسيلة فـي إفادة عمل العدل بـرواية تعديل رواها.. 46
العدل . 47 رواية  أّن  إلـى  اإشــارة  وفـيها  امـرسل،  حجـية  فـي  وسيلة 

حجـية  وإلـى  العـن،  جهول  تعديل  اعتبار  وإلـى  تعديًا،  لـيست 
امـرَسل الذي ُعـرف من راويِه)123( أّنه ا يـرسل إّا عن ثقة، وإلـى 
وإلـى  النقل)124(،  أئّمة  من  مـرِسله  يكون  الــذي  امـرَسل  حجـية 
حجـية احديث الذي يسنده مـرة ويـرسله أخـرى)125(، ويسنده راٍو 
 ويـرسله)126( آخـر، وإلـى حال احديث الذي يسنده إلـى النبـي
ويوقفه غـيـره، وإلـى حجـية خبـر من يـرسل اأخبار إذا أسند خبـًرا، 

وإلـى ما ُيعـرف به اإرسال.
وسيلة فـي بـيان معنـى لفظة »ثم«.. 48

وجموع مسائل هذا امجلد يبلغ علـى الظاهـر قلج)127(.

]فهـر�ص الجزء الثالث:[

بسم اه الـرمن الـرحـيم وبه نستعـن)128(
وآله  حّمد  خلقه  خـيـر  علـى  والسام  والصاة  العامـن،  رّب  ه  احمد 

الطاهـرين امعصومـن.
وبعد ، فهذا فهـرست امجّلد)129( الثالث من كتابنا)الوسائل( وقد سلكت 

فـيه مسلك فهـرست امجّلد اأول.
وسيلة فـي أّن اأصل فـي البـيع الصحة، وفـيها اإشارة إلـى شـروط . 1

البـيع واإجارة إماًا، وإلـى ما جوز أخذ اأجـرة علـيه.
وسيلة فـي بـيان أّن اأصل فـي امعامات والعقود الصّحة واللزوم.. 2
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حكٌم، . 3 علـيه  معّلق  الشـرع  من  عاّم  ورد  إذا  أّنه  بـيان  فـي  وسيلة 
نحو)أكـرم العلاء(، وثبت انتفاء ذلك احكم عن بعض أفـراده فـي 
وقٍت، وُشّك فـي انتفائه عنه بعد ذلك، فاأصل عدُم انتفائه عنه بعد 

ذلك.
وسيلة فـي بـيان منتهـى ااستثناء، وعدم جوازه إلـى أن يبقـى اأقّل، . 4

وفـيها اإشارة إلـى أّن قبح ااستعال ا يدّل علـى كونه غلًطا ومن 
غـيـر اللغة، وإلـى أّن عدم وقوع ااستعال فـي اللغة ا يقتضـي عدم 

الصّحة.
العام، . 5 خصـيص  بعد  بقاؤه  ُيشتـرط  الذي  امقدار  بـيان  فـي  وسيلة 

وفـيها إشارة إلـى قاعدة تتعّلق بااستقـراء.
وسيلة فـي بـيان أّنه إذا دار اأمـر فـي امنقول بـن أن يكون اأقـرب . 6

إلـى امعنـى اللغوي أو غـيـره، فاأصُل اأّول.
وسيلة فـي بـيان أّن الظّن اأقوى من شهادة العدلـن ا يقوم مقامها.. 7
وسيلة فـي بـيان أّن الظاهـر من اأمـر الوجوب العـينـي.. 8
وسيلة فـي بـيان أّن اأصل عدم حجـية خبـر العدل.. 9

اخبـر . 10 حكم  إلـى  اإشارة  وفـيها  الشهـرة،  حجـية  بـيان  فـي  وسيلة 
الشهـرة  تـرجـيح  لزوم  وإلـى  اأكثـر،  فتوى  وافق  إذا  الضعـيف 

القديمة علـى الشهـرة امتأخـرة حـيثا تعارضا.
وسيلة فـي بـيان حكم تقلـيد اأعلم.. 11
وسيلة فـي بـيان حكم تعارض التخصـيص وأقـرب امجازات.. 12
وسيلة فـي أّنه قد ُحكم فـيا إذا تعارض العمومان من وجه بتخصـيص . 13
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كّل منها.
وسيلة فـي بـيان عدم جواز تقلـيد امـيت.. 14
قبول . 15 التهمة أن ا تكون مانعة من  فـي  أّن اأصل  بـيان  فـي  وسيلة 

الشهادة.
وسيلة فـي بـيان معنـى العدالة.. 16
إشارة . 17 وفـيها  العدالة،  فـي  يقدح  ا  ذنب  كّل  أّن  بـيان  فـي  وسيلة 

وفـي  بنبأ(()130(،  فاسق  جاءكم  تعالـى:))إن  قوله  فـي  حقـيٍق  إلـى 
أّن  قوله تعالـى:))وا تـركنوا إلـى الذين ظلموا(()131( اآية، وإلـى 

لفظة)ا يستوي( تفـيد العموم.
وسيلة فـي بـيان أّن الذنوب لـيست كّلها كبائر، بل تنقسم عى الكبائر . 18

والصغائر، وفـيها اإشارة إلـى حقـيق الكبائر.
وسيلة فـي بـيان أّن العدالة ا يتوّقف علـى امـرّوة.. 19
وسيلة فـي بـيان أّن تـرك امستحّبات مـيعها ا يقدح فـي العدالة.. 20
وفـيها . 21 عــادًا،  يكون  أن  الشاهد  فـي  اأصل  أّن  بـيان  فـي  وسيلة 

اإشارة)132( إلـى أّن]جهول[)133( احال ا يقبل شهادته.
صاة . 22 فـي  الشـرع  عـرف  فـي  الصاة  لفظ  استعال  أّن  فـي  ]وسيلة 

امـيت بنحو احقـيقة أو امجاز كاستعاله فـي الدعاء[)134(.
أكثـر اأحكام . 23 أّن  اّدعاه بعض اأصحاب من  ما  فـي حقـيق  وسيلة 

الشـرعـية الفـرعـية طـريُق العلم ها منسٌد.
تّم فهـرست ما فـي امجلد الثالث.
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خاتمة المطاف:
السـيد  أّن  السـريع  وامـرور  امختصـرة  الدراسة  هذه  خال  من  اتضح 
حمد امجاهد الطباطبائي احائري وإن اشتهـر بكتابـيه العظـيمـن)امفاتـيح( 
تقّل  ا  عديدة  مؤّلفات  له  بل  علـيها،  يقتصـر  م  تـراثه  أّن  إّا  و)امناهل( 
أمـية عنها، ولعّل من أّمها كتاب)الوسائل( الذي تضّمن العديد من آرائه 
ونظـرّياته بل يعّد امصدر الوحـيد جملة منها بحـيث أحال إلـيها فقط فـي 

كتابه)امناهل(.
قديمة  طبعات  ُطبع  وإّما  خطوًطا  زال  ما  إّما  العلمـي  تـراثه  غالب  وأّن 

علـى احجـر ا يسهل ااستفادة منها.
اشتهـر  والذي  كتابه)الوسائل(  شأن  عظم  جلـي  بشّكل  اتضح  أّنه  كا 
الفهارس  فـي  ُعـرف  وإن  الكتاب  هذا  وأّن  احائرية(،  بعنوان)الوسائل 
والتـراجم بكونه كتاًبا فـي علم اأصول إّا أّن بحوثه تنّوعت بـن مسائل 
جعله  ّما  والـرجالـية،  اللغوّية  والبحوث  الفقهـية  والقواعد  اأصول  علم 
مـرتًعا خصًبا مزيد من الدراسات مختلف الباحثـن، فأصحاب ااختصاص 
فـي اللغة العـربـية والنحو يمكن دراسة ملة من وسائل هذا الكتاب، كا أّن 

الباحث الـرجالـي يمكنه أن يبحث عن وسائله الـرجالـية، وهكذا.
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�شور فهار�ص ااأجزاء من الن�شخة)�ص(
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�شور فهار�ص ااأجزاء من الن�شخة)م(
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الهوام�ص
اأحكام: 1/ . 1 ينابيع   ،22 الشرازي: 1/  امجّدد  اه  آية  تقريرات  مثًا  يلحظ 

للمرزا  اإجــارة  كتاب   ،355 اخيارات(:  اإمامية)قسم  فقه   ،288  ،261
الرشتي: 208، مصباح الفقيه: 10/ 29، الذريعة: 5/ 160، موسوعة طبقات 

الفقهاء: 13/ 493، وغرها حيث عّرف فيها أمع بـ)صاحب امناهل(.
يلحظ مثًا مقدمة العّامة الشيخ حمد رضا امظفر عى جواهر الكام: 1/ 22، . 2

حيث عّرف السّيد امجاهد بـ)صاحب امفاتيح(.
وهي قيد التحقيق ي مركز تراث كرباء، وفقهم اه إمامها وطبعها.. 3
عمدة . 4 مقّدمة   ،65-64  /5 الرجال:  أحوال  ي  امقال  منتهى  الرمة:  مصادر 

امقال ي حقيق أحوال الرجال: 12-10.
تكملة أمل اآمل: 53/5.. 5
موسوعة طبقات الفقهاء: 494-493/13.. 6
تكملة أمل اآمل: 5/ 55، الذريعة إى تصانيف الشيعة: 25/ 69.. 7
الذريعة إى تصانيف الشيعة: 2/ 25. وقد ذكر هذه الرسالة ي كتابه)الوسائل( . 8

ي ضمن الوسيلة رقم 10 من اجزء الثاي.
امقدسة . 9 الكاظمية  الروضة  ي  العاّمة  اجوادين  مكتبة  ي  نسخة  منه  توجد 

برقم:)44102(، وقد اطلعت عى مصّورها اموجودة ي مركز تراث كرباء، 
وهي ناقصة اآخر تنتهي بكتاب اجهاد وم يذكر فيها سوى صفحة من كتاب 

اجهاد.
الذريعة إى تصانيف الشيعة: 2/ 170.. 10
تكملة أمل اآمل: 53/5.. 11
الذريعة إى تصانيف الشيعة: 2/ 253.. 12
معجم امؤّلفن: 11/ 56، موسوعة طبقات الفقهاء: 13/ 494، مقدمة عمدة . 13

امقال: 19.
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الذريعة: 5/ 70.. 14
نابغة فقه وحديث: 388.. 15
الذريعة إى تصانيف الشيعة: 6/ 210.. 16
امصدر نفسه: 6/ 272.. 17
امصدر نفسه: 21/ 104.. 18
امصدر نفسه: 21/ 300.. 19
امصدر نفسه: 21/ 315.. 20
ُينظر . 21 امقاد،  رسالة  عى  الرّد  ي  رسالة  العامي  الدين  صدر  السّيد  كتب  وقد 

الذريعة: 10/ 226-225.
22 . /13 الفقهاء:  طبقات  موسوعة   ،118  /22 الشيعة:  تصانيف  إى  الذريعة 

.494
الذريعة إى تصانيف الشيعة: 22/ 352.. 23
امصدر نفسه: 21/ 80، و 22/ 352.. 24
نابغة فقه وحديث: 389-388.. 25
الذريعة إى تصانيف الشيعة: 14/ 78، و 24/ 407.. 26
كتاب . 27 بتأليف  العام  يرع  فقد  متعّددة،  أمثلة  وله  تراثنا  ي  متعارف  أمر  وهذا 

السّيد  برسالة  لذلك  نمّثل  أن  تغير ااسم، ويمكن  له  يبدو  ثّم  اسًا  له  ويضع 
حسن الصدر ي قاعدة ا رر، فقد سّاها أوًا بـ)ضوء القمر ي نفي الرار 
والرر(، ثّم عدل عنها إى)الُغرر ي قاعدة نفي الرار والرر(، يلحظ جّلة 

تراثنا، العدد 129، ص223.
مقّدمة عمدة امقال ي حقيق أحوال الرجال: 19.. 28
الذريعة إى تصانيف الشيعة: 25/ 69.. 29
امصدر نفسه: 4/ 352.. 30
امصدر نفسه: 25/ 71.. 31
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ُينظر: امصدر نفسه: 25/ 69- 72.. 32
الذريعة إى تصانيف الشيعة: 25/ 70.. 33
امصدر نفسه: 25/ 70.. 34
امصدر نفسه: 25/ 70.. 35
امصدر نفسه: 25/ 70-69.. 36
يأي . 37 التي  النسخ  من  النسخة)ش(،  خطوط،   ،540 احائرّية:  الوسائل  ُينظر 

ذكرها.
امناهل: 195.. 38
امصدر نفسه: 242.. 39
امصدر نفسه: 457.. 40
امصدر نفسه: 480.. 41
وقد ذكر هذه الوسيلة بخصوصها العّامة الطهراي عند ذكره للنسخ التي رآها . 42

للوسائل، يلحظ الذريعة: 25/ 70.
وقد ذكر هذه الوسيلة أيًضا العّامة الطهراي، يلحظ الذريعة: 225/ 70، وما . 43

الوسيلتان الوحيدتان اللتان نّص عليها العّامة الطهراي من ضمن الوسائل، 
ّما يكشف أّمّية هذه البحوث الرجالّية، أو تنبيًها عى وجودها حيث إّن الكتاب 

ي علم اأصول، وقد ا يتوّقع وجود مثل هذه البحوث ي طّياته، واه العام.
للموضوع، . 44 امحمول  إثبات  علم  كّل  مسائل  ي  ها  ُيستدّل  التي  اأدّلة  وهي 

ُينظر: تعليقة عى معام اأصول 1: 213، فوائد اأصول للكاظمي 2-1: 27.
45.)وبه ثقتي وهو امعن(: ليست ي)ش(.. 45
ي)د(:)امطالب(.. 46
47.)مّا(: ليست ي)ش(.. 47
ي)د(:)زبر(.. 48
ي)ش(:)كذلك( بدل)بذلك(.. 49
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ي)ش(:)يسهل( بدل)ليسهل(.. 50
51.)عى(: من)ش(.. 51
ي)ش(:)أبجد(، بدل)اأبجد(.. 52
53.)عى(: من)ش(.. 53
ي)ش(:)حان( بدل)ما له حمان(.. 54
ي)ش(:)دليل( بدل)أمارة(.. 55
ي)د(:)امعتدي(.. 56
57.)بيان(: من)ش(.. 57
ي)س(:)يدل(.. 58
ي)س(:)الغر(.. 59
ي)م(:)الركية(.. 60
ي)م(:)بأقسامه(.. 61
62.)العموم( ليست ي)م(.. 62
ي)م(:)قضاياء(.. 63
ي)س(:)برجحان(.. 64
ي)ش(:)ي عقيب(.. 65
66.)وسيلة(: ليست ي)م(.. 66
ي)م(:)تقتضيه(.. 67
ي)م(:)تقتي(.. 68
البغدادي، لقي ثاثة من اأئّمة: اإمام . 69 حمد بن أي عمر زياد اأزدي 

الكاظم، واإمام الرضا، واإمام اجواد، ثقة، جليل القدر، عظيم امنزلة، 
مواضع  عى  ليدّل  الرشيد  أّيام  ُحبس  والعاّمة،  اخاّصة  عند  الناس  أوثق  من 
الشيعة، وقيل: ليي القضاء، فدفنت أخته كتبه ي حال استتارها وكونه ي احبس 
أربع سنن فهلكت الكتب، وقيل: بل تركتها ي غرفة فسال عليها امطر فهلكت، 
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فحّدث من حفظه، وّما كان سلف له ي أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون 
إى مراسيله، وقد صنف كتًبا كثرة قيل: بلغت أربعة وتسعن كتاًبا، منها: كتاب 
كتاب  احج،  فضائل  كتاب  احج،  كتاب  اإمامة،  ي  ااحتجاج  كتاب  البداء، 
امتعة، كتاب ااستطاعة، كتاب اماحم، كتاب يوم وليلة، كتاب الصاة، كتاب 
كتاب  امعارف،  كتاب  احديث،  اختاف  كتاب  الصيام،  كتاب  احج،  مناسك 
التوحيد، كتاب النكاح، كتاب الطاق، كتاب الرضاع، توّي سنة 217، ُينظر: 
معرفة  اختيار   ،327-326 النجاي(:  الشيعة)رجال  مصّنفي  أساء  فهرست 
الفهرست  الطوي: 365،  854- 856، رجال  الرجال)رجال الكي(: 2/ 

للطوي: 219-218.
70.)وجوب(: من)ش(.. 70
هذه الوسيلة م تذكر ي)ش(.. 71
ي)م(:)من امنفي يقّيد( بدل)من النفي يفيده(، وما أثبتناه من)ش( هو الصواب.. 72
اختصاًرا، . 73 بالقاموس  ُيعرف  اللغة،  ي  الوسيط  والقابوس  امحيط  القاموس 

للقاي حمد بن يعقوب الفرزوآبادي)729-817هـ(، ُينظر ي ترمته: معجم 
امؤلفن: 12/ 118، كشف الظنون: 2/ 1310-1306.

اخليل بن أمد الفراهيدي البري، إمام اللغة والعروض، مؤّسس علم اللغة . 74
وأّول مصّنف فيه، ومؤّسس علم العروض، إمامّي امذهب با خاف  له: كتاب 
كتاب  اجمل،  كتاب  النغم،  كتاب  العوامل،  كتاب  العن،  فائت  كتاب  العن، 
العروض، كتاب الشواهد، وغرها، توّي سنة 170، وقيل غر ذلك، ُينظر ي 
ترمته: تأسيس الشيعة الكرام لعلوم اإسام: 1/ 365-376، و437-425.

كتاب فقه الرضا، ظهر أّيام اموى حّمد تقي امجلي، واختلف اأعام ي . 75
حال هذا الكتاب ونسبته إى اإمام الرضا، فّممن قال بصّحة انتسابه لإمام 
الرضا: اموى حمد تقي امجلي، واموى امحّدث حّمد باقر امجلي، وي 
امقابل أنكر نسبة هذا الكتاب إى اإمام الرضا ملة من اأعام، منهم:احّر 



81

مسلم الشـيخ محمد جواد الـرضائي

شهر جمادى اآخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخامسة/اجلَد اخامس/ العدد اأول

العامي، وامحّقق صاحب الفصول، فقد ذهبا إى جهالة مؤّلف الرسالة، وذهب 
ا  أقوال أخرى  إى  للشلمغاي،  التكليف  كتاب  أّنه  إى  الصدر  حسن  السّيد 
ااعتاد  استشّكل ي  فقد  الوسيلة:  امجاهد ي هذه  السّيد  وأّما  بذكرها،  نطيل 
عليه بمجرده لعدم ثبوت كونه من اإمام الرضا بطريق صحيح، ولكّنه عّد 

رواياته قوّية  من دون أن تبلغ درجة احّجّية والصّحة.
للمزيد ُينظر: خامة مستدرك الوسائل: 1 / 230 وما بعده، وأصول علم الرجال 
للشيخ مسلم الداوري: 365، وقبسات من علم الرجال من أبحاث السّيد حّمد 

رضا السيستاي: 2 / 182، ومقّدمة فقه الرضا حقيق مؤّسسة آل البيت.
)نحو... راجح(: ليست ي)م( و)ش(.. 76
)نحو.... ليس براجح(: ليست ي)م( و)ش(.. 77
)هيئة(: ليست ي)ش(.. 78
ي)م(:)ا حرم(.. 79
ثقة اإسام أبو جعفر حمد بن يعقوب الكليني، صاحب كتاب الكاي، شيخ . 80

الشيعة، جليل القدر، عام باأخبار، أوثق الناس ي احديث وأثبتهم، وله غر 
عى  الرد  وكتاب  الرجال،  كتاب   ،اأئمة رسائل  كتاب  الكاي:  كتاب 
ي  ُينظر  328هـ،  وقيل:   , 329هـ  سنة  توّي  الرؤيا،  تفسر  وكتاب  القرامطة، 
النجاي(: 377-378، رجال  الشيعة)رجال  ترمته: فهرست أساء مصّنفي 
الطوي: 429، الفهرست للطوي: 210-211، تأسيس الشيعة: 2/ 752-

.753
أصحاب . 81 من  النيشابوري:  اأزدي  حمد  أبو  اخليل  بن  شــاذان  بن  الفضل 

أيًضا،   الرضا اإمام  عن  روى  وقيل:   ،والعسكري اهادي  اإمامن 
قال  الطائفة،  بل من رؤساء  الشيعة ومتكلميهم،  فقهاء  أحد  القدر،  ثقة جليل 
الطائفة، وهو ي قدره أشهر من أن نصفه(،  النجاي:)وله جالة ي هذه  عنه 
صّنف مائة وثانن كتاًبا، وقيل: مائة وستن، ذكر ملة منها النجاي والطوي 
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ي فهرستيها، ُينظر ي ترمته: فهرست أساء مصّنفي الشيعة)رجال النجاي(: 
306- 307، الفهرست للطوي: 197- 199، معام العلاء: 125- 126، 

خاصة اأقوال: 229.
أي با واسطة.. 82
ي)س(:)بقيد(.. 83
)حقيقة(: ليست ي)م(، و)ش(.. 84
)اأصل(: ليست ي)م(.. 85
726هـ(، . 86  -648(، احــيّ ُمطّهر  بن  عي  بن  يوسف  بن  احسن  العّامة  الشيخ 

العلاء،  العامي:)عّامة  احّر  عنه  قال  اإطاق،  عى  “العّامة”  بلقب  اشتهر 
الشأن،  عظيم  القدر،  جليل  ماهر،  متكّلم  حّدث،  فقيه،  ثقة،  ثقة  مدّقق،  حّقق 
وفضائله  والنقلّيات،  العقلّيات  والعلوم  الفنون  ي  له  نظر  ا  امنزلة،  رفيع 
بباي  التفري:)وخطر  السّيد مصطفى  أكثر من أن حى(، وقال عنه  وحاسنه 
أن ا أصفه؛ إذ ا يسع كتاي هذا ذكر علومه وتصانيفه وفضائله وحامده، وأّن 
كل ما يوصف به الناس من ميل وفضل فهو فوقه(، له ي كّل علوم اإسام 
كتبه  ما  ترمته:  ي  ُينظر  وكبار،  ومتوّسطات  خترات  من  كثرة،  مصّنفات 
بقلمه ي خاصة اأقوال: 109- 113، ورجال ابن داود: 78، نقد الرجال: 
2/ 69-70، أمل اآمل: 2/ 81-85، وُينظر ي مؤّلفاته: مكتبة العّامة احّي 
للسّيد عبد العزيز الطباطبائي، ومقدمة حقيق إرشاد اأذهان: 1/ 68- 126.

ي)م(:)وعلم بأّن امدعي ا يعتقد فردّية التي له من تلك الدعوى(.. 87
)أّن(: ليست ي)ش(.. 88
عنه . 89 قال  الــطــوي)385-460هـــ(،  عي  بن  احسن  بن  حمد  الطائفة  شيخ 

العّامة احّي:)شيخ اامامية، رئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم امنزلة، ثقٌة، 
والكام واأدب،  والفقه واأصول  والرجال  باأخبار  عن، صدوق، عارف 
والفضائل ميعها تنسب إليه، ُصّنف ي كل فنون اإسام، وهو امهّذب للعقائد 
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ي اأصول والفروع، واجامع لكاات النفس ي العلم والعمل(، له: التبيان ي 
والرجال  احديث،  وااستبصار، كاما ي  اأحكام،  وهذيب  القرآن،  تفسر 
والفهرست، وامبسوط واخاف والنهاية، ثاثتها ي الفقه، وتلخيص الشاي ي 
اإمامة، والغيبة، والعّدة ي أصول الفقه، وغرها، ُينظر ي ترمته: معام العلاء: 

149-150، خاصة اأقوال: 250-249.
ي)ش(:)بعدم(.. 90
)اجمع(: ليس ي)م(، و)ش(.. 91
العّامة احّي، وتقّدمت ترمته.. 92
ي)م( و)ش(:)الدوران( بدل)دوران اأمر(.. 93
ي)م(:)انتفاء(.. 94
هذه الوسيلة من)ش(، وهي موجودة ي متن الوسائل.. 95
هذه الوسيلة من)ش(، وهي موجودة ي متن الوسائل.. 96
هذه الوسيلة من)ش(، وهي موجودة ي متن الوسائل.. 97
وي . 98 امتن،  ي  ذكر  كا  اجــمــل:)136(،  بحساب  و)قلو(  النسخة:)م(.  إهاء 

يوم  تّم  وقد  الكتاب،  هذا  من  اأول  باجلد  يتعّلق  ذلك  النسخة)س(:)كل 
اخميس احادي والعرين من شهر شوال امكّرم سنة 1213هـ(.

ي)م(:)جلد( بدل)امجلد(.. 99
ي)م(:)العرف( بدل)الفرق(، والصواب ما أثبتناه، وهو اموافق للمتن وامعنى.. 100
)فيها(: ليس ي)ش(.. 101
)التي(: ليست ي)ش(.. 102
ي الفهرست:)حقيقه(، والصواب ما أثبتناه طبًقا للمتن.. 103
من قوله)ي صحتها( إى)مسلتزما للشّك( ليس ي)م(، وأثبت ما ي)ش(.. 104
105 . اه عبد  أي  عن  بسنده  بابويه  بن  عي  بن  حمد  الصدوق  رواه  ما  وهو 

قال:)قال رسول اه صى اه عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة: اخطأ، والنسيان، 
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وما أكرهوا عليه، وماا يعلمون، وما ا يطيقون، وما اضطّروا إليه، واحسد، 
والطرة، والتفكر ي الوسوسة ي اخلق ما م ينطق بشفة(، اخصال: 417.

)أّن( ليس ي)م(.. 106
 كذا ي اأصل.. 107
 ي)ش(:)الطاهرة(، والصحيح ما أثبتناه.. 108
 عواي الآي: 1/ 198، و3/ 85.. 109
)وامراد به: استعاُل اللفظ الذي نقل إى معنى كان قبل النقل موضوًعا بإزائه، . 110

وذلك كاستعال لفظ الصاة ي الدعاء عند امتّرعة(، عن امتن امخطوط، ص
 ي)م(:)ي لغة( بدل)خالفة(، والصواب ما أثبتناه، وهو اموافق للمتن.. 111
 ما بن امعقوفن زيادة من امتن مزيد توضيح، ص. 112
)فا يستعمل ي ذلك امعنى عند اإطاق نحو نار احرب وجناح الذّل(، عن . 113

امتن امخطوط، ص 
)نحو ومكروا ومكر اه، وا يقال مكر اه ابتداء(، عن امتن امخطوط، ص. 114
 قوله)بنفسه العلم، وإى أّنه قد يفيده( ليست ي)ش(.. 115
)من غر قرينة تدّل عليه(، عن امتن امخطوط، ص. 116
)وهو الذي ا معنى له أصًا(، عن امتن امخطوط، ص. 117
 ي)ش(:)يعرفه( بدل)بغرضه(.. 118
 ما بن امعقوفن زيادة من امتن امخطوط، ص. 119
 دعائم اإسام: 2/ 218، عواي الآي: 1/ 306، و3/ . 120
 ما بن امعقوفن زيادة من امتن لزيادة التوضيح.. 121
)ليطان(: قيل هو من اطه اه ليًطا: أي لعنه اه، وقبل بل هو إتباٌع، وقيل هو . 122

من اط بقلبه أي لصق، ُينظر: لسان العرب: 7/ 397، القاموس امحيط: 2/ 
 ي)ش(:)رواية(، والصواب ما أثبتناه.. 123
 ي)ش(:)النقلة(.. 124
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)يسنده مرة ويرسله أخرى( ليس ي)ش(.. 125
 ي)ش(:)راود يرسله(، والصواب ما أثبتناه.. 126
 ي)م(:)قكج 123( بدل)قلج(، و)قلج( بحسب حساب اجمل يبلغ . 127
)وبه نستعن( ليس ي)م(.. 128
 ي)ش(:)جّلد(، بدل)امجّلد(.. 129
 سورة احجرات: 6.. 130
 سورةهـود:اآية : 113. 131
)اإشارة(: ليست ي)ش(.. 132
 إضافة مستفادة من امتن يقتضيها السياق.. 133
هـذه الوسيلة م ترد ي فهرست النسختن، ولكّنها مذكورة ي متنها.. 134
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الم�شادر والمراجع
اختيار معرفة الرجال)رجال الكي(: لشيخ الطائفة حمد بن احسن . 1

الطوي، ت: 460هـ، تصحيح السّيد حمد باقر الداماد ااسرابادي، 
 ،ت: 1041هـ، حقيق السّيد مهدي الرجائي، مؤسسة آل البيت

قم، 1404هـ.
إرشاد اأذهان إى أحكام اإيان: للعّامة احي احسن بن يوسف ابن . 2

امطهر احّي، ت: 726هـ، مؤسسة النر اإسامي، قم، 1410هـ، 
حقيق الشيخ فارس احسون، وامقّدمة له أيًضا.

الشيخ . 3 أبحاث  تقرير  والتطبيق:  النظرية  بن  الرجال  علم  أصول 
قم،  نمونة،  امعلم، مطبعة  الشيخ حمد عي  تأليف  الداوري،  مسلم 

1416هـ.
أمل اآمل: للمحّدث حمد بن احسن احّر العامي، ت: 1104هـ، . 4

1362هـ  قم،  اإسامي،  الكتاب  دار  احسيني،  أمد  السّيد  حقيق 
ش.

تأسيس الشيعة الكرام لعلوم اإسام: للسّيد حسن الصدر الكاظمي، . 5
ت: 1354هـ، حقيق: الشيخ حمد جواد امحمودي، تعليق ومراجعة: 

السّيد عبد الستار احسني، مؤسسة تراث الشيعة، قم، 1438هـ..
ت: . 6 القزويني،  اموسوي  عي  للسّيد  ــول:  اأص معام  عى  تعليقة 

النر  مؤسسة  القزويني،  العلوي  عي  السّيد  حقيق  1298هــــ، 
اأوى  الطبعة  قم،  امّرفة،  بقم  امدّرسن  جاعة  التابعة  اإسامي 
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1422هـ.
توّي . 7 ــروزدري،  ال عي  للموى  الشرازي:  امجّدد  اه  آية  تقريرات 

حدود سنة 1290هـ حقيق مؤسسة آل البيت إحياء الراث، 
قم امّرفة، 1409هـ.

1354هـ، . 8 ت:  الكاظمي،  الصدر  حسن  للسّيد  اآمل:  أمل  تكملة 
حقيق: د. حسن عي حفوظ، عبد الكريم الدباغ، عدنان الدباغ، نر 

دار امؤرخ العري، بروت، 1429هـ.
جواهر الكام ي رح رائع اإسام: للشيخ حمد حسن النجفي، . 9

ت: 1266هـ، دار الكتب اإسامّية، طهران، 1367هـ. ش، حقيق: 
عباس القوجاي، وامقّدمة بقلم الشيخ حمد رضا امظفر.

ت . 10 الطري،  النوري  حسن  للمرزا  الوسائل:  مستدرك  خامة   
1320هـ، حقيق: مؤسسة آل البيت إحياء الراث، قم، الطبعة 

اأوى 1415هـ.
بن . 11 احسن  بن  عي  بن  حمد  جعفر  أي  الصدوق  للشيخ  اخصال:   

العلمية، قم،  القمي، ت: 381هـ، ماعة امدرسن ي احوزة  بابويه 
1403هـ.

 خاصة اأقوال ي معرفة الرجال: للعامة احي احسن بن يوسف . 12
ابن امطهر احّي، ت: 726هـ، حقيق الشيخ جواد القيومي، مؤسسة 

نر الفقاهة، قم، 1417هـ.
 دعائم اإسام وذكر احال واحرام والقضايا واأحكام: للقاي . 13
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التميمي  حيون  بن  أمد  بن  منصور  بن  حمد  بن  النعان  حنيفة  أي 
مر،  امعارف،  دار  فيي،  أصغر  عي  بن  آصف  حقيق  امغري، 

1965م.
 الذريعة إى تصانيف الشيعة: للشيخ آقا بزرگ حمد حسن الطهراي، . 14

ت 1389هـ، دار اأضواء بروت، الطبعة الثالثة 1403هـ.
 رجال ابن داود: لتقي الدين احسن بن عي بن داود احي، ت: بعد . 15

احيدرّية،  امطبعة  العلوم،  بحر  صادق  حمد  السّيد  حقيق  707هـ، 
النجف اأرف، 1392هـ.

 رجال الطوي: لشيخ الطائفة أي جعفر حّمد بن احسن الطوي، . 16
النر  مؤسسة  نر:  اإصفهاي،  القّيومي  جواد  حقيق  460هـ،  ت 

اإسامي، قم، 1415هـ.
17 . ،طبقات الفقهاء: تأليف اللجنة العلمّية ي مؤسسة اإمام الصادق 

 ،الصادق اإمام  مؤسسة  نر  السبحاي،  جعفر  الشيخ  بإراف 
قم، 1418هـ.

 عمدة امقال ي حقيق أحوال الرجال: للسّيد حمد امجاهد الطباطبائي . 18
الواعظي،نر  الدين  حيي  الشيخ  حقيق:  1242هـ،  ت:  احائري، 
قم،  للمطبوعات،  الرافد  طبع  العلوم،  بحر  السّيد  تــراث  مركز 

1435هـ، وامقّدمة بقلم السّيد فاضل بحر العلوم.
 عواي اآي العزيزية ي اأحاديث الدينية: للشيخ حمد بن عي بن . 19

ابن أي مهور اأحسائي، امتوى أوائل القرن العار اهجري، حقيق 
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الشيخ جتبى العراقي،مطبعة سيد الشهداء، قم، 1403هـ.
 فقه اإمامّية)قسم اخيارات(: تقرير أبحاث امرزا حبيب اه الرشتي، . 20

1336هـ،  ت:  اخلخاي،  كاظم  حمد  السّيد  تأليف:  1312ه،  ت: 
مكتبة الداوري، قم، 1407هـ.

موسى . 21 بن  عي  ــام  اإم إى  امنسوب  الفقه  وهــو   :الرضا فقه   
 البيت آل  مؤسسة  حقيق:  203هـــ،  امستشهد   ،الرضا

إحياء الراث، قم، الطبعة اأوى 1406هـ.
ت . 22 الطوي،  احسن  بن  حّمد  جعفر  أي  الطائفة  لشيخ  الفهرست:   

460هـ، حقيق جواد القّيومي، نر مؤسسة نر الفقاهة، قم، الطبعة 
اأوى، 1417هـ.

 فهرست أساء مصّنفي الشيعة)رجال النجاي(: للشيخ اجليل أي . 23
العباس أمد بن عي بن أمد بن العباس النجاي اأسدي الكوي، 
ت: 450هـ، حقيق: الفقيه السّيد موسى الشبري الزنجاي، مؤسسة 

النر اإسامي التابعة جاعة امدرسن ب ـ)قم امرفة(.
 فوائد اأصول: للشيخ حمد عي الكاظمي اخراساي ت 1365هـ، . 24

تقريًرا أبحاث امرزا حمد حسن النائيني ت 1355هـ، نر مؤسسة 
النر اإسامي التابعة جاعة امدرسن، قم، 1404هـ.

الدين . 25 جد  للقاي  اللغة:  ي  الوسيط  والقابوس  امحيط  القاموس   
للجميع،  العلم  دار  817هـ،  ت:  الفرزوآبادي،  يعقوب  بن  حمد 

بروت، د.ت.
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السيستاي، . 26 السّيد حمد رضا  الرجال: من أبحاث   قبسات من علم 
النجف،  التداول،  حدودة  نسخة  البكاء،  حمد  السّيد  وتنظيم:  مع 

1436هـ.
د.م، . 27 1312هـــ،  ت:  الرشتي،  اه  حبيب  للمرزا  اإجــارة:  كتاب   

د.ك، د.ت
 كشف الظنون: مصطفى بن عبد اه، حاجي خليفة، دار إحياء الراث . 28

العري، بروت، تصحيح حمد رف الدين يالتقايا، د.ت.
 مصباح الفقيه: لآغا رضا بن حمد هـادي اهمداي، ت: 1322هـ، . 29

حقيق ونر امؤسسة اجعفرية إحياء الراث، قم، 1417هـ.
الروي . 30 شهرآشوب  بن  عي  بن  حمد  الدين  لرشيد  العلاء:  معام   

اأرف،  النجف  احيدرّية،  امطبعة  588هـــ،  ت:  ــدراي،  ــازن ام
1380هـ.

 معجم امؤّلفن: لعمر رضا كحالة، مكتبة امثنى، بروت، دار إحياء . 31
الراث العري، بروت، د.ت.

 امناهل: للسّيد حمد امجاهد الطباطبائي، ت: 1242هـ، د.م، د.ك، . 32
د.ت.

بن . 33 الشيخ حمد  الرجال: أي عي احائري  امقال ي أحوال   منتهى 
إساعيل امازندراي احائري، ت: 1216ه، حقيق ونر مؤسسة آل 

البيت إحياء الراث، قم، 1416هـ.
 نقد الرجال: للسّيد مصطفى بن احسن احسيني التفري، من أعام . 34
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البيت إحياء الراث،  القرن احادي عر، حقيق مؤسسة آل 
قم، 1418هـ.

اموسوي . 35 عي  للسّيد  ــرام:  واح احــال  معرفة  ي  اأحكام  ينابيع   
القزويني، ت: 1298هـ، حقيق: السّيد عي العلوي القزويني،مؤسسة 

النر اإسامي، قم، 1424هـ.
امجات والدروّيات:

مديرها   قم،  الراث،  البيت إحياء  آل  تراثنا: تصدر عن مؤسسة 
اأول  -ربيع  129.امــحــرم  العدد  الشهرستاي،  جــواد  السيد  امسؤول 

1438هـ.
امصادر الفارسية

اجزائري،  للسّيد حمد  اه جزائري:  نعمة  السّيد  الفقه واحديث  نابغة  
جمع الفكر اإسامي، قم، 1418هـ.
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الملخ�ص
العلاء  مشاهـيـر  من  الشهـرستانـي  اموسوي  مهدي  حمد  السـيد  يعد 
إلـى  نسبه  ينتهـي  اأصل،  زمانه،علوي  فـي  التقلـيد  ومـراجع  والفقهاء 

.السـيد إبـراهـيم امـرتضـى ابن اإمام موسـى الكاظم
للمـرجعـية الدينـية اجانب امشـرق فـي قـيادة اأمة، ونشـر العلم، فمن 
هذا امنطلق أخذنا علـى عاتقنا التعـريف بأبـرز الشخصـيات العلمـية التـي 
تـرك  فقد  أحدها  الشهـرستانـي  امقدسة،فكان  كـرباء  مدينة  فـي  بـرزت 
تـراًثا علمـًيا وفكـرًيا ثـرًيا، تناولته بعض أقام امؤلفـن، ومازال بحاجة إلـى 
امزيد من البحث والتقصـي، وقد ارتأت الباحثة أن تلقـي الضوء علـى هذا 
الـرمز  هذا  سـيـرة  الكـريم،  القارئ  يدي  بـن  تضع  لعلها  الثمـن،  التـراث 

امعطاء فـي اجوانب العلمـية والفكـرية وااجتاعـية فـي مدينة كـرباء.
ولتوضـيح اأمـر أكثـر رغبنا ي تقديم دراسة عن هذا الفقـيه الذي أدى 
دوًرا كبـيـًرا فـي استقطاب طلبة العلم والعلاء لتتلمذ علـى يده واأخذ من 

معارفه وهذا ما سوف نتطـرق له فـي هذا البحث.
وكان نوع البحث سـردًيا،أّما الكلات امفتاحـية فهـي: التـراث التارخـي 
اموسوي  مهدي  حمد  السـيد  كـرباء،  علاء  كـرباء،  مدينة  والدينـي 

الشهـرستانـي.
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Abstract:

Al Seyed Mohammed Mehdi Al Mousewi Al Sheristani is 

considered one of the well- known scholars، jurists، and referential 
in his time.His descent belongs to the prophet Mohammed 

reaching to Al Seyed Ibrahim Al Murtedha Ibn Imam Musa Al 

Kadhum(p.b.u.h.).

The religious referential has the bright side in the nation 

leadership.Accordingly، we devoted ourselves to deine the 
most prominent personalities that appeared in holy Kerbala.So، 
Al Sheristani was one of them.He left a rich scientiic cultural 
heritage that some authors talked about.It is still in need for more 

exploration and investigation.However، the researcher decided to 
shed the light on this fountain heritage hoping that she can present 

to the readers the biography of this grateful symbol concerning the 

scientiic، intellectual، and social aspects in Kerbala.
To give more clariication، a study about this jurist who played 

a great role in attracting students and scholars to study and take 

from his knowledge was introduced.This is what we are going 

to discuss in the research.The researcher was a narrative.The key 

words are: the historical and religious heritage of Kerbala city، 
Kerbala scholars، Al Seyed Mohammed Mehdi Al Mousewi Al 
Sheristani.
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المقدمة
احديث  العـراق  تاريخ  فـي  ودورها  الدينـية  الشخصـيات  دراسة  تعد 
وامعاصـر من احقائق امهمة وبخاصة مدينة كـرباء امقدسة،إذ شكلت هذه 
كـرباء،حمد  البحث)علاء  موضوع  اختـيار  فـي  اأساس  الدافع  احقـيقة 
الضوء  مسلطًة  أنموذًجا(،  1216هـــ(   – الشهـرستانـي)1130هـ  مهدي 

علـى سـيـرته، وأثـره الفكـري وااجتاعـي فـي كـرباء.
مقدمة  سبقتها  مباحث  ثاثة  علـى  ُيقّسم  أن  اموضوع  طبـيعة  اقتضت 
ُخّصص  حـن  فـي  الشهـرستانـي،  آل  اأول  امبحث  تناول  خامة،  وتلتها 
ومولده  اسمه  تضمن  إذ  ااجتاعـي،  تكوينه  لدراسة  الثانـي  امبحث 
وأقــوال  منه  وامجازين  وتامـيذه  إجازته  ومشايخ  وأساتذته  ونشأته، 
العلاء فـيه ووفاته، واستعـرض امبحث الثالث نشاطاته الفكـرية والعلمـية 
جامع  ومكتبته،  مؤلفاته  وهـي  جوانب  أربعة  علـى  اشتمل  وااجتاعـية، 

الشهـرستانـي،وإصاحاته.
ها  كان  التـي  امتنوعة  الكتب  من  كبـيـرة  جموعة  علـى  البحث  اعتمد 
إسهاًما واضًحا فـي البحث أمها كتاب أعـيان الشـيعة ومعارف الـرجال، 
أسهمت مـيعها  منه من رسائل جامعـية وجات  اإفادة  ناهـيك عا مت 
فـي تقديم صورة عن نشاط واحد من أبـرز رجال الدين فـي العـراق عامة 

وكـرباء خاصة.
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المبحث ااأول
اآل ال�شهـر�شتانـي

وهـي إحدى اأسـر العلمـية العـريقة التـي حظـيت بشهـرة واسعة خطت 
مدينة كـرباء)1( وحدود العـراق، إذ بـرز فـيها علاء ورؤساء احتّلوا مكانة 
مـرموقة فـي الوسط ااجتاعـي والدينـي والعلمـي، وقد حّلوا بثقافة عالـية 
وهم سمعة واسعة عـربـًيا وعامـًيا،واشتهـرت هذه اأسـرة بالعلم والتقوى 
السـيد  إلـى  نسبهم  ينتهـي  موسويون،  سادة  والشهـرستانـيون  والصاح، 
أبـرز من مل  الكاظم)2(، ولعل  ابن اإمام موسـى  امـرتضـى  إبـراهـيم 
الشهـرستانـي،  اموسوي  مهدي  حمد  امـيـرزا  السـيد  هو  الشـريف  نسبهم 
الذي كان من مشاهـيـر العلاء والفقهاء ومـراجع التقلـيد فـي زمانه، وكان 
الشهـرستانـي  مهدي  حمد  السـيد  من  كل  اأربعة)وهم  امهديـن  أحد 
والسـيد حمد مهدي بحـر العلوم)3( الطباطبائي وامـيـرزا امولـى حمد مهدي 
بالشهـيد  امعـروف  اخـراسانـي  الطوسـي  والسـيد حمد مهدي  النـراقـي)4( 
اأصولـي  العام  تامذة  وأنبه  وأشهـر  أجِل  من  كانوا  الذين  الثالث()5(، 
امؤسس الوحـيد البهبهانـي)6( فـي كـرباء،هاجـر مع أسـرته من إيـران إلـى 
كـرباء فـي أواسط القـرن الثانـي عشـر اهجـري، واستوطنها وامتلك فـيها 

عقارات ودوًرا تقع أكثـرها فـي حـي)باب السدرة( منذ عام 1188هـ)7(.
ومن أعام هذه اأسـرة أيًضا السـيد امـيـرزا حمد جعفـر ابن امـيـرزا حمد 
حسـن اموسوي الشهـرستانـي امتوفـى عام 1260هـ،كان من أعام الفقه 
فـي كـرباء بزمانه، وله رسائل متعددة فـي جواز البقاء علـى تقلـيد امـيت، 
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وفـي الغـيبة، وفـي العصـيـر، وفـي نجاسة امـرق الواقعة علـيه قطـرة من الدم 
امـيـرزا  بشأن موقوفة  بـرزت  فـي دفع شبهة  أخـرى  حـن غلـيانه، ورسالة 
فضل اه الشهـرستانـي فـي مدينة أصفهان، وله كتاب فـي أنساب الوحـيد 
البهبهانـي وذريته، واتصاهم بالسلسلة امجلسـية فـي أصفهان)امقصود ذرية 

العّامة امجلسـي صاحب بحار اأنوار()8(.
صالح  امـيـرزا  السـيد  كـرباء  فـي  الشهـرستانـي  أسـرة  وينتمـي 
امـرجع  وتقديـر  باحتـرام  حظـي  مبـرزا  عامًا  كــان  الشهـرستانـي)9(، 
السـيد  توفـى  وحـينا  الشـيـرازي)10(،  امجدد  عصـره  فـي  اأكبـر  الدينـي 
جلس  الشـيـرازي  امجدد  أقام  1309هـ،  عام  كـرباء  فـي  الشهـرستانـي 
عدد  ورثاه  متتالـية،  أّيام  أربعة  مدة  سامـراء  مدينة  فـي  روحه  علـى  الفاحة 
من الشعـراء من ضمنهم الشـيخ مادي بن نوح احّلـي، الذي نظم قصـيدة 

ختمها هذين البـيتـن:
وان�شدعت ااأحكـام  به  اأرجــاءفجعت  وزلــزلــت  ااأكـــــام  �ُشم  له 
وقُعه الغا�شـريَة  اأ�ــشــاب  �ــشــامـــــراء)11(َجلٌل  فــــاأذاب  متفاقًما 

أّما نسب اأسـرة فهو يـرجع إلـى السـيد صالح ابن السـيد إبـراهـيم بن 
صالح بن حمد حسـن بن حمد مهدي بن أبـي القاسم بن مـرزا روح اه 
بن جال الدين احسن بن مـرزا رفـيع الدين حمد الصدر بن جال الدين 
حمد أبـي الفتوح بن صدر الدين إساعـيل)امشهور بمـيـر سـيد شهـرستانـي 
الواقف للموقوفات سنة 930هـ( بن زين الدين أمـيـر علـي بن صدر الدين 
إساعـيل بن زين الدين علـي بن عاء الدين احسـن بن معـن الدين عبد 
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اه بن ركن الدين احسـن بن أشـرف بن ركن الدين احسن بن أشـرف بن 
ابن  امحدث  أبـي احسن  بن  بن عبد اه حمد  أبـي طاهـر  الدين حمد  نور 
طاهـر بن أبـي الطـيب احسـن القطعـي بن موسـى أبـي السبحة بن إبـراهـيم 

.)12( امـرتضـى ابن اإمام موسـى الكاظم
أّما جلس أو ديوان السادة آل الشهـرستانـي فقد أسسه العّامة الكبـيـر 
شارع  علـى  ديوانه  الشهـرستانـي،يطل  اموسوي  مهدي  مـرزا  السـيد 
احائر)13( وشارع السدرة، وكان جلسه مقـًرا للعلاء واأدباء ورجال الدين، 
تقـًيا وزاهًدا ورًعا، ويعد  وما زاد علـى ذياع صـيته وعلو ذكـره كونه عامًا 
فـي الـرعـيل اأول من العلاء العاملـن، انتقلت الـرئاسة من بعده إلـى أبنائه 
وأحفاده،وم يقتصـر هذا امجلس علـى التحدث فـي شؤون احـياة الـيومـية 
فـي  سـيا  وا  الدينـية  امناسبات  فـي  ااحتفاات  يقـيم  كان  فحسب،بل 
وادات اأئمة  اأطهار ووفـياهم، فضًا عن ذلك كانت جـري بـن 
السـيد  امـرحوم  اللطـيفة وامزاح، وفـي عهد  النكات والطـرف  احاضـرين 
إبـراهـيم الشهـرستانـي أقـيمت فـي الديوان حفات متعددة فـي مناسبات 
اخطـيب  أمثال  وأدبائها  امدينة  شعـراء  من  عدد  فـيها  ختلفة،شارك  دينـية 
صدر  السـيد  الشاعـر  واخطـيب  الشهـرستانـي  امـرعشـي  حسـن  السـيد 
الدين احكـيم الشهـرستانـي والسـيد صادق حمد رضا آل طعمة والشاعـر 

الشـيخ عبد علـي احائري وغـيـرهم)14(.
هبة  علـي  حمد  السـيد  للعّامة  تأبـينـي  حفل  أقـيم  امجلس  هذا  وفـي 
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فـي  العلاء واأدباء، وكان ذلك  الشهـرستانـي)15( حضـره  احسنـي  الدين 
عام 1387هـ)16(.

ويناهز عدد أفـراد هذه اأسـرة فـي إيـران والعـراق فـي الوقت احاضـر 
واأعـيان  العلاء  من  صاحة  نخبة  معظمهم  ويؤلف  نسمة،  األفـي 
والنجف  كـرباء  منها  العـراق  مدن  أكثـر  فـي  منتشـرون  وهم  وامؤلفـن، 
منتشـرون  هم  كذلك  واحلة،  وسامـراء  والكاظمـية  والبصـرة  وبغداد 
 الـرضا اإمام  ومشهد  طهـران  مثل  إيـران  مدن  أمهات  من  كثـيـر  فـي 
اتصال  علـى  وتبـريز وقم ورشت، وهم  وامحمـرة)خـرمشهـر(،وأصفهان 
دائم فـيا بـينهم سواء أكانوا فـي العـراق أم فـي إيـران، كذلك يسكن أفـراد 

من هذه اأسـرة بعض مدن اهند وباكستان)17(.
المبحث الثانـي

تكوينه ااجتماعـي
: اسمه و مولده ونشأته: أولا

هو السـيد حمد مهدي ابن امـيـرزا أبـي القاسم الشهـرستانـي اموسوي، 
وينتهـي نسبه إلـى اإمام موسـى الكاظم، وهو من سالة علوية عـريقة 
أسندت إلـى كثـيـر من أفـرادها الصدارة فـي الدولة الصفوية منهم السـيد 
فضل اه الشهـرستانـي الوزيـر اأعظم للشاه طهاسب اأول الصفوي)18(، 
والواقف لأوقاف العظـيمة فـي كثـيـر من مدن إيـران التـي ُخّصص ريعها 
علـى مـراقد اأئمة اأطهار سواء فـي احجاز أم فـي العـراق أم فـي 
إيـران، وذلك بحسب وثـيقة الوقفـية التارخـية امؤرخة فـي السابع من شهر 
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رمضان عام 1963م،التـي يبلغ طوها أكثـر من عشـرة أمتار، واموجودة لدى 
حفـيد السـيد حمد مهدي الشهـرستانـي،وهو السـيد صالح الشهـرستانـي 

نزيل طهـران)19(.
فـي  أصفهان  مدينة  فـي  1130هـــ  عام  فـي  الشهـرستانـي  السـيد  ولد 
فـيها،  العلم  لتلقـي  كـرباء  مدينة  إلـى  شبابه  عنفوان  فـي  إيـران)20(.انتقل 
وذلك فـي أواسط القـرن الثانـي عشـر بعد استـياء اأفغان علـى أصفهان 
وانقـراض الدولة الصفوية)21(،وكان معه أهله وإخوانه وأقاربه، واستوطن 
هذه امدينة واستملك فـيها منذ أوائل عام 1188هـ دورا وعقارات وفـيـرة 
يقع أكثـرها فـي حـي)باب السدرة( من صحن اإمام احسـن  الذي كان 
يسمـى وقتئذ بمحلة)آل عـيسـى( إحدى حات كـرباء اأربع حـينذاك)22(.

أّما عن أبنائه فله ولدان وبنت واحدة، و الولدان ما امـيـرزا أبو القاسم، 
والسـيد  وجـيزة،  مدة  بعد  احـياة  ففارق  أبـيه  وفاة  بعد  تدم حـياته  م  الذي 
فـي  1247هـــ  عام  وامتوفـى  بزرك  بآغا  امعـروف  حسـن  حمد  امـيـرزا 
كـرباء، وكان مثل والده من فطاحل العلاء ومـراجع التقلـيد، وكان جـيد 
اخط للغاية، بقـيت منه معلقات بخطه حتوي علـى أدعـية وآيات قـرآنـية، 
نجل  الكـرمنشاهـي  علـي  حمد  اآغا  العّامة  بنت  1200هـــ  عام  تزوج 
الوحـيد البهبهانـي امساة)بلقـيس خانم(، وقد وقعت وثـيقة عقدها من قبل 
جدها الوحـيد البهبهانـي،ووالدها ومن السـيد مهدي بحـر العلوم وامـيـرزا 

حمد مهدي الشهـرستانـي والد الزوج)23(.
امـيـرزا  السـيد  تزوجها  فقد  الشهـرستانـي  امـيـرزا حمد مهدي  بنت  أّما 
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إساعـيل  علـي  حمد  بن  علـي  حمد  بن  احسـينـي  امـرعشـي  حسن  حمد 
امـرعشـي احسنـي، الذي اشتهـر بعد اقتـرانه ها بالشهـرستانـي عن طـريق 

امصاهـرة مع الشهـرستانـية)24(.
ويذكـر أنه هو الذي صلـى علـى جنازة السـيد حمد مهدي بحـر العلوم 
امتوفـى فـي النجف، إذ جاء من كـرباء عائدا إلـيه فوجده قد توفـي وجنازته 
قّدمه  الشهـرستانـي  فلا قدم  متهـيئة للصاة علـيها،  الغـروي  الصحن  فـي 
علاء النجف جالته واختصاصه ببحـر العلوم، وقـيل إن بحـر العلوم كان 

قد أخبـر بأن السـيد مهدي الشهـرستانـي هو الذي يصلـي علـيه)25(.
ثانـيا: أساتذته ومشايخ إجازته)26(:

العصـر،  ذلك  علاء  فحول  يد  علـى  كـرباء  فـي  الدينـية  علومه  تلقـى 
بالوحـيد  امعـروف  أكمل  حمد  بن  باقـر  حمد  آقا  امولـى  رأسهم  وعلـى 
يوسف  الشـيخ  العاملـي)27(،  الفتونـي  مهدي  حّمد  الشـيخ  البهبهانـي، 

البحـرانـي)28(.وروى عنهم واستجازهم فأجازوه.
وفـيا يلـي صورة إجازة الوحـيد البهبهانـي له:

»بسم اه الـرمن الـرحـيم
الطاهـرين  الطـيبـن  وآله  حمد  علـى  اه  وصلـى  العامـن  رب  ه  احمد 
امعصومـن  إى يوم الدين.وبعد فقد استجاز منـي السـيد السند اماجد اأجد 
اموفق امؤيد امسدد الفاضل العام الباذل الكامل امحقق امدقق الزكـي الذكـي 
اللوذعـي اأمعـي ذو احسب الفائق العالـي والنسب الـرفـيع امتعالـي صاحب 
واحذاقة  التامة  والفطانة  اجـيد  والفهم  امستقـيم  والطبع  السلـيم  الذهن 



104

علماء كـرباء )محمد مهدي الشهـرستانـي)1130هـ – 1216هـ( أموذًجا(

مستجمع  وامتكاملة  الزائدة  والكالت  البالغة  احسنة  واأخاق  الكاملة 
العلوم العقلـية والنقلـية العام الـربانـي ولدي الـروحانـي امـيـرزا حمد مهدي 
املقب بالشهـرستانـي وفقه اه مـراضـيه وجعل له كل يوم خـيـرا من ماضـيه 
فأجزت له أن يـروي عنـي مـيع مصنفاتـي امعـروفة ومسموعاتـي ومـروياتـي 
عن مشاخـي اأماجد اأفاضل العظام وأساتـيذي الذين هم أساتـيذ اأنام 
فـي دهورهم واأعوام امشهورين عند اخاص والعام تغمدهم اه بغفـرانه 
والتوفـيقات  الـربانـية  للتأيـيدات  اه  وفقه  وأسأله  جنانه  فسـيح  وأسكنهم 
السبحانـية أن ل ينسانـي أوقات دعواته كـي يزيد اه تعالـى بذلك تأيـيداته 
وتوفـيقاته وكالته وأنا اأقل اأذل حمد باقـر بن حمد أكمل ُعفـي عنها 

بمنه ولطفه وكـرمه وعطفه آمـن آمـن رب العامـن «)29(.
هذه  من  أطول  فهـي  أعاه  ذكـرهم  مـر  من  أساتذته  بقـية  إجازات  أّما 
بالـرواية  اخاصة  والكتب  امجامـيع  بطون  فـي  ذكـرها  ورد  اإجازة.وقد 

واحديث)30(.
ثالثاا: تامذته وامجازون منه:

يعد السـيد الشهـرستانـي من كبار شـيوخ إجازة احديث، وكان مشتهـًرا 
من  الكثـيـر  علـيه  خـّرج  واللغة،وقد  والفقه  واحديث  التفسـيـر  درس  فـي 
العلاء، وصدرت منه اإجازات لكثـيـر من اأعام ومنهم الشـيخ أمد بن 
العاملـي،  الدين  السـيد عبد اه شبـر، السـيد صدر  الدين اأحسائي،  زين 
السـيد عبد امطلب بن أبـي طالب بن نور الدين اجزائري، صاحب كتاب)حفة 
العام(، السـيد دلدار علـي النقوي اهندي النصـيـر آبادي، الشـيخ أسد اه 
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التستـري الكاظمـي، امولـى شمس الدين بن مال الدين البهبهانـي، السـيد 
أمد  امولـى  اجنة،  التبـريزي، صاحب كتاب رياض  الزنوزي  حمد حسن 
أبو  السـيد  التبـريزي،  آقا كاظم  امولـى علـي بن  النـراقـي،  بن حمد مهدي 
باقـر  آقا حمد  بن  امولـى حمد علـي  اموسوي اخونساري،  القاسم جعفـر 
اهزار جـريبـي النجفـي، الشـيخ حمد فاضل السمنانـي، امـيـرزا مهدي بن 
مـيـرزا حمد تقـي القاضـي التبـريزي، السـيد جواد العاملـي، السـيد حجة 

اإسام الـرشتـي)31(.وهذا نموذج من إجازته:
إجازته لتلمـيذه الشـيخ حمد فاضل السمنانـي وهـي:

والسام  والصاة  العامـن  رب  ه  احمد  الـرحـيم  الـرمن  اه  »بسم 
علـى خاتم اأنبـياء وأفضل امـرسلـن حمد وآله الطـيبـن الطاهـرين ولعنة 
اه علـى أعدائهم ومبغضـيهم  إى يوم الدين وبعد فقد استجاز منـي العام 
الذهن  ذو  اأمعـي  الصالح  الورع  النقـي  التقـي  الكامل  والفاضل  العامل 
الثاقب والفهم الصائب ما فاضل أدام اه عاه وأراد اإنساك فـي سلك 
رواة اأخبار والتصال باأئمة وما كان من رتع فـي رياض العلاء الدينـية 
وكـرع من حـياض زلل سبـيل اأحاديث الـيقـينـية وقد لزمنـي بـرهة من 
بتقبـيل  العهد فـي هذه اأّيام ما تشـرف  الزمان فـي سالف اأّيام وقد جدد 
أعتاب اأئمة الكـرام وزيارهم بعد زيارة النبـي صلـى اه علـيه وآله 
وإسعاف  رغبته  إنجاح  إى  فتسارعت   احـرام  اه  بـيت  وأدرك حج  وسلم 
أدام اه وجوده وأفاض  له  طلبته وإجابة دعوته لكونه أها لذلك فأجزت 
علـيه بـره وجوده أن يـروي عنـي ما صحت روايته من مقـروء ومسموع وما 
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جازت لـّي إجازته من معقول ومشـروع ول سـيا كتب اأخبار وخصوصا 
اأربعة السائرة فـي الشتهار كمسـيـر الشمس فـي دائرة نصف النهار وهـي 
الكافـي والفقـيه والتهذيب والستبصار وملة ما صنفه علاؤنا اأعام أعلـى 
اه درجاهم فـي دار السام فـي مـيع العلوم من الفقه واأصول والتفسـيـر 

واحكمة واللغة وغـيـرها....«)32(.
ا: أقوال العلاء فـيه: رابعا

قال عنه تلمـيذه السـيد حمد حسن بن عبد الـرسول احسـينـي الزنوزي 
اجلـيل  السـيد   …« اجنة(:  كتابه)رياض  فـي  ـــ  1223ه عــام  امتوفـى 
واأستاذ النبـيل امـيـرزا حمد مهدي بن أبـي القاسم اموسوي الشهـرستانـي 
حقق  باذل  كامل  فاضل  عام  اأجد  شـيخنا  باحائر،  الساكن  اأصفهانـي 
اأخاق  شـريف  وجـيه  فقـيه  متكلم  ضبط  ثبت  ثقة  جامع  متبحـر  مدقق 
اأعام  اأئمة  علم  اجمـيل  والنسب  اجلـيل  احسب  ذو  اأعـراق  كـريم 
امسلمـن  حوائج  بقضاء  معـروفة  الشـريفة  أوقاته  اإسام  علاء  وسـيد 
يد  باسط  وهو  والدين  احنـيفة  الشـريعة  بتـرويج  مستغـرقة  امنـيفة  وأّيامه 
أصفهان  بلدة  أعاظم  من  أجداده  وكان  وأّم  قصد  من  لكل  والكـرم  اجود 

وانتقل هو فـي صغـره إلـى احائر احسـينـي…«)33(.
قال عنه القمـي فـي كتابه الكنـى واألقاب: »السـيد اأجل العام الـربانـي 

امـيـرزا حمد مهدي الشهـرستانـي …«)34(.
وهناك الكثـيـر من امؤرخـن وامؤلفـن الذين تطـرقوا بإطناب أو بإجاز 
إلـى تـرمة حال السـيد حمد مهدي الشهـرستانـي سواء أكان باللغة العـربـية 
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كاشف  علـي  الشـيخ  و)جموعة  العلاء(  كتب)تذكـرة  مثل  بالفارسـية،  أم 
و)منتخب  و)الذريعة(  العلاء(  و)قصص  الشبـيبـي(  و)جموعة  الغطاء( 

التواريخ( و)احجب واأستار( إلـى غـيـرها من امصنفات)35(.
ا: وفاته: خامسا

من  صفـر  شهـر  من  عشـر  الثانـي  فـي  الشهـرستانـي  السـيد  توفـي 
أعَدها  قد  كان  التـي  بمقبـرته  وُدفن  امقّدسة،  كـرباء  بمدينة  سنة1216هـ 
احسـينـية  احضـرة  من  الشـرقـي  اجنوبـي  الـرواق  فـي  حـياته  فـي  لنفسه 
بجوار قبور الشهداء،التـي أصبحت فـيا بعد مقبـرة اأسـرة الشهـرستانـية 
فـيه  أغارت  التي  السنة  وهي  وأحفاده)36(،  مهدي  حمد  السـيد  أواد  من 

أعـراب ابن سعود الوهابـي علـى مدينة كـرباء امقّدسة غازية)37(.
بأرض  اللطف  كتابه)جالـي  فـي  الساوي  حمد  الشـيخ  وفاته  وأّرخ 

الطف( با يلـي)38(:
ااإمــــان ذو  امــهــدي  �شهـر�شتانوالــ�ــشـــــيــد  اأر�ــــص  وامــنــتــمـــــي 
غـرب فما  وجهه  بــدر  غــاب  ــه غـربقد  ــوا وج ــاأرخ واأظــلــمــوا ف

وأّرخ وفاته سبطه امـيـرزا حمد علـي الشهـرستانـي امـرعشـي با يلـي)39(:
قائا ينعاه  التاريخ  هدى  عزيز علـى امهدي قد فات نائبهفـراح 

وكذلك قوله)أدخل فـي الفـردوس مهدينا(.
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المبحث الثالث
ن�شاطاته الفكـرية والعلمـية وااجتماعـية

: مؤلفاته: أولا
له تصانـيـف متعـّددة مـنها)40(:

1 ـ امصابـيح فـي الفقه.
2 ـ الفذالك فـي شـرح امدارك.

وتفسـيـر  امفاتـيح،  علـى  حاشـية  مثل  والـرسائل  احواشـي  بعض  ـ   3
بعض سور القـرآن الكـريم، وكلها خطوطة.

ثانـياا: مكتبته:
آل  بمحلة  الكائنة  داره  فـي  الشهـرستانـي  مهدي  حمد  السـيد  أسسها 
القـيمة  وامخطوطات  امهمة  بامصادر  عامـرة  وقتها  فـي  وكانت  عـيسـى، 
حسـن  حمد  السـيد  نجله  إلـى  وفاته  بعد  انتقلت  مؤلفاته.ثم  ومنها 
الشهـرستانـي اموسوي امتوفـى عام 124هـ، وقد هبت حتوياها أثـر غارة 
الثامن عشـر من شهر ذي احجة عام  لـيلة  الوهابـيـن علـى مدينة كـرباء 
1216هـ، إذ إن صاحبها كان قد توفـي فـي 12 صفـر من العام نفسه.وم يبَق 
منها الـيوم سوى بعض امخطوطات التـي حتفظ ها حفـيده البّحاثة السـيد 

صالح الشهـرستانـي نزيل طهـران الـيوم)41(.
ثالثاا: جامع الشهـرستانـي:

الشهـرستانـي عام 1189هـ،  اموسوي  السـيد حمد مهدي  العام  شـّيده 
بمسجد  بعد  فـيا  واشتهـر  الصافـي،  باب  أو  الشهداء  باب  مقابل  يقع 
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الصافـي، وقد شمله اهدم علـى أثـر توسـيع الشارع بـن احـرمـن)42(.
ا: إصاحاته: رابعا

احسـينـية  احضـرة  فـي  كثـيـرة  بإصاحات  الشهـرستانـي  السـيد  قام 
يـرد علـيه من موقوفات  امال،الذي كان  والصحن احسـينـي مستفـيًدا من 
َجِده اأعلـى السـيد فضل اه الشهـرستانـي، اموقوفة علـى تعمـيـر العتبات 
امقَدسة فـي العـراق وإيـران وإدارها، واسـيا أنه كان امتولـي علـيها أنه 
هذه  اإصاحات  ملة  ومن  حـينذاك،  وأعلمهم  الواقف  أواد  أكبـر  كان 
شاها  من  احسـينـية  الـروضة  خلف  يقع  كان  الذي  الكبـيـر  اجامع  إحاقه 
الصحن  فـي  الـروضة  خارج  عنه  بدًا  آخـر  جامًعا  وبنـى  بالـروضة)43(، 
وَسَع  وبذلك  الصافـي،  باب  مدخل  قـرب  الشـرقـية  جهته  من  الشـريف 
الـروضة، كا كان للسـيد الشهـرستانـي َيٌد فـي َمِد اماء من هـر الفـرات إلـى 
مدينة النجف اأشـرف، وذلك بحفـر هـر عـريٍض جًدا وعمـيق ابتداًء من 
تّم  وقد  امقَدسة،  النجف  أرض  إلـى  امسـيب  جسـر  جنب  الواقع  الشاطئ 
137كم  يساوي  ما  أي  فـرسًخا  تناهز)25(  اأرض  من  مسافة  فـي  ذلك 
تقـريًبا،وجـرت فـيه امـياه، وتَم إنجازه فـي عام 1213 للهجـرة، وهذا النهـر 

هو امعـروف بنهـر اهندية الـيوم)44(.
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الخاتمة
بعد دراسة شخصـية السـيد حمد مهدي الشهـرستانـي تّم التوصل إلـى 

ملة من ااستنتاجات:
أسهمت الـرعاية اأسـرية والبـيئة العلمـية، وما متع به السـيد حمد . 1

مهدي الشهـرستانـي من نبوغ ووعـي فـي بلورة شخصـيته.
مارس السـيد الشهـرستانـي نشاًطا تـربوًيا وفكـرًيا منذ مطلع شبابه . 2

وحتـى السنوات اأخـيـرة من حـياته.
وكان . 3 احديث  إجــازة  شـيوخ  كبار  من  الشهـرستانـي  السـيد  يعد 

خـّرج  واللغة،وقد  والفقه  واحديث  التفسـيـر  تدريس  فـي  مشتهـًرا 
علـى يديه العديد من طلبة العلوم الدينـية.

شـرح . 4 فـي  منها)الفذالك  امــؤلــفــات  مــن  العديد  لــه  صـــدرت 
امدارك(،)حاشـية علـى امفاتـيح(،)امصابـيح فـي الفقه(.

وفتح . 5 امساجد،  بناء  مثل  اخـيـرية  امشاريع  من  العديد  له  كــان 
امكتبات،كا قام بخدمات وإصاحات كثـيـرة فـي احضـرة احسـينـية 

والصحن احسـينـي.
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الهوام�ص
بغداد حواي . 1 بعد 30 كم2، وتبعد عن  الفرات عى  تقع كرباء جنوب غرب 

105 كم، وتقع عى خط طول 43درجة وعى خط عرض 34درجة، مناخها 
رطب شديد احرارة ي الصيف،وقارص الرد ي الشتاء،حيط ها البساتن من 
الزهري،  جر  ضاحي  حسن  ُينظر:  امدينة،  عن  .للتفاصيل  ميعها  اأرجاء 
العثاي(،  العر  هاية  حتى  نشأها  تارخية)منذ  دراسة  امقدسة  كرباء  مدينة 
أطروحة دكتوراه غر منشورة، كلية الدراسات العليا، اجامعة احّرة ي هولندا 

–فرع العراق-مركز الدراسة ي البرة، 2012م.
2 . ،الكاظم موسى  اإمام  ابن  امرتى  إبراهيم  السيد  أعقاب  عى  لاطاع 

أنساب  ي  الــرب  مناهل  احسيني،  النجفي  اأعــرجــي  جعفر  ُينظر: 
العرب،قم،1998م، ص423.

حمد مهدي بحر العلوم:ولد عام 1155هـ بمدينة كرباء امقدسة.ونشأ وسط . 3
ي  وامدرسن  العلاء  أفاضل  من  كان  الطباطبائي  امرتى  أبوه  علمية،  عائلة 
كرباء، انتقل من كرباء امقدسة إى النجف اأرف عام 1169ه   لتحصيل 
العلم عى يد كبار علائها ي ذلك الزمان، ومنهم الشيخ مهدي الفتوي امتوى 
امتوى عام 1186ه  والشيخ حمد  الدورقي  عام 1183ه ، والشيخ حمد تقي 
وغرهم.  1205ه   عام  امتوى  جريبي  اهزار  باقر  حمد  ابن  جريبي  اهزار  باقر 
الدينية،  القضايا  وإدارة  والتأليف  التدريس  ي  جدا  كان  ذلك  خال  وي 
تسّلم  حتى  وامعوزين  الفقراء  شؤون  ورعاية  ااجتاعية،  الدعاوى  وحسم 
امؤلفات،توّي  العديد من  له  بعد،  الثاثن  يتجاوز  م  الدينية، و عمره  الزعامة 
ي شهر رجب 1212هـ بمدينة النجف، وصّى عى جثانه السّيد حمد مهدي 
ُينظر:  اأرف.للتفاصيل،  بالنجف  الطوي  مسجد  ي  وُدفن  الشهرستاي، 
اهجري حتى  اأول  القرن  من    احسن  أو شعراء  الطف  جواد شر،أدب 
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عباس  حمد  6،بروت،1393هـ،ص48-54؛حافظ  عر،ج  الرابع  القرن 
الشمري، اثنتا عرة قصيدة ي رحاب اإمام احسن شعر حمد مهدي بحر 
العلوم، دراسة حليلية، جلة واسط للعلوم اإنسانية، مج11، العدد31، جامعة 

واسط، 2015م ،ص103-101.
الكاشاي . 4 النراقي  ذّر  أي  بن  مهدي  حّمد  الشيخ  هو  النراقي:  مهدي  حمد 

إيران عام 1128هـ،هاجر إى  نراق ي  النراقي، ولد ي قرية  بامحّقق  امعروف 
كاشان لطلب العلم، درس عى يد جموعة من العلاء منهم حّمد باقر اأصفهاي 
امعروف بالوحيد البهبهاي وحّمد مهدي بحر العلوم وغرهم، من آثاره جامع 
،توي ي  السعادات،جامع امواعظ،حِرق القلوب، ي مصائب آل البيت 
مدينة النجف عام 1209هـ، و ُدفن فيها.للتفاصيل، ُينظر:حمد مزة إبراهيم، 
منشورة،كلية  غر  ماجستر  رسالة  النراقي،  مهدي  حمد  فكر  ي  اأخــاق 

اآداب،جامعة الكوفة، 2006م.
بروت، . 5 اأمن،  حسن  وأخرجه  حققه  مج10،  الشيعة،  اأمن،أعيان  حسن 

1983م، ص164-163.
حمد . 6 بن  اأصفهاي  أكمل  حمد  بن  باقر  حمد  الشيخ  هو  البهبهاي:  الوحيد 

صالح، ولد بأصفهان عام  1118هـ هو رجل دين وفقيه ومرجع،  وأقام مدة 
ي هبهان ثم استقر ي كرباء وتوي باحائر عام 1206هـ.للتفاصيل، ُينظر: عي 
طاهر تركي احي وعي فاروق حمود احبوي، مدرسة الشيخ الوحيد البهبهاي 
الباحث،  جلة  تارخية،  والسياي)1747-1905م(قراءة  الفكري  وأثرها 

مج7، العدد1،جامعة كرباء، 2013م،ص346-325.
1990م، . 7 بروت،  كرباء،  ي  العلمية  احركة  الشاهرودي،تاريخ  الدين  نور 

وأرها،بروت،  كرباء  عشائر  طعمة،  آل  هادي  سلان  ص223-224؛ 
كــربــاء،كــربــاء،  طــعــمــة،تــراث  آل  هـــادي  ســلــان  1998م،ص127؛ 
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1964م،ص97-98؛ حمد حسن مصطفى ال كليدار، مدينة احسن أو ختر 
تاريخ كرباء،بغداد، 1947م،ص72.

آل . 8 هادي  سلان  ص223-224؛  السابق،  الشاهرودي،امصدر  الدين  نور 
طعمة،تراث كرباء،ص186-185.

صالح الشهرستاي:ولد ي كرباء عام 1325هـ، قام بالتأليف والبحث، ومن . 9
أهم مؤلفاته السيد مال الدين اأسد أبادي،دليل العتبات امقدسة،تاريخ اأرة 
السبت 22 شعبان عام 1395هـ وُدفن  يوم  النياحة،توي  تاريخ  الشهرستانية، 
فيها.للتفاصيل، ُينظر:صالح الشهرستاي،تاريخ النياحة عى اإمام احسن بن 
عي، حقيق نبيل رضا علوان،قم،2003م،ص13-20؛ أمد احائري اأسدي، 

أعام من كرباء،بروت،2013م، ص102-101.
امجدد الشرازي:هو مرزا حمد حسن الشرازي، ولد عام 1231هـ ي مدينة . 10

كرباء  إى  فوصل  احوزوية  الدراسة  مواصلة  العراق  إى  بإيران،سافر  شراز 
التي بقي فيها مدة ثم غادر إى النجف حيث استقر، نال درجة ااجتهاد، هاجر 
إى سامراء عام 129هـ، توي عام 1312هـ ي مدينة سامراء.للتفاصيل، ُينظر: 

عباس القمي، الكنى واألقاب، ج3، طهران،د.ت،ص222.
طاهر . 11 بن  حمد  ص223-224؛  السابق،  الشاهرودي،امصدر  الدين  نور 

الساوي، جاي اللطف بأرض الطف،كرباء،2011م،ص563.
الدين . 12 سلان هادي آل طعمة، عشائر كرباء وأرها، ص128-129؛ مال 

أمد بن عي احسني امعروف بابن عنبة،عمدة الطالب الصغرى ي نسب آل أي 
طالب، قم،2009م، ص114.

للتفاصيل عن احائر احسيني، ُينظر: أمر جواد كاظم عي بيج، احائر احسيني –. 13
دراسة تارخية-)61-656هـ/680-1258م(، رسالة ماجستر غر منشورة، 
الكليدار آل طعمة، تاريخ  كلية اآداب، جامعة الكوفة، 2007م؛ عبد اجواد 
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كرباء وحائر احسن ، النجف اأرف، 1368هـ.
آل . 14 ــادي  ه سلان  ُينظر:  الشهرستاي،  آل  الــســادة  جلس  عــن  للتفاصيل 

طعمة،موسوعة تراث كرباء، حاسن امجالس ي كرباء،مركز تراث كرباء، 
2015م، ص46-45.

حمد عي هبة الدين احسني الشهرستاي: ولد عام 1301هـ ي مدينة سامراء . 15
أصدر  وكــربــاء،  النجف  ي  الدينية  العلوم  درس  بـــارزة،   دينية  شخصية 
ااحتال  ضد  شــارك  كذلك  النجف،  ي  العامة  امكتبة  العلم،وأنشأ  جلة 
شهر  ي  عنه  وأفرج  ُأعتقل  حتى  1339هـــ،  عام  العرين  ثورة  ي  الريطاي 
1340هـ  عام  للمعارف  وزيًرا  ُعّن  ثم  العام،  بالعفو  1340هـ  عام  رمضان 
بذل  النقيب،  الرمن  عبد  حكومة  ي  العراقية  الدولة  تأسيس  عند  وذلــك 
التعليم،  شؤون  ي  الريطانين  امستشارين  تدخات  من  للحد  حثيثة  جهوًدا 
نوماس  وكريمة  احي  جــودي  1386هـ.للتفاصيل،ُينظر:عبود  عام  توي 
لنصوصها  وصفية  دراســة  الشهرستاي  الدين  هبة  للسيد  العلم  امدي،جلة 
أيلول  الشيعي،  الوقف  ديوان  العميد،مج1،العددان)2-1(،  جلة  اأدبية، 
 التميمي، اإمام احسن النبي حمد  2012م،ص265-270 ؛هادي عبد 
ي تراث السيد هبة الدين احسيني الشهرستاي)دراسة ي الرؤى ومنهج الكتابة 

التارخية(، جلة آداب الكوفة، مج1،العدد23، جامعة الكوفة، 2015م.
كرباء، . 16 ي  امجالس  حاسن  كرباء،  تراث  طعمة،موسوعة  آل  هادي  سلان 

ص46.
حسن اأمن،امصدر السابق، ص164.. 17
للتعرف عى تاريخ إيران ي عهد طهاسب اأول الصفوي، ُينظر: باسم مزة . 18

عباس، إيران ي عهد الشاه طهاسب اأول الصفوي)1524-1576م(، جلة 
اخليج العري، مج40، العدد)1-2(، جامعة البرة، 2012م.
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تراجم . 19 ي  الساء  نجوم  كشمري،  أزاد  عي  حمد  ص163؛  نفسه،  امصدر 
العلاء)عري وفاري(، طهران،د.ت، ص344.

دائرة . 20 احسن،ج3،  ي  الناظمن  الشعراء  الكرباي،معجم  حمد  صادق  حمد 
امعارف احسينية،لندن، 2011م،ص78.

للتفاصيل عن اهجوم اأفغاي عى أصفهان، ُينظر:كال السيد، نشوء وسقوط . 21
الدولة الصفوية_ دراسة حليلية، قم امقدسة، 2005م، ص277-281؛ حمد 

سهيل طقوش، تاريخ الدولة الصفوية ي إيران، بروت، 2009م.
 حسن اأمن،امصدر السابق، ص163.. 22
امصدر نفسه، ص165.. 23
امصدر نفسه، ص165.. 24
قم، . 25 ج3،  واأدبـــاء،  العلاء  تراجم  ي  الرجال  معارف  الدين،  حرز  حمد 

بروت،  كرباء،  ي  امدفونن  مشاهر  طعمة،  آل  سلان  85؛  1984م،ص 
2009م، ص76.

للرواية . 26 الشيخ  إذن  الرواية:هي  وإجــازة  اإذن،  إعطاء  هي  لغة  اإجــازة 
امسلمن،  عند  العلمية  الفياض،اإجازات  اه  ُينظر:عبد  عنه.للتفاصيل، 

بغداد،1967م،ص23-21.
طعمة،تراث . 27 آل  هادي  سلان  85؛  السابق،ص  امصدر  الدين،  حرز  حمد 

كرباء، ص185.
بن . 28 أمد  بن  إبراهيم  بن  أمد  بن  يوسف  الشيخ  هو  البحراي:  يوسف  الشيخ 

ُيعرف  بحراي  شيعي  ومرجع  وفقيه  دين  رجل  البحراي،  عصفور  بن  صالح 
باسم صاحب احدائق نسبة إى كتابه امشهور احدائق النارة ي أحكام العرة 
عام1107  البحرين  ي  اإخبارية،ولد  امدرسة  رموز  أهم  من  ويعد  الطاهرة، 
هـ،انتقل إى كرمان وشراز، ثم إى العتبات امقدسة ي العراق، أّلف العديد من 
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الكتب أمها لؤلؤة البحرين، توّي ي الرابع من شهر ربيع اأول 1186هـ ي 
كرباء.للتفاصيل، ُينظر: حسن اأمن،امصدر السابق، ص318-317.

امصدر نفسه،ص164.. 29
امصدر نفسه،ص164.. 30
امصدر نفسه، ص164؛ حمد حرز الدين، امصدر السابق، ص85.. 31
ُينظر: . 32 السمناي،  فاضل  حمد  اما  الشيخ  لتلميذه  إجازته  نص  عى  لاطاع 

حسن اأمن،امصدر السابق، ص165.
امصدر نفسه، ص164.. 33
عباس القمي، الكنى واألقاب، ج2، طهران،د.ت،  ص375.. 34
حسن اأمن،امصدر السابق، ص164.. 35
السابق، . 36 امصدر  الدين،  حرز  حمد  ص163؛  السابق،  اأمن،امصدر  حسن 

ص87؛ سلان آل طعمة، مشاهر امدفونن ي كرباء، ص77-76.
احسن . 37 عبد  مقدام  ُينظر:  امقدسة،  كرباء  مدينة  الوهاي  الغزو  عن  للتفاصيل 

التاسع  القرن  مطلع  ي  امقدسة  كرباء  مدينة  الوهاي  الغزو  الفياض،  باقر 
عر)دراسة تارخية – حليلية(، جلة تراث كرباء، السنة الثانية، مج 2، العدد 

اأول،كرباء، آذار 2015م.
حمد بن طاهر الساوي، امصدر السابق،ص563-562.. 38
حسن اأمن،امصدر السابق، ص163.. 39
امراقد)احسن . 40 الكرباي،تاريخ  حمد  صادق  حمد  ص164؛  نفسه،  امصدر 

2003م،ص113؛  لندن،  احسينية،  امعارف  دائرة  وأنصاره(،ج2،  بيته  وأهل 
النيسابوري  حسن  إعجاز  ص86؛  السابق،  امصدر  الــديــن،  حــرز  حمد 
قم  ط2،  واأسفار،  الكتب  أساء  عن  واأستار  احجب  كشف  الكنتوري، 

امقدسة، 1309هـ ق، ص523.
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نور الدين الشاهرودي،امصدر السابق، ص303.. 41
1988م،ص178؛ . 42 الــذاكــرة،بــغــداد،  ي  كرباء  طعمة،  آل  هــادي  سلان   

كرباء  ي  ااجتاعية  ـــاع  اأوض غــافــل،  حسن  وعــدي  سلان  ــزة  م عــي 
1914م-1921م،جلة جامعة كرباء العلمية، مج7، العدد2، جامعة كرباء، 

2009م،ص4.
احسينية . 43 الروضة  أن  الشهرستاي  مهدي  حمد  السيد  احظ  1213هـ  عام  ي 

بمرقد  للروضة  الشاي  امسجد  إحاق  فقرر  يطاق  ا  بشكل  بالزائرين  تضيق 
اإمام احسنفاستشار امهندس بذلك، إذ قام السيد الشهرستاي باستشارة 
القاطنن  الطباطبائي فوافق عى ذلك واجتمعا سوية مع امهندسن  السيد عي 
احرم  بتوسعة  للقيام  والفرس وخططوا  اهنود  امهندسن  ي كرباء وعدد من 
احسيني فباروا العمل وأهوه برعة فائقة،دالة عى مهارهم وخرهم.ُينظر: 
حمد صادق حمد الكرباي، تاريخ امراقد)احسن وأهل بيته وأنصاره(،ج2، 
ص113؛ سعيد هادي الصفار، الروضة احسينية وإسهامات امبدعن اجليلة 

بواسطة حّمد صادق حّمد الكرباي، بروت، 2006م، ص16-15.
حسن  اأمن،امصدر السابق، ص165؛ سلان هادي آل طعمة،تراث كرباء، . 44

ص185.
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الم�شادر و المراجع
:الكتب: أولا

أمد احائري ااسدي، أعام من كرباء،بروت،2013م.- 1
إعجاز حسن النيسابوري الكنتوري، كشف احجب واأستار عن أساء الكتب - 2

واأسفار، ط2، قم امقدسة، 1309هـ ق.
جعفر اأعرجي النجفي احسيني، مناهل الرب ي أنساب العرب،قم،1998م.- 3
مال الدين أمد بن عي احسني امعروف بابن عنبة،عمدة الطالب الصغرى ي - 4

نسب آل أي طالب، قم،2009م.
حتى - 5 اهجري  اأول  القرن  من    احسن  شعراء  أو  الطف  أدب  شر،  جواد 

القرن الرابع عر، ج 6،بروت،1393هـ.
سعيد هادي الصفار، الروضة احسينية وإسهامات امبدعن اجليلة بواsطة حّمد - 6

صادق حّمد الكرباي، بروت، 2006م.
سلان هادي آل طعمة،تراث كرباء، كرباء، 1964م.- 7
ـــــــــــــــ، كرباء ي الذاكرة، بغداد، 1988م.- 8
ـــــــــــــــ، عشائر كرباء وأرها،بروت، 1998م.- 9

ـــــــــــــــ، مشاهر امدفونن ي كرباء، بروت، 2009م.- 10
تراث - 11 كرباء،مركز  ي  امجالس  حاسن  كرباء،  تراث  ـــــــــــــــ،موسوعة 

كرباء،2015م.
نبيل رضا - 12 بن عي، حقيق  اإمام احسن  النياحة عى  الشهرستاي،تاريخ  صالح 

علوان،قم،2003م.
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عباس القمي، الكنى واألقاب، ج2،ج3، طهران، د.ت.- 13
النجف - 14  ، احسن  وحائر  كرباء  تاريخ  طعمة،  آل  الكليدار  اجــواد  عبد 

اأرف، 1368هـ.
عبد اه الفياض،اإجازات العلمية عند امسلمن، بغداد،1967م.- 15
امقدسة، - 16 قم  حليلية،  دراســة  الصفوية_  الدولة  وسقوط  نشوء  السيد،  كال 

2005م.
اأمن، - 17 حسن  وأخرجه  حققه  مج10،  الشيعة،  اأمن،أعيان  حسن 

بروت،1983م.
حمد بن طاهر الساوي، جاي اللطف بأرض الطف،كرباء،2011م.- 18
حمد حرز الدين، معارف الرجال ي تراجم العلاء واأدباء، ج3، قم، 1984م.- 19
كرباء، - 20 تاريخ  ختر  أو  احسن  مدينة  كليدار،  آل  مصطفى  حسن  حمد 

بغداد،1947م.
حمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة الصفوية ي إيران، بروت، 2009م.. 21
وأنصاره(،ج2، . 22 بيته  وأهل  امراقد)احسن  تاريخ  الكرباي،  حمد  صادق  حمد 

دائرة امعارف احسينية، لندن، 2003م.
معجم الشعراء الناظمن ي احسن،ج3، دائرة امعارف احسينية، لندن، 2011م.. 23
ــاري(، . 24 وف العلاء)عري  تراجم  ي  الساء  نجوم  كشمري،  أزاد  عي  حمد 

طهران،د.ت.
نور الدين الشاهرودي، تاريخ احركة العلمية ي كرباء، بروت.. 25
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ثانياا: الرسائل واأطاريح اجامعية:
تارخية-)61-. 1 –دراسة  احسيني  احائر  بيج،  كاظم عي  أمر جواد 

كلية  منشورة،  غر  ماجستر  رسالة  656هــــــ/680-1258م(، 
اآداب، جامعة الكوفة، 2007م.

حسن ضاحي جر الزهري، مدينة كرباء امقدسة دراسة تارخية)منذ . 2
منشورة،  غر  دكتوراه  أطروحة  العثاي(،  العر  هاية  حتى  نشأها 
كلية الدراسات العليا، اجامعة احرة ي هولندا –فرع العراق-مركز 

الدراسة ي البرة، 2012م.
النراقي، رسالة . 3 مهدي  حمد  فكر  اأخاق ي  إبراهيم،  مزة  حمد   

ماجستر غر منشورة،كلية اآداب،جامعة الكوفة، 2006م.
ثالثاا: البحوث امنشورة:

ــاه طــهــاســب اأول . 1 ــش ال إيــــران ي عــهــد  ــاس،  ــب بــاســم مـــزة ع
ــج40،  م ــعــري،  ال اخليج  جلة  ـــوي)1524-1576م(،  ـــف ـــص ال

العدد)1-2(، جامعة البرة، 2012م.
رحــاب . 2 ي  قصيدة  ــرة  ع اثنتا  الــشــمــري،  عــبــاس  حمد  حــافــظ 

احسنشعر حمد مهدي بحر العلوم، دراسة حليلية، جلة واسط 
للعلوم اإنسانية، مج11، العدد31، جامعة واسط، 2015م.

للسيد . 3 العلم  امــدي،جــلــة  نــومــاس  وكريمة  احــي  ــودي  ج عبود 
جلة  اأدبية،  لنصوصها  وصفية  دراســة  الشهرستاي  الدين  هبة 
العميد،مج1،العددان)1-2(، ديوان الوقف الشيعي، أيلول2012م.
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عي مزة سلان وعدي حسن غافل، اأوضاع ااجتاعية ي كرباء . 4
1914-1921م،جلة جامعة كرباء العلمية، مج7، العدد2، جامعة 

كرباء، 2009م.
الشيخ . 5 مدرسة  احبوي،  حمود  فاروق  وعي  احي  تركي  طاهر  عي 

الوحيد البهبهاي وأثرها الفكري والسياي)1747-1905م(قراءة 
تارخية، جلة الباحث، مج7، العدد1،جامعة كرباء، 2013م.

مقدام عبد احسن باقر الفياض، الغزو الوهاي مدينة كرباء امقدسة . 6
تراث  جلة  – حليلية(،  تارخية  عر)دراسة  التاسع  القرن  مطلع  ي 

كرباء، السنة الثانية، مج 2، العدد اأول،كرباء، آذار 2015م.
السيد . 7 تراث  ي   احسن اإمام  التميمي،  حمد  النبي  عبد  هادي 

الكتابة  ومنهج  الرؤى  ي  الشهرستاي)دراسة  احسيني  الدين  هبة 
الكوفة،  جامعة  مج1،العدد23،  الكوفة،  آداب  جلة  التارخية(، 

2015م .
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الملخ�ص
ا خفـى أن كـرباء كانت وما زالت مدينة العلم والعلاء وقد احتوت 
وجود  أمها  مقومات  من  به  متاز  ما  رحـى  قطب  وكانت  عدة  مــدارس 
احـرمـن الشـريفـن وهجـرة الناس إلـيها فكانت كامدارس اأخـرى مثل 
مدرسة بغداد والنجف واحلة وغـيـرها من امدارس وقد بـرزت وازدهـرت 
مدرسة كـرباء فـي القـرنـن الثانـي عشـر، والثالث عشـر اهجـريـن علـى يد 
أفاضل العلاء أمثال الوحـيد البهبهانـي والسـيد علـي الطباطبائي وغـيـرهم، 
وبعد أن شاع صـيت هذه امدرسة صار طلبة العلم والعلاء يتجهون صوها 
للتبـرك والتشـرف بزيارة اإمامـن وأخذ العلم من العلاء اأفاضل 
حـيث  العاملـي  جواد  حمد  السـيد  هو  كـرباء  قصدوا  الذين  الطلبة  ومن 
جاء من جبل عامل متوجها إلـى كـرباء وكل ما وصل إلـيه السـيد اجلـيل 
كان من ثار تعلمه من أساتذته وباخصوص السـيد علـي الطباطبائي حـيث 
كان يقول بحقه)أول من علمنـي وربانـي وقـربنـي وأدنانـي(، وذلك لصلة 
مازما  كان  إنه  قـيل  حـيث  البهبهانـي  الوحـيد  وأستاذه  بـينها،  القـرابة 
لدرسـيها معا فـي زمان واحد مشغوا بذلك عن اخـروج من كـرباء حتـى 
لزيارة النجف اأشـرف وما يتمتع به السـيد اجلـيل من مكانه علمـية جاء 

البحث لـيسلط الضوء علـيه وبـيان مكانته وجهوده العلمـية.
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Abstract

It  is  very  clear  that  Kerbala  was  and  still  is  a  city  of  science 
and  scholars  .It  had  a  number  of  scholars  .It  was  the  center  of  its 
characteristics  ،mainly  ،presence  of  the  two  holy  shrines  and 

people immigration towards it .Thus ،it was like other schools 

such  as  Baghdad  ،Nejaf  ،Hilla  ،and  other  schools  .Kerbala 

school  appeared  and  lourished  in  the  twelve  and  thirteen 

Hijri centuries under the great scholars ’hand as Al Weheed 

Al  Behbehani  and Al  Seyed Ali  Al  Tebateba’i  ،etc  .After  the 

scholars  ›reputation  ،students  and  scholars  were  heading 

towards  it  for  getting  blessing  and  honour  through  visiting 

the two Imams and taking science from the great  scholars. 

Al  Seyed Mohammed Jewad Al Amili was one of those 

who visited Kerbala; he came from Jebel Amil directed to 

Kerbala. All things that the great Seyed got were results of 

what he learned from his teachers particularly Al Seyed Ali Al 

Tebateba’i  ،when he was  saying  in  his  right(he  was  the  irst 
who taught ،brought up ،approached ،moved toward me .)That 

was  due  to  the  close  relation  between  them  and  his  alone 

teacher Al Behbehani. It was said that he was too busy to 

leave Kerbala to visit the holy Nejaf and for the noble Al Seyed 

scientiic status ،the current research came to shed the light 

on him and to state his value and scientiic efforts.
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المقدمة
احمد ه رب العامـن والصاة والسام علـى أفضل اخلق أمعـن نبـينا 

حمدوعلـى آله وصحبه إلـى يوم الدين.
وبعد ،  فإن امدارس الفقهـية عند اإمامـية التـي ُعـرفت بعلائها ومكاها 
ومكانتها ها تاريخ عـريق فـي كـيفـية مواجهة التحديات والظـروف امحـيطة 
ها فـي مدة زمنـية معـينة، وا خفـى أن فـي كل مدرسة بـرز علاء عدة كان 
هم الفضل فـي تطويـر امدارس من خال تأثـيـرهم الشخصـي وااجتاعـي 
فـي امحـيط الذي عاشوا فـيه ومن هذه امدارس هـي مدرسة كـرباء التـي 
مدينة  إها  أوًا:  قـيل:»ما  كا  أساسـن  لعاملـن  إلـيها  اأنظار  جذبت 
أمثال)السـيد  كبار  علاء  وجود  ثانـًيا:   ،الفضل أبـي  وأخـيه  احسـن 
فخار بن معد احائري من أعام الفقه واأدب واأنساب فـي القـرن السابع 
اهجـري، والسـيد جال عبد احمـيد بن فخار بن معد اموسوي من شـيوخ 
والثالث  الثانـي عشـر  القـرن  فـي  امدينة شهدت  أن هذه  إّا  الـرواية،..... 
عشـر نشاًطا فقهـًيا واسًعا وزخـرت بفقهاء كبار من أمثال: الشـيخ يوسف 
بحـر  والسـيد مهدي  البهبهانـي،  والوحـيد  »احدائق«،  البحـرانـي صاحب 
النـراقـي صاحب »مستند الشـيعة«، والسـيد  العلوم، وامولـى حمد مهدي 
»الـرياض«،  صاحب  الطباطبائي  علـي  والسـيد  الشهـرستانـي،  مهدي 
والشـيخ  العلاء،  شـريف  والشـيخ  الطباطبائي،  امجاهد  حمد  والسـيد 
حمد حسـن اأصفهانـي صاحب »الفصول«، والسـيد إبـراهـيم القزوينـي 

صاحب »الضوابط«، وامولـى حمد صالح البـرغانـي، وغـيـرهم«)1(.
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وهذين العاملـن ولعوامل أخـرى حـيطة كان لكـرباء السبب فـي جذب 
العلاء وطاب العلم وإذا ما أردنا أن نسّلط الضوء علـى من شد الـرحال 
إلـى كـرباء سنجد أن هناك اعداًدا هائلة من العلاء اخذت من كـرباء ومن 
امدرسة  هذه  من  العلم  من  لـينهلوا  ومقاًما  مقـًرا  اهامـن  اإمامـن  جوار 
فـي  الضوء  وسنسلط  العلمـية،  اأوساط  بـن  ومكانتها  صـيتها  شاع  التـي 
للتعلم  باخصوص  وكـرباء  العـراق  قصدت  شخصـية  علـى  البحث  هذا 
عشـر،  الثانـي  القـرنـن  فـي  علائها  لدى  العلمـي  الفـيض  من  وااستفادة 
العاملـي)1226هـ( وامعـروف  السـيد حمد جواد  والثالث عشـر أا وهو 
بصاحب كتاب مفتاح الكـرامة هذا وقد انتظم البحث علـى مبحثـن تقدمها 
مقدمة حـيث جاء امبحث اأول بعنوان السـيـرة الذاتـية للسـيد حمد جواد 
جواد  حمد  للسـيد  العلمـية  السـيـرة  بعنوان  الثانـي  وامبحث  العاملـي، 
العاملـي وتبعها خامة البحث وقائمة بامصادر وامـراجع التـي اعتمدت فـي 

البحث، وآخـر دعوانا أن احمد ه رب العامـن.
المبحث ااأول 

ال�شـيـرة الذاتـية لل�شـيد محمد جواد العاملـي
1- اسمه ونسبه

بن  بالطاهـر بن حـيدر  املقب  السـيد حمد جواد بن حمد بن حمد  هو 
بن  بن علـي اأعـرج  الدين  بن عاء  بن علـي  بن قاسم  بن أمد  إبـراهـيم 
إبـراهـيم بن حمد بن علـي بن مظفـر بن حمد بن علـي بن مزة بن احسـن 
بن حمد بن عبد اه بن عـيسـى بن حـيـى بن احسـن بن زيد بن علـي بن 
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احسـن بن علـي بن أبـي طالب، وقد يصف نفسه فـي بعض مصنفاته 
باحسـينـي احسنـي اموسوي وإَن انتسابه من جهة احسن امجتبـى وموسـى 
الكاظم من جهة أمهاته وجداته. وينتهـي نسبه إلـى العتـرة الطاهـرة 
نساء  سـيدة  الزهـراء  وفاطمة  طالب  أبـي  بن  احسـن  بن  علـي  بن  زيد 

العامـن فنسبه انسب اأنساب وأعـرق اأعـراق)2(.
2- ولدته ووفاته

ولد السـيد حمد جواد العاملـي فـي قـرية » شقـراء« وهـي إحدى قـرى 
لبنان فـي حدود سنة)1164هـ( وإن كان تاريخ وادته م  جبل عامل فـي 
يضبط علـى التحقـيق والتعـيـن إّا أَن السـيد حسن اأمـن العاملـي أثبتها 
 1226( سنة  اأشـرف  النجف  فـي    السـيد  وتوفـي  احــدود)3(،  هذه 
سنة)1228هـ()4(،  هو  وفاته  تاريخ  بأن  وقـيل  1811م(،   - هـ(،)1751 
إمامه  بعد  العلاء هو وفاته سنة )1226هـ( كا ورد  بـن  امشهور  والـرأي 
مسألة اإقـرار)5(، وهذا يعنـي أَنه قد عاش بـن القـرن الثانـي عشـر والثالث 
القبلـي  الصف  فـي  الشـريف  الصحن  حجـر  إحدى  فـي  ُدفن  وقد  عشـر، 
امقابل لوجه أمـيـر امؤمنـن علـى يمـن اخارج من باب القبلة والداخل 
من باب الفـرج الغـربـي بوصـية منه لـرؤيا رآها وقبـره هناك مشهور مزار)6(.

3- ألقابه
للسـيد حمد جواد ألقاب كثـيـرة لقَب ها منها:

1- الشقـرائي: نسبة إلـى قـرية شقـراء التـي ولد فـيها.
2- العاملـي: نسبة إلـى جبل عامل فـي لبنان وقد شارك غـيـره من العلاء 
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الذين ولدوا فـي جبل عامل فـي هذا اللقب.
3- الكـربائي: نسبة إلـى مدينة كـرباء التـي سكن ودرس وتتلمذ ها 
علـى يد أعاظم علائها أمثال الوحـيد البهبهانـي، والسـيد علـي الطباطبائي.
ودرس  سكن  التـي  اأشـرف  النجف  مدينة  إلـى  نسبة  النجفـي:   -4

وتوفـي فـيها بعد انتقال الدراسة إلـيها علـى يد السـيد مهدي بحـر العلوم.
5- الغـروي: نسبة إلـى أرض الغـري وهو ااسم الثانـي مدينة النجف 

اأشـرف
6- السـيد اجواد العاملـي: نسبة إلـى نسبه الشـريف.

اللقب جاءت بخطه فـي بعض امجلدات من  7- احسـينـي: نسبة هذا 
مفتاح الكـرامة.

8- احسنـي اموسوي: نسبة هذا اللقب جاءت بخطه فـي بعض امجلدات 
من مفتاح الكـرامة وذلك انتسابه من جهة أمهاته وجداته)7(.

يبدو للباحث أن األقاب التـي ُذكـرت قد  تعـّرض ها العلاء فـي كتبهم  إّا  
لقب الكـربائي فلم أجد أحًدا تعـّرض له  وهذا إنا يعد نوعا من امظلومـية 
للسـيد جواد فأنه قد أمضـى وقًتا لـيس بقلـيل فـي مدينة كـرباء وما يؤيد 
أن  قـيل:»والظاهـر  حـيث  الكـرامة  مفتاح  كتاب  مقدمة  فـي  ورد  ما  ذلك 
أوائل ابتدائه فـي حصـيل العلوم كان فـي جبل عامل، فشـرع فـي مقدمات 
استكاله  بعد  ثم  امكان.  هذا  فـي  التفقه  فـي  الدخـيلة  اإسامـية  العلوم 
تلك امقدمات سافـر إلـى العـراق، فأقام فـي إحدى احوزتـن امعـروفتـن 
اأشـرف  النجف  بعد  امقدسة  كـرباء  وهـي  الزمان  ذلك  فـي  الدائرتـن 
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فاستوطنها وذلك أن بلدة كـرباء فـي ذلك الزمان صارت حوزة علمـية 
للمتعلمـن وا  العلوم اإسامـية  لتحصـيل  دائرا  للمـريدين وقطبا  عالـية 
سـيا فـي الفقه اجعفـري وأصوله ااعتقادية والفقهـية، وكان قطب رحـى 
اأجد  الفقـيه  هو  حـينئذ  وتدريسها  حقـيقها  وحور  امقدسة  كـرباء  حوزة 
وحجة  اه  آية  امدقق  امحقق  عصـره  فقهاء  أستاذ  اأوحــد  واأصولـي 
اإسام آقا حمد باقـر الشهـيـر بالوحـيد البهبهانـي وبعده فـي الشهـرة 
والعظمة ابن أخته الفقـيه اأصولـي آية اه السـيد علـي الطباطبائي صاحب 
البلدة  تلك  فـي  امحققـن  اأستاذين  هذين  ومعاصـر  امسائل.  ريــاض 
العام  الفقـيه  امبنـى وامسلك  امستقـر فـي طـرف ضدما من حـيث  الطـيبة 
الناضـرة  احدائق  كتاب  البحـرانـي صاحب  يوسف  الشـيخ  اه  آية  امحقق 
وهؤاء اأعام وغـيـرهم كانوا مصابـيح العلم فـي تلك البلدة امقدسة وآية 
حقـيقها فـي تلك الكلـية الفقهـية وكان طلبة العلم والفقه يشدون الـرحال 
من نواحـي الباد اإسامـية مـيعها إلـى تلك احوزة وإلـى حوزة النجف 
اأشـرف فأجل ذلك قصدها أي كـرباء امقدسة امتـرجم له بعد أن اشتغل 
بمقدمات العلوم مدة غـيـر يسـيـرة فـي جبل عامل لبنان، فهاجـرها قاصدا 
من ذلك اكتساب العلوم وحصـيل احقائق فاستوطنها إلـى أن مات أستاذه 
تلك  وروده  بعد  أنه  اأعام  بعض  ذكـره  ما  ويظهـر  البهبهانـي  الوحـيد 
السـيد  الفقـيه  السـيد  مذاكـرة  جلسة  حضـر  امباركة  واحوزة  الطـيبة  البلدة 
علـي الطباطبائي ولذا حكـى عن بعض مصنفاته وإجازاته أنه قال: إنه - أي 
صاحب الـرياض - أول من علمنـي وربانـي وقـربنـي وأدنانـي، ولذا يعبـر 
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عنه كثـيـرا ما فـي كتابه هذا ب  )شـيخنا( أو )أستاذنا( وهذا الكام امحكـي 
م  وأنه  ومعلمـيه  أساتـيذه  أول  الـرياض  صاحب  بأن  يشعـر  بظاهـره  عنه 
الـرياض كان -  إّا أن ذلك بعـيد جدا، فإن صاحب  يتعلم قبله من أحد، 
إذ هبط الشارح ذلك امهبط - من الفقهاء امجتهدين ومن مدرسـي خارج 
الفقه واأصول ومثله ا يكون مدرسا مقدمات العلوم ومبادئها التـي يتكفل 
تعلـيمها أوساط الطلبة ومن يتـردد فـي بادئ الـرأي من امعلمـن، وبعد أن 
حضـر جلس بحث الطباطبائي بـرهة من الزمن حضـر حوزة أستاذه الوحـيد 
البهبهانـي وقـيل: إنه كان مازما لدرسـيها معا فـي زمان واحد مشغوا 
بذلك عن اخـروج من كـرباء حتـى لزيارة النجف اأشـرف وهو دائا 
 يعبـر عن أستاذه هذا ب  )أستاذنا اآقا أو اأستاذ أدام اه حـراسته(. وهو
قد عنـى فـي هذا الكتاب بنقل كام هذا اأستاذ أكثـر من عنايته بنقل كام 

سائر أساتذته«)8(.
يد  علـى  التعلم  فـي  كـرباء  فـي  طويلة  مدة  قضـى  السـيد  أن  فـياحظ 
وغـيـرهم  الطباطبائي  علـي  والسـيد  البهبهانـي،  الوحـيد  أمثال  العلاء 
أو  الغـروي  أو  النجفـي  بلقب  أسوة  اللقب  هذا  علـيه  نطلق  أن  يمكننا  ما 

العاملـي.
4 - أسـرته 

الشـريف  نسبه  ويتصل  العاملـي  جواد  السـيد  نسب  عن  الكام  تقدم 
باحسـن ذي الدمعة بن زيد الشهـيد بن علـي بن احسـن بن علـي بن أبـي 
جبل  فـي  الشهـيـر  موسـى  احسن  أبـي  السـيد  أخـي  ابن  وهو   ،طالب
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عامل بانـي مسجد شقـراء الكبـيـر ومدرستها، فإَن السـيد حـيدر والد السـيد 
املقب  حمد  ملتهم  من  وابنتان  ذكور  ستة  الولد  من  له  كان  احسن  أبـي 
بالطاهـر وهو أكبـرهم ولد فـي 29 مادى اآخرة سنة)1130هـ(، والسـيد 
حمد اجواد هو حفـيده فهو حمد اجواد بن حمد بن حمد امذكور فعلم أَنه 
ابن ابن أخـيه، فـيتضح أَن السـيد من أسـرة تتسم بالعلم والتدريس وكـيف 

 . r ا وهو ابن السالة الطاهـرة عتـرة النبـي حمد
وللسـيد حمد ولٌد اسمه حمد ومنه الذرية، وهم السـيد حسن، والسـيد 
حسـن، والسـيد عباس.)رمهم اه مـيعا(، وبنت واحدة، واموجود الـيوم 
وكان  أديبا  فاضا  وكان  يعقب،  م  منهم  عباس  والسـيد  أوادهم،  بعض 
للسـيد حسن ولد فاضل جدا اسمه السـيد جواد العاملـي ويقال حمد اجواد 
مفتاح  )صاحب  اجواد  حمد  السـيد  بن  حمد  السـيد  بن  حسن  السـيد  بن 
أبـي  ابن السـيد  الثانـي بن حمد اأول املقب بالطاهـر  الكـرامة( بن حمد 
إبـراهـيم بن أمد بن قاسم احسـينـي  احسن موسـى ابن السـيد حـيدر بن 
وتوفـي  )1282هـــ(  سنة  اأشـرف  بالنجف  ولد  النجفـي  العاملـي  احّي 
بالنجف فـي شهر ذي القعدة احـرام سنة )1318هـ(، )1865 - 1901م( 
باحمـى التـي فتكت بالناس فتكا ذريعا فـي ذلك العام حتـى بلغت اجنائز 
فـي الـيوم الواحد اأربعـن من أهل النجف، وله من العمـر ست وثاثون 
فـي احجـرة  الشـريف  الصحن  فـي  سنة، وشـّيع جنازته مع عظـيم وُدفن 
امدفون فـيها أبوه وجده وأبو جده، وأقـيم له جلس الفاحة والتـرحـيم فـي 
النجف قام به عمه السـيد حسـن ورثاه الشعـراء، وما ورد نعـيه إلـى جبل 
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عامل رثاه الشعـراء العاملـيون، وقد كان من أهل العلم والفضل فـرغ من 
والفقه، وكان  باأصول  الباغة واشتغل  وامنطق وعلوم  النحو والصـرف 
عالـي  مقداًما،  شجاًعا،  سخـًيا،  تقـًيا،  فصـيًحا،  لسًنا،  لبـيًبا،  فطنَا،  حاذًقا، 
النفس، أبـًيا، رفـيع اهّمة، كـريم الطبع، جامًعا لصنوف الكاات، متمـيًزا 
من بـن أبناء زمانه بمحاسن الصفات، مع بالتاس بعض الفضاء رسالة 
فـي أحوال جّده سّاها)مـرآة الفضل وااستقامة فـي أحوال مصنف مفتاح 

الكـرامة( واستوفـى فـيها أحواله مـيعها مع مام التثبت فـي النقل)9(.
أّما صهـره فهو الشـيخ زين العابدين ابن الشـيخ هاء الدين العاملـي نزيل 

النجف اأشـرف من ذرية الشهـيد اأول كان عاما فاضا)10(.
5- أحداث عصـره

إَن اأحداث التـي حصلت فـي الفتـرة التـي عاش فـيها كثـيـرة منها :
: عند قدومه إلـى كـرباء كانت فـي تلك امدة مدرستان بارزتان ما  أولا
بـينها، وكان  النقاش دائًا  مدرسة اأخباريـن ومدرسة اأصولـيـن وكان 
نتـيجة هذا النقاش وامناظـرات تفوق أستاذه الوحـيد البهبهانـي حـيث كان 
زعـيم مدرسة اأصولـيـن علـى الشـيخ يوسف البحـرانـي الذي كان زعـيم 
مدرسة اأخباريـن  ونجد أَن السـيد جواد العاملـي قد تأثـر بتلك اأحداث 
وكتب رسالة فـي الـرد علـى اأخبارية سنشـيـر إلـيها عند ذكـر مؤلفاته)11(.

والنجف  كـرباء  علـى  سـيا  وا  العـراق  علـى  الوهابـية  هجوم  ثانـياا: 
الشفعة  فـي هاية كتاب  اأمـر  العاملـي هذا  السـيد جواد  َثَبَت  واحلة وقد 
عبد  بن  سعود  اسمه  الذي  اخارجـي  جاء  ـــ(  )1223ه سنة  بقوله:»فـي 
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أو  مقاتل  ألف  يقـرب من عشـرين  با  نجد  اآخـرة من  فـي مادى  العزيز 
أزيد فجاءتنا النذر بأَنه يـريد أْن يدامنا فـي النجف اأشـرف غفلة، فتحذرنا 
منه وخـرجنا مـيًعا إلـى سور البلد فأتانا لـيًا، فـرآنا علـى حذر قد أحطنا 
بالسور بالبنادق واأطواب فمضـى إلـى احلة فـرآهم كذلك، ثم مضـى إلـى 
مشهد احسـن علـى حـن غفلة هاًرا فحاصـرهم حصاًرا شديًدا فثبتوا 
العـراق  فـي  عاث  ثم  خائًبا،  ورجع  منه  وقتلوا  منهم  قتل  السور  خلف  له 
فقتل من قتل وبقـينا مدة تاركـن البحث والنظـر علـى خوٍف منه ووجل وا 
حول وا قوة إا باه العلـي العظـيم، وقد استولـى علـى مكة شـرفها اه 
تعالـى وامدينة امنورة وقد تعطل احجاج ثاث سنـن وما ندري ماذا يكون 
وا حول وا قوة إا باه«)12(، وقد كان للسـيد دور كبـيـر فـي الدفاع عن 
النجف اأشـرف ما دفعه إلـى كتابة رسالة فـي وجوب الذب عن النجف؛ 

أها بـيضة اإسام وسنشـيـر إلـيها عند ذكـر مؤلفاته.
ثالثاا: ذكـر حفـيده السـيد اجواد أَنه حكـى له بعض أهل الورع والفضل 
فـي  هـيبته  وكال  العلوم  بحـر  عظمة  بـيان  معـرض  فـي  احديث  وصدق 
صدور أهل عصـره، إَنه اعتزل الدرس وامجلس ثاثة أيام فاشتد اأمـر علـى 
اختـيارهم  فوقع  علـيه  جـريًئا  يكون  من  إلـيه  يـرسلوا  أَن  وعزموا  تامـيذه 
ذلك  علـى  فالتمسوه  عنده  بمنزلته  لعلمهم  الكـرامة  مفتاح  صاحب  علـى 
باَنه كان ما دمه من  به وجعل يعتذر من اعتزاله  فأجاهم فلا رآه استبشـر 
الشَك عند ماحظة أخبار اأمـر بامعـروف والنهـي عن امنكـر وما ورد من 
فـي  إنـي مكنت  وقال  من مكن  تـركها  علـى  والتهديد  علـيها  التحـريض 
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هذا الزمان ما م يتمكن منه غـيـري فلم حصل لـّي يقـن اخـروج عن عهدة 
هذا التكلـيف وا انكشف عن قلبـي حجاب الشَك إّا مع رؤيتك وذلك 
بـيمنك وبـركتك واحمد ه ثم أخذ بـيده وخـرج مظهـرا للجاعة أها كـرامة 

للسـيد)13(.
المبحث الثانـي 

ال�شـيـرة العلمـية لل�شـيد محمد جواد العاملـي
1- أساتذته

العاملـي نشأ فـي أسـرة دينـية وعاش فـي  أَن السـيد جواد  تقّدم الكام 
فـي جبل عامل  أوًا  قـرأ  للعلوم اإسامـية، وقد  الدراسة والتدريس  جو 
علـى عم أبـيه أو ابن عمه السـيد أبـي احسن موسـى وعلـى غـيـره فشـرع 
بدراسة مقدمات العلوم اإسامـية الدخـيلة فـي التفقه، ثم بعد إكاله تلك 
امقدمات سافـر السـيد جواد العاملـي إلـى العـراق قاصدا النجف لتحصـيل 
وأصوله  اجعفـري  الفقه  فـي  سـيا  وا  للمتعلمـن  اإسامـية  العلوم 
ااعتقادية والفقهـية مع عم أبـيه أو ابن ابن عمه السـيد حسـن بن أبـي احسن 
موسـى ومعها السـيد حسن بن أبـي احسن موسـى وا يعلم أَن اجد السـيد 
علـي سافـر معها أو بعدما لكنه اجتمع معها فـي النجف عدة سنـن)14(، 
امقدسة وحور حقـيقها  كـرباء  كـرباء وجد قطب رحـى حوزة  فلا ورد 
بالوحـيد  الشهـيـر  أكمل  حمد  اآغا  بن  باقـر  حمد  امحقق  هو  وتدريسها 
هناك    البقاء  فآثـر  امسّلمة،  والـرياسة  العامـر  الدرس  فـيها  وله  البهبهانـي، 
السـيد  ابنته  علـى  وصهـره  أخته،  ابن  وعن  عنه  وأخذ  النجف  عن  وعدل 
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علـي الطباطبائي صاحب)رياض امسائل(، ويظهـر أَن قـراءته علـيه كانت 
قبل قـراءته علـى الوحـيد البهبهانـي، وأّنه يعبـر عن السـيد علـي)صاحب 
وربانـي  علمنـي  من  بأول  ومصنفاته  إجازاته  بعض  فـي  امسائل(  رياض 
وقـربنـي وأدنانـي، وم يزل مازما لدرسـيها مشغوا بذلك حتـى عن زيارة 
النجف، ثم خـرج إلـى النجف، وقد اشتهـر فضله وكان امقّدم فـيها السـيد 
مهدي بحـر العلوم الطباطبائي فأخذ عنه، وعن تلمـيذه الفقـيه الشـيخ جعفـر 
بن خضـر اجناجـي)صاحب كشف الغطاء( فـي وقت واحد، وعن الزاهد 
التبـريزي النجفـي املقب بـ)الشـيخ  العابد الشـيخ حسـن بن احاج نجف 
حسـن نجف( وامـيـرزا امحقق القمـي)صاحب القوانـن(، وم يزل مازًما 
لدرس السـيد علـي الطباطبائي إلـى وفاته، ثم استقل بالتدريس بعد سفـر 
الشـيخ جعفـر كاشف الغطاء إلـى إيـران، وم يعد إلـيه بعد رجوعه، وكان 
يعبـر عنه بالشـيخ اأكبـر الشـيخ جعفـر جعلنـي اه فداه، وعن كل من بحـر 
العلوم وصاحب)رياض امسائل( بالعّامة علـى عصمة أجداده)15(، وكان 
واحد عصـره فـي طول الباع وكثـرة ااطاع علـى كلات الفقهاء فـي لبنان 

ثم العـراق فـي كـرباء والنجف.
2- تامذته

إلـى  جعفـر  الشـيخ  أستاذه  سفـر  بعد  بالتدريس  له  امتـرجم  أستقل  لقد 
إيـران وكان قد حضـر درسه عدد من الفقهاء الكبار وغـيـرهم منهم: 

امتخـرجـن علـيه . 1 أول  اجواهـر وهو  النجفـي صاحب  حمد حسن 
حـيث قال بحقه:)امولـى امتبحـر السـيد العاد أستاذي السـيد حمد 
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جواد(16(.
الكـردي . 2 كتاب  بما  امدعو  حمد  بن  تقـي  حمد  بن  جواد  الشـيخ 

النجفـي.
الشـيخ مهدي بن احسـن بن حمد امدعو بما كتاب.. 3
الشـيخ حسن اأعسم.. 4
السـيد صدر الدين حمد بن صالح بن حمد شـرف الدين بن إبـراهـيم . 5

بن زين العابدين اموسوي العاملـي امعـركـي الساكن بأصبهان.
السـيد علـي بن السـيد حمد اأمـن الذي انتهت له الـرياسة العلمـية . 6

فـي جبل عامل.
امازندرانـي . 7 جـريبـي  اهزار  باقـر  حمد  اآغا  بن  علـي  حمد  اآغا 

النجفـي.
سبطه الشـيخ رضا بن زين العابدين احّي.. 8
ولده السـيد حمد.. 9

وغـيـرهم من أفاضل العلاء)17(.. 10
3- إجازته

اإجازة وأساتذته  فـي  بالـرواية من مشاخه  العاملـي  السـيد جواد  أخذ 
فـي التدريس وهم: 

العام . 1 منـي  له:)استجاز  إجازته  فـي  قال  حـيث  البهبهانـي  الوحـيد 
العامل، والفاضل الكامل، امحقق امدقق، اماهـر العارف، ذو الذهن 

الوقاد، والطبع النقاد، موانا السـيد السند السـيد حمد اجواد()18(.
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والسـيد مهدي بحـر العلوم الطباطبائي. 2
والشـيخ جعفـر صاحب كشف الغطاء . 3
فـي . 4 يقول  كان  حـيث  الـرياض  صاحب  الطباطبائي  علـي  السـيد 

وقـربنـي  وربانـي  علمنـي  من  أول  بأنه  العاملـي  جواد  السـيد  حقه 
وأدنانـي)19(.

امحقق امـيـرزا أبو القاسم القمـي صاحب القوانـن حـيث قال فـي . 5
إجازته له:)استجاز منـي اأخ فـي اه السـيد العام العامل، الفاضل 
امضطلع  الناقد  واأفكار،  اأقــوال  علـى  امطلع  امتتبع  الكامل، 
له  العاملـي(، وتاريخ إجازته  السـيد جواد  بمعـرفة اأخبار واآثار 

فـي مادى اأولـى سنة)1206هـ()20(.
4- إجازاته

ذهب السـيد جواد العاملـي إلـى تقسـيم اإجازة علـى قسمـن: 
أول: قسم للمحافظة علـى الـيمن والبـركة، والفوز بفضـيلة الشـركة فـي 
النظم فـي سلسلة أهل بـيت العصمة وخزان العلم واحكمة، أن من انتظم 
فـيها فاز بامـرتبة الفاخـرة، وفاز بسعادة الدنـيا واآخـرة، وهذا هو امعـروف 

امألوف فـي هذه اأزمان ا غـيـر.
ثانـياا: قسم للمحافظة علـى الضبط وقوة ااعتاد، واأمن من التحـريف 
والتصحـيف والسقط فـي امتن واإسناد، وهذا القسم جـري جـرى القـراءة 
علـى الشـيخ والساع من فلق فـيه، وهذا أمـر معـروف أيًضا بـن اأقدمـن 
ا شَك فـيه، ولذا تـرى امجازين يقولون - حـيث يستجـيزون الكتاب الذي 
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نظـره امجـيز وعـرف صحته وشهد بااعتاد علـيه - حدثنـي وأخبـرنـي من 
دون أَن يقول إجازة. وهو ما ذكـره امـيـرزا النوري فـي كتابه خامة امستدرك 
إجازته  فـي   - الكـرامة  مفتاح  صاحب   - جواد  السـيد  اجلـيل  العام  )قال 
للعام العّام آغا حمد علـي ابن عّامة عصـره آغا باقـر امازندرانـي: اإجازة 

علـى قسمـن()21(.
وهو أحد مشايخ اإجازة وقد استجازه جل فضاء عصـره منهم: 

تلمـيذه الشـيخ حمد حسن النجفـي صاحب اجواهـر. 1
ولده السـيد حمد فإنه يـروي عن أبـيه كل طـرقه. 2
سبطه الشـيخ رضا بن زين العابدين العاملـي. 3
حمد علـي بن اآغا حمد باقـر اهزار جـريبـي امازندرانـي النجفـي . 4

امتوفـى بالوباء سنة)1245هـ()22(.
سنة . 5 اأول  ربـيع  شهر  فـي  له  إجازته  وتاريخ  الوهاب  عبد  امـيـرزا 

)1225هـ(.
الشـيخ جواد بن تقـي ابن ما كتاب الكـردي النجفـي)أوها احمد . 6

ه الذي نطقت بحديث وجوب وجوده آيات سلطانه( وأخـرى له 
أيضا ختصـرة بتاريخ )1226هـ(.

تارخها)1225هـ( . 7 العبودي  علـي  حمد  الشـيخ  بن  حسن  الشـيخ 
وشارك فـيها ولده الشـيخ طاهـر بن احسن ووصفه بالفاضل امخبت 
امأمون  امدقق  الفّهامة امحقق  العَامة  الكامل  العامل  العام  امقدس 
العبودي،  علـي  حمد  الشـيخ  امـرحوم  نجل  حسن  الشـيخ  امؤمن 
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وغـيـرهم)23(.
5- مؤلفاته الفقهـية واأصولـية

إَن للسـيد جواد العاملـي العديد من امؤلّفات الفقهـية واأصولـية، وإنه 
كان يؤّلف هذه الكتب بالتاس من أساتذته كا ذكـر فـي مقدمة العديد من 
هذه الكتب، وهذا يدل علـى علو شأنه وانفـراده فـي عصـره با ا يشاركه 

فـيه غـيـره من علاء زمانه)24(، ومؤلفاته هـي:
شـرح . 1 عن  عبارة  وهو  العَامة:  قواعد  شـرح  فـي  الكـرامة  مفتاح 

لكتاب قواعد اأحكام فـي معـرفة احال واحـرام، وقد أّلفه بأمـر 
من أستاذه وشـيخه اأعلم واأفقه فـي زمانه الشـيخ جعفـر كاشف 
فـي كل مسألة  الواردة  اأقوال مـيعها  يذكـر  بأن  أمـره  الغطاء وقد 
من تلك امسائل اإماعات والشهـرات امذكورة وامنقولة فـي كتب 
الفقهاء، وجعل علـيه أَن يصـّرح فـيه بأسامـي مصادر تلك اأقوال 
واإماعات، ويذكـر فـيه الدلـيل الذي م يتعـرض له اأصحاب)25(.

شـرح طهارة الوافـي: وهذا الشـرح من تقـريـر بحث أستاذه السـيد . 2
مهدي بحـر العلوم، تكلم فـي أخباره سندا ومتنا، وقد وجد بخطه 
بعنوان:  باستنساخه،  الشـيـرازي  امجدد  حسن  حمد  السـيد  وأمـر 

التقـريـرات)26(.
رسالة فـي العصـرة: تناول فـيها حكم العصـيـرين العنبـي والزبـيبـي، . 3

كتبها بأمـر شـيخه الشـيخ اأكبـر كاشف الغطاء وكتب علـيه تقـريظا 
من  آخـر  ومــع  النجفـي  نجف  حسـن  الشـيخ  اآخـر  لشـيخه 
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العلاء)27(.
منظومة فـي اخمس)28(.. 4
أرجوزة فـي الـرضاع: نظمها باسم أستاذه آية اه بحـر العلوم الذي . 5

توفـي سنة )1212هـ(، أوها:
الــــبــــاري ـــى  ــــ ـــّل و�ـــش ه  ــر امــخــتــاراحــــمــــد  عــلـــــى الــنــبـــــي الــطــاهـــ

إلـى قوله :
الـــــر�ــشــاع ــي  فـــ راق  نــظــمــا  ــاك  ــه لـــــيــ�ــشــهــل احــفــظ عــلـــــى الــطــبــاعف

 إلـى قوله:
ــر ـــ الع�شـر)29(.مـــن مـــن مـــوانـــا عــظـــــيــم ااأج فخـر  امهدي  ال�شـيد 

مناظـرة السـيد مهدي بحـر العلوم مع هودي فـي ذي الكفل: وهـي . 6
كتاب  آخـر  يظهـر من  العاملـي، كا  السـيد جواد  تلمـيذه  إماء  من 
متاجـره، وهو موجود عند حفـيده السـيد جعفـر بن باقـر بن السـيد 

علـي بحـر العلوم)30(.
جعفـر . 7 الشـيخ  اأكبـر  الشـيخ  بـن  وقعت  مناظـرات  فـي  رسالة 

كاشف الغطاء وبـن السـيد امحقق السـيد حسن الكاظمـي البغدادي، 
ومكاتبات بـينها فـي امسائل العلمـية ، معها السـيد حمد اجواد بن 
حمد احسـينـي وإن فـي الـرسالة بعض خط الشـيخ اأكبـر بـيده)31(.

رسالة فـي الـرد علـى اأخبارية: وإن السـيد حسن الكاظمـي كتب . 8
بخطه علـى ظهـر هذه الـرسالة تقـريظا لطـيفا وأورده بتامه)32(.

امقدس . 9 حسن  السـيد  كــام  أوًا  فـيها  أورد  الــبـــــراءة:  أصــالــة 
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الـيقـينـية( وتكلم  البـراءة  الـيقـينـي يستدعـي  الشغل  اأعـرجـي)إَن 
الـرد علـيه، ثم أورد ما كتبه السـيد حسن فـي اجواب عنه، ثم  فـي 
قال سّلمه اه وأقول،  بعنوان  الكتاب،  إلـى آخـر  رد جوابه وهكذا 
وقال فـي آخـره )وقد جـرى بـيننا وبـن سـيدنا اأمـيـر السـيد علـي 
السـيد  سـيدنا  حقـيق  وكذا  منفـردة  رسالة  فـي  وكتبناه  ذلك  فـي 
كاشف  آل  هــادي  الشـيخ  عند  منها  اموجودة  والنسخة  مهدي(، 
الغطاء كتبت عن نسخة اأصل التـي علـيها حواش من إمضاء حمد 
تقـي، وامظنون أها للشـيخ حمد تقـي اأصفهانـي صاحب حاشـية 
امعام، وأّما الـرسالة امفـردة التـي تعـّرض فـيها للجواب عن صاحب 
رياض امسائل وآية اه بحـر العلوم فتأتـي بعنوان رسالة فـي الشَك 

فـي اجزئية والشـرطـية)33(.
موجودة . 10 العبادات:  فـي  والشـرطـية  اجزئية  فـي  الشَك  فـي  رسالة 

السـيد  ابن  السـيد حمد  ابن  السـيد عبد احسـن  بخطه عند حفـيده 
السـيد  شـيخه  مع  مباحثاته  وفـيها  امصنف،  ابن  حمد  بن  حسن 
صاحب الـرياض، وأحال إلـيها نفسه فـيا كتبه فـي أصالة البـراءة)34(.

رسالة فـي الغصب: أوها:)إذا غصب غاصب مـرا هل يضمنه أم ا. . 11
أقول هذا متصور علـى أقسام..(. آخـرها:)ومن قبـيل ذلك دعوى 
وعلـى  ناقصا  الغصب  تّم  امولـى.  مع  رقا  موته  بعد  العبد  وارث 

إمامه()35(.
رسالة . 12 رسائل:  أربــع  امجموعة  هــذه  وفـي  القضاء:  فـي  رسالة 
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الغصب،  وفـي  والسهو،  الشَك  وفـي  القضاء،  وفـي  الـرياء،  فـي 
مال  أخــذ  الغـيبة  زمــان  فـي  والفقـيه  للقاضـي  جــوز  أوهــا:)هــل 
اإمام...( آخـرها:)بل العكس ثابت وأيضا ا نسلم كوها عقًدا بل 

نقا خاصا بـرأسه()36(.
حاشـية علـى هذيب طـريق الوصول إلـى علم اأصول: أو)هذيب . 13

اأصول( للعّامة احّلـي)37(.
حاشـية علـى طهارة امدارك: تقـرب من مسة آاف بـيت كتبها أّيام . 14

يصدق  وإنه  العوض  بتفسـيـر  فـيها  بدأ  العلوم،  بحـر  علـى  قـراءته 
علـى الثمن وامثمن، وختمها بمبحث ملك العبد وعدمه)38(.

رسالة فـي امواسعة وامضايقة: كتبها بالتاس شـيخه صاحب )رياض . 15
وأشار  وامواسعة،  امضايقة  فـي  الواسعة  الـرمة  وسّاها  امسائل(، 
امسألة  فـي  اأقوال  أدلة  فـيها  بـيّنا  وقال  الكـرامة،  مفتاح  فـي  إلـيها 
أيضا: وقد  استـيفاء، وقال  أكمل  الكام  يـرد علـيها واستوفـينا  وما 
الـرسالة وذكـرنا أخبار اأقوال كلها، وبـيّنا  استوفـينا ذلك كله فـي 
اإشَكال،  واندفع  احال  اتضح  حتـى  علـيه  مزيد  ا  با  فـيها  احال 
وكانت حـرية با سمـيناها به وهو الـرمة الواسعة فـي مسألة امضايقة 

وامواسعة)39(.
والعارية . 16 والوديعة،  امضاربة،  كتاب  علـى  الـروضة:  علـى  حواش 

وامزارعة، وامساقاة، وبعض الوصايا، ومام النكاح، وبعض الطاق 
تقـرب من نصف الـروضة)40(.
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منظومة فـي الزكاة: تقـرب من مائة وعشـرة أبـيات قال فـي مدحها . 17
بعض الفضاء: 

ــو كــاأنــهــا ــزه ــكــارومــنــظــومــة غـــــــراء ت ــرائــب اأب قــائــد تــبـــــر فـــــي تـــ
تلوتها اإَن  اأمــثــالــهــا  علـى  بتكـرار)41(.وتــعــلــو  مل  ا  نظما  فتب�شـر 

رسالة حقق فـيها مسألة جواز العدول عن العمـرة عند ضـيق الوقت . 18
إلـى حج اإفـراد)42(.

شـرح الوافـية للفاضل التونـي فـي اأصول: وهو عبارة عن جلدين . 19
أكبـر من كتاب القوانـن تام علـى الظاهـر إا قلـيًا، بّسط فـيه الكام 
واأخباريـن  اأصولـيـن  من  اأساطـن  كلات  أغلب  وتعـّرض 
مـيع  فـيه  وذكـر  وغـيـرهم  الوافـية  شارحـي  وامتأخـرين  امتقدمـن 
الشـيخ  اأكبـر  الشـيخ  العلمـن  بـن  وامناظـرة  امباحثة  من  وقع  ما 
جعفـر والسـيد الفاضل امتقن السـيد حسن الكاظمـي البغدادي فـي 
العبادات وأول اموجود منه بخطه  البـراءة فـي أجزاء  جـريان أصل 
الشـريف فـي بطن الورقة قوله: ا يقال اختاف امتعلق الخ وآخـره 

فـي التـراجـيح)43(.
حاشـية علـى امعام فـي مقدمة الواجب.. 20
رسالة فـي علم التجويد.. 21
فـيها . 22 اثبت  النجف اأشـرف: والتـي  الذب عن  رسالة فـي وجوب 

أها بـيضة اإسام، ختصـرة كتبها من حفظه وم تكن كتبه متوافـرة 
لديه.
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أفتـى . 23 مسألة  فـي  الـرياض:  صاحب  وبـن  بـينه  جـرى  فـيا  رسالة 
بـينها سؤاًا وجواًبا حتـى رجع  الكام  وتـراد  امتـرجم  ها وخطأه 

صاحب الـرياض عن قوله.
رجال السـيد جواد العاملـي: قال فـي شـرحه علـى الوافـي من تقـريـر . 24

الـرجالـية:  اأبحاث  بعض  عند  العلوم  بحـر  مهدي  السـيد  أستاذه 
كتب  أَنه  فـيظهـر  امقام،  فـي  نفع  ماله  اأستاذ  رجال  علـى  كتبنا  قد 

تعلـيقات علـى كتاب الـرجال أستاذه)44(.
يبدو أَن السـيد جواد العاملـي من خال ما تقدم من دراسته ومكانته عند 
أستاذه  علـى  حضوره  زمن  من  عصـره  علاء  بـن  مشهوًرا  كان  أَنه  العلاء 
وإن  الذات،  وصفاء  واإتقان  بالضبط  وفاته  يوم  إلـى  البهبهانـي  الوحـيد 
علـيهم  أشَكلت  إذا  كانوا  غـيـرهم  أم من  العلاء سواء من مشاخه،  أجاء 
اأساطـن  ووجــدوا  ها  اإفتاء  أو  تصنـيفها  أو  تدريسها  أرادوا  مسألة 
أو  مدالـيلها  فـي  متخالفة  متعارضة  واأخبار  كلاهم  فـي  مضطـربـن 
مسانـيدها، سألوه عا حققه هو فـي تلك امسألة فإْن م يكن له حقـيق فـيها 
بغزارة  لعلمهم  وحقـيقه،  قوله  عند  فـيقفون  وحقـيقها  كتابتها  منه  التمسوا 
بمحط  وعـرفانه  العلاء،  لكلات  مارسته  وشدة  انتقاده،  وجودة  اطاعه، 
الـرجال  بعلم  وخبـرته  واستدااهم،  بـراهـينهم  ومأخذ  الفقهاء،  انظار 

وهذا يعكس مكانته عند العلاء وقـربه وعلو منزلته)45(.
6- أمثلة فقهـية من كتاب مفتاح الكـرامة

من أهم امؤلفات الفقهـية التـي ُعـرف ها السـيد حمد جواد العاملـي هو 
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كتابه الشهـيـر )مفتاح الكـرامة فـي شـرح قواعد العّامة( وسنتعـّرض لثاثة 
أمثلة تطبـيقـية ذكـرها السـيد فـي كتابه والتـي سنلحظ فـيها ااختافات بـن 
التـي مع فـيها اآراء وأدلتهم علـيها ونقف علـى رأيه  العلاء فـي امسائل 

فـي هذه امسائل:
امثال اأول: مسألة صاة اجمعة بـن الوجوب العـينـي والتخـيـيـري فـي 

زمن الغـيبة.
اختلف الفقهاء فـي هذه امسألة علـى أقوال هـي: 

الغـيبة، وقد اختاره  فـي زمن  القول اأول: وجوب صاة اجمعة عـيًنا 
والفـيض  السبزواري،  وامحقق  العاملـي،  حمد  والسـيد  الثانـي،  الشهـيد 

الكاشانـي، وامحقق البحـرانـي)46(.
ا اَلِذيَن آَمُنوا إَِذا ُنوِدي لِلَصَاِة  ومستندهم علـى ذلك: قوله تعالـى: ﴿َياَأُيَ
ُمَعِة َفاْسَعْوا إِلـى ِذكـر اَهِ َوَذُروا اْلبـيَع َذلُِكْم خـيـر َلُكْم إَن ُكنُتْم  ِمْن َيْوِم اْجُ

َتْعَلُموَن﴾)47(.
علـى  إّل  مؤمن  كل  علـى  واجبة  امؤمنـن:»واجمعة  أمـيـر  وخطبة 

الصبـي... ومن كان علـى رأس فـرسخـن«)48(.
وصحـيحة زرارة قال:»قلت له علـى من جب اجمعة؟ قال: جب علـى 
أحدهم  امسلمـن  من  مسة  من  أقل  معة  وا  امسلمـن،  من  نفـر  سبعة 

اإمام، فإذا اجتمع سبعة وم خافوا أّمهم بعضهم وخطبهم«)49(.
وقد رّد السـيد جواد العاملـي علـى هذا القول بعدة ردود هـي:

قوله:»وأّما القول بالوجوب العـينـي فهو علـى مصادمته لإماعات . 1
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امتواتـرة وُبعده عن مدلوات اأخبار شاذ  نادر حادث، أحدثه بعض 
بعدم  وجديـًرا  عنه  باإعـراض  حـرًيا  وكان  امتأخـرين،  متأخـري 
ااشتغال به... وإن مـراد الشارع هو الصاة اجامعة للشـرائط، ومن 
الغـيبة  زمن  بعد  متحقق  غـيـر  اإمام،وهذا  وجود  الشـرائط  ضمن 

فتكون غـيـر واجبة عـيًنا علـى كل مكلف«)50(.
»إَن اجملة اخبـرية ا تدل علـى الوجوب عند أصحاب هذا القول . 2

امقام  فـي  به  يقول  ا  الوجوب  فـي  بظهورها  قال  ومن  أكثـرهم  أو 
طـريقة  الطـريقة  استمـرار  مكان  احظـر،  توهم  دفع  مقام  فـي  أها 
الـرسول وأهل بـيته علـى النصب وقـرينة قوله  «م خافوا»  
رفع  أزيد من  تدل علـى  فا  امنصوب  بوجوب  يلزم  قال: ا  فكأنه 
وأّما  امشهور،  هو  كا  امطلوبـية  فهـي  زيادة  هناك  كان  وإن  احظـر، 
فكـيف  فضعـيف،  الوجوب  علـى  احظـر  بعد  اأمـر  بدالة  القول 

باجملة اخبـرية«)51(.
احديث . 3 ونقل  الصدوق  الشـيخ  كام  من  الـرواية  تكون  أَن  حتمل 

بامعنـى متعارف عند الشـيخ الصدوق روًما  لاختصار، أن الكلـينـي، 
الباقـر:))ا معة  اإمام  زرارة عن  رويا عن  الطوسـي  والشـيخ 

علـى أقل من مسة، أحدهم اإمام(()52(.
إدريس  ابن  اختاره  الغـيبة، وقد  فـي  الثانـي: حـريم صاة اجمعة  القول 
احّلـي، وسار، والعَامة احّلـي، والفاضل اهندي، والسـيد جواد العاملـي، 

والسـيد علـي الطباطبائي)53(.
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ومستندهم علـى ذلك: الصحـيح امـروي فـي العلل:))إَنا صارت صاة 
اجمعة إذا كان مع اإمام ركعتـن، وإذا كان بغـيـر إمام ركعتـن وركعتـن، 
أَن خفف  )عَزوجل(  اه  فأحّب  ُبعٍد  من  اجمعة  إلـى  يتخطون  الناس  أن 
عنهم مواضع التعب الذي صاروا إلـيه، وأن اإمام حبسهم للخطبة وهم 
ينتظـرون للصاة، ومن انتظـر للصاة فهو فـي حكم التام، وأن الصاة 
عـيد  اجمعة  وأن  وعدله،  وفضله  وفقهه  لعلمه  وأكمل  أتّم  اإمــام  مع 
وصاة العـيد ركعتان(()54(، فـياحظ أَن الـرواية تدل علـى أَن اجمعة مع 
اإمام، ولفظ اإمام الوارد فـي اأخبار ا يفهم منه إّا اإمام اأصل أنه 
الناس  الوجوب خطـي  أَن  اأعلم واأفقه واأفضل واأعدل، ولذا نجد 
إلـيها عن ُبعد ولـيس ذلك إّا لكوها منصب شخص معـن جب خطـيهم 
إلـيه أدائها، فمتـى أقـيمت بغـيـره م تصح، فا يمكن اأجتـراء بالتصـرف 
فـي منصب اإمام خصوًصا مع اإماع الفعلـي والقولـي علـى اامتناع من 

هذا التصـرف إّا بأذنه اخاص وهو غـيـر حاصل فـي زمن الغـيبة)55(.
بّد فـيه من اإمام أو  العـينـي ا  وأشَكل علـى هذا القول بأن الوجوب 
من يأمـره، وإها مستحبة من دوها، فكـيف يكون حكم الصاة حـرمة فـي 

زمن الغـيبة)56(.
القول الثالث: وجوب صاة اجمعة خـيـيـرًيا فـي زمن الغـيبة مع اشتـراط 
وامقداد  احلبـي،  زهـرة  ابن  اختاره  وقد  اإفتاء،،  لشـرائط  اجامع  الفقـيه 

السـيوري، وابن فهد احّلـي، وامحقق الكـركـي)57(.
ومستندهم علـى ذلك: أَن الفقـيه امأمون كا تنفذ أحكامه حال الغـيبة، 
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كذلك جوز ااقتداء به فـي اجمعة، أنه منصوب من قبل اإمام)58(.
وقد أشَكل علـى هذا القول ما حاصله أَن أكثـر من قال باجواز م يشتـرط 
إلـى ذلك الشهـيد اأول بقوله:»أكثـر امجوزين علـى عدم  الفقـيه، وأشار 
واخطبتـن  ااجتاع  إمكان  مع  الشـرعـية  مطلق  بـن  الفقـيه وهم  اشتـراط 

وبـن مصـرح باشتـراط الفقـيه«)59(.
الفقـيه  اشتـراط  اجمعة خـيـيـرًيا من دون  الـرابع: وجوب صاة  القول 
الشـيخ  اختاره  وهو  امشهور)60(،  الـرأي  وهو  اإفتاء  لشـرائط  اجامع 

الطوسـي، وحـيـى بن سعـيد احّلـي، وامحقق احّلـي، والشهـيد اأول)61(.
ومستندهم علـى ذلك: اإماعات امنقولة علـى ذلك من قبـيل ما ذكـره 
عصـر  من  طبقة  بعد  طبقة  اإمامـية  علاؤنا  بقوله:)أمع  الكـركـي  امحقق 
أئمتنا إلـى عصـرنا هذا علـى انتفاء الوجوب العـينـي عن اجمعة فـي 

مثل زمان الغـيبة()62(.
القول اخامس: التوقف حـيث م يتعـرضوا هذه امسألة فـي زمن الغـيبة 
وم يـرجحوا شـيًئا، وقد اختاره السـيد امـرتضـى، والشـيخ الطوسـي،وابن 

مزة الطوسـي، العَامة احّلـي، وابن العَامة)63(.
الفقـيه  اشتـراط  مع  التخـيـيـري  الصاة  وجوب  هو  الـراجح  والقول 
امعتبـر  العدد  فـيهم  امؤمنـن  من  مٌع  اجتمع  وإذا  اإفتاء،  لشـرائط  اجامع 
يستحب  ااجتاع  فمع  يمكنهم عقدها،  اإمامة  وحصل إمامهم شـروط 

اإيقاع وحقق البدلـية من الظهـر.
امثال الثانـي: مسألة شـرط اأجل فـي القـرض
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اختلف الفقهاء فـي هذه امسألة علـى أقوال: 
فـي  اأجــل  شـرط  إذا  أَنــه  إلـى  الفقهاء  مشهور  ذهب  اأول:  القول 
القـرض ا يلزمه بمجـرد العقد، وقد اختاره ابن إدريس احّلـي، وحـيـى بن 
سعـيد احّلـي، وامحقق احّلـي، والعَامة احّلـي، والشهـيد اأول، وامقداد 

السـيوري، وامحقق اأردبـيلـي، والشهـيد الثانـي)64(.
فائدة  أن  شـرطه،  جواز  امستلزم  أصله  جواز  ذلك:  علـى  ومستندهم 
املك أن ا يتسلط علـيه غـيـره، والثابت بالعقد والقبض للمقـرض إَنا هو 
البدل فـيستصحب احكم إلـى أن يثبت امزيل، وإن اأصّح أَن امـراد به عدم 
إّا علـى  يدّل  العـرف، وذلك ا  العقد بحسب  اقتضاه  الذي  لزوم اأجل 

عدم لزومه بمجـرد العقد، وهو ا ينافـي لزومه مع الشـرط)65(.
القول الثانـي: إذا شـرط اأجل فـي القـرض يلزمه بمجـرد العقد، وقد 
اختاره الشهـيد الثانـي، والفـيض الكاشانـي، وامحقق السبزواري، وامحقق 

البحـرانـي، والسـيد جواد العاملـي)66(.
ورواية  الشـروط  وإلتزام  بالعقود  الوفاء  عموم  ذلك:  علـى  ومستندهم 
إلـى أجل  دراهم  أقـرض رجًا  قال:»سألته عن رجل  بن سعـيد،  احسـن 
أم لورثته  امستقـرض منه؟  القـرض بعد موت  ثّم مات، أحّل مال  مسمـى 
مال  حّل  فقد  مات  إذا  فقال:  حـياته؟  فـي  للمستقـرض  ما  اأجــل  من 

القارض«)67(.
والتقـريب فـيها من تقـريـره إَن اأجل ازم فـي القـرض مطلًقا، بل 
ظاهـرها كون ذلك فـي عقد القـرض، ومن مفهوم الشـرط اّلذي هو حّجة.
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وما عساه يقال القائل بعدم اللزوم بمنع ظهورها فـي امطلوب، إذ أقصـى 
ما هناك الدالة علـى صّحة اأجل ا اللزوم اّلذي هو امفـروض.

ففـيه أَن لفظة » حّل « ظاهـرة فـي عدم استحقاق امطالبة قبل انقضاء امّدة 
امضـروبة حال حـياة امستقـرض)68(.

أنه  بمدلوها،  بل  الصـيغة  بإيقاع  يتعلق  ا  ااستحباب  الثالث:  القول 
يستحب القـرض وإجاد سببه، وقد اختاره السـيد علـي الطباطبائي)69(.

ومستندهم علـى ذلك:
َتَداَينُتْم بَِدْيٍن إِلـى َأَجٍل ُمَسمـى . 1 اَلِذيَن آَمُنوا إَِذا  ا  ﴿َياَأُيَ قوله تعالـى: 

فـي  الكتابة  أَن  بِاْلَعْدِل﴾)70(، بدالة  َكاتٌِب  بـيَنُكْم  َولـيْكُتْب  َفاْكُتُبوُه 
فـي  أكان  سواء  العقد  فـي  الشـروط  ذكـر  استحباب  تتضمن  العقد 

القـرض أم فـي غـيـره كالَدين والنسـيئة.
بن . 2 احسـن  روايــة  منها  ذلك  استحباب  علـى  تدل  التـي  اأخبار 

سعـيد، قال:»سألته عن رجل اقـرض رجًا دراهم إلـى أجل مسمـى، 
ثم مات امستقـرض أحل مال القارض عند موت امستقـرض منه أو 
للورثة من ااجل مثل ما للمستقـرض فـي حـياته؟ فقال: إذا مات 

فقد حل مال القارض«)71(.
الوطـر  قضاء  إلـى  امطالبة  تأخـيـر  جواز  منه  امـراد  إَن  علـيه:  وأورد 

واستحباب التأخـيـر هو عـن معنـى اجواز)72(.
ااماع امنقول علـى استحباب شـرط اأجل)73(.. 3

فـي  تقدم  كا  امخالف  وجود  مع  اإماع  يدعـى  كـيف  علـيه:  ويورد 



153

م.د محمد ناظم محمد امفـرجـي

�شهر جمادى ااآخرة 1439هـ /اآذار 2018مال�شنة اخام�شة/امجلَد اخام�ص/العدد ااأول

التعـرض لأقوال.
العقد،  فـي  اأجل  شـرط  لزوم  وهو  الثانـي  القول  هو  الـراجح  القول 
ا اَلِذيَن آَمُنوا إَِذا َتَداَينُتْم بَِدْيٍن إِلـى َأَجٍل ُمَسمـى  وذلك لقوله تعالـى: ﴿َياَأُيَ
يلزم  العقد  فـي  اأجل  وإن  بِاْلَعْدِل﴾)74(،  َكاتٌِب  بـيَنُكْم  َولـيْكُتْب  َفاْكُتُبوُه 
امقتـرض، وإن  امبلغ  إرجاع  القـرض ومن جهة  إعطاء  الطـرفـن من جهة 
اأجل  بقوله:)إَن  العاملـي  جواد  السـيد  أشار  وهذا  حجة  الشـرط  مفهوم 
القـرض، ومن  فـي عقد  القـرض مطلًقا، بل ظاهـرها كون ذلك  فـي  ازم 
بمنع  اللزوم  بعدم  القائل  يقال  عساه  وما  حّجة،  هو  اّلذي  الشـرط  مفهوم 
ا  اأجل  صّحة  علـى  الدالة  هناك  ما  أقصـى  إذ  امطلوب،  فـي  ظهورها 

اللزوم اّلذي هو امفـروض()75(.
امثال الثالث: مسألة ضان امجهول وعدمه

اختلف الفقهاء فـي هذه امسألة علـى قولـن: 
القول اأول: صّحة ضان امجهول، فلو قال الشخص ضمنت من واحٍد 
وقد  الطـرفـن،  باعتبار  وتسعة  وثانـية،  العشـرة  لزوم  اُحتمل  عشـرٍة  إلـى 
الطوسـي،  والشـيخ  وسار،  احلبـي،  صاح  وأبو  امفـيد،  الشـيخ  اختاره 
جواد  والسـيد  الكـركـي،  وامحقق  احّلـي،  والعَامة  الصمـيـري،  والشـيخ 

العاملـي)76(.
بِِه  وأنا  َبعـيـر  ُل  ِمْ بِِه  َجاَء  ﴿َوِمَْن  تعالـى:  قوله  ذلك:  علـى  ومستندهم 
اأجناس،  باختاف  وختلف  جهول  البعـيـر  مل  أَن  بدالة  َزعـيٌم﴾)77(، 
اجهالة،  الذمة عن معاوضة، فصّح مع  فـي  إلتزم حق  والزعـيم غارم أنه 
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لغـيـره)إلق  قال  إذا  كا  العهدة  بضان  عنه  يعبـر  ما  وهو  واإقـرار  كالنذر 
متاعك فـي البحـر وعلـّي ضانه( فصّح ضان امجهول.

بِاْلُعُقود﴾)78(، فهو عقد جب الوفاء به أن اآية  ﴿َأْوُفوا  وقوله تعالـى: 
وامعلومة  امجهولة  العقود  علـى  فتصدق  وامعلوم  للمجهول  مقـيدة  غـيـر 

واأصل صّحة العقد.
وقد أشار السـيد جواد العاملـي علـى ذلك بقوله:»أنا إن أبطلنا ضان 
امجهول فإنا هو للغـرر، ومع بـيان الغاية ينتفـي الغـرر، فـينتفـي امقتضـي 
نفسه  وّطن  حـيث  أنه  امعارض،  عن  سامًا  الصّحة  أصل  فـيبقـى  للفساد، 
علـى تلك الغاية م يبَق غـرر، وأن امشهور عند اأصولـيـن خـروج الغاية، 
وخـروج اابتداء إذا كان مدخوًا ل )من(، وإن تلزمه تسعة إدخاًا للطـرف 
وإدخاًا  ب ـ)من(  مقـرون  أنه  له  إخـراًجا  أو  اإلتزام،  مبدأ  أنه  اأول، 

للطـرف الثانـي، أن الغاية فـي مثل هذا تدخل عـرًفا«)79(.
القول الثانـي: عدم صّحة ضان امجهول، وقد اختاره الشـيخ الطوسـي، 

وابن إدريس احّلـي، والعَامة احّلـي، والشهـيد الثانـي)80(.
ومستندهم علـى ذلك: إَنه حتمل الغـرر كالبـيع وأن النبـي:))هـى 
عن الغـرر(()81(، فالشخص ا يعلم كم من امال علـيه يثبت فـي ذمته، وا 

يوجد دلـيل علـى صّحة ضان امجهول)82(.
القول  أصحاب  إلـيه  ذهب  ما  أن  اأول؛  القول  هو  الـراجح  والقول 
الثانـي من عدم وجود الدلـيل، فهو مـردود علـيهم، وقد تقّدم ذكـر اأدلة 
من  امال  بضان  قال  وما  الغاية،  مفهوم  حجـية  ضمنها  ومن  ذلك  علـى 
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الواحد إلـى العشـرة فـيتبادر إلـى الذهن ضان التسعة والثانـية ونحوها من 
ينتقل عبـر  العشـرة مام  إلـى  بـن اأعداد فا يمكن اانتقال  امازمة  باب 

اأعداد التـي تسبقها فـيتضح أَنه القول الـراجح.
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الخاتمة
وفـي هاية امطاف ا يسعنا إّا أن نحمد اه تعالـى علـى توفـيقه لنا فـي 

إكال هذا البحث الذي توصّلنا فـيه الـى ما يأي:
إن السـيد حمد جواد العاملـي قد تتلمذ علـى يد أعاظم العلاء فـي . 1

الطباطبائي  علـي  والسـيد  البهبهانـي  الوحـيد  أمثال  كـرباء  حوزة 
ومن امعلوم أن طالب العلم ا حضـر دروس أمثال هؤاء إّا بعد 

اجتـياز مـراحل دراسـية عدة تؤهله لذلك.
ُعـرف السـيد حمد جواد العاملـي طـيلة مدة دراسته بالضبط وااتقان . 2

وأقـرانه علـى  أساتذته  له  أنه شهد  والسلوك حتـى  السـيـرة  وحسن 
ذلك.

كتابه . 3 ُعـرف من خال  قد  العاملـي وإن كان  السـيد حمد جواد  إن 
قد  أننا نجده  إّا  العّامة(  قواعد  فـي شـرح كتاب  الكـرامة  )مفتاح 
أّلف مؤلفات عدة تّم ذكـرها فـي البحث خال مدة  دراسته علـى 

يد أساتذته.
يمكن تصنـيف السـيد حمد جواد العاملـي علـى تصنـيفـن اأول أنه . 4

من العلاء الوافدين إلـى كـرباء باعتبار أن مولده فـي جبل عامل، 
والثانـي أنه من علاء كـرباء أنه قد سكن ودّرس فـيها مدة كبـيـرة 

كا ثبت فـي البحث.
أن . 5 نجد  الكـرامة(  )مفتاح  كتاب  وقـراءة  دراسة  خال  من  ياحظ 

القمـي  وامحقق  الطباطبائي  علـي  والسـيد  البهبهانـي  الوحـيد  آراء 
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يعبـر  فكان  حاضـرة  درسهم  حضـر  الذين  أساتذته  من  وغـيـرهم 
 « ب   ويقصد  الطباطبائي،  علـي  السـيد  ويقصد  وشـيخنا  بأستاذنا 
أستاذنا اآقا أو اأستاذ أدام اه حـراسته « الوحـيد البهبهانـي وهذا 

يدل علـى تأثـره ها طـيلة مدة دراسته.
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الهوام�ص
عي الطباطبائي: رياض امسائل 95/1.. 1
ُينظر: خر الدين الزركي: اأعام، 2 / 143؛ حسن اأمن: أعيان الشيعة، 4 . 2

/ 288؛ آغا بزرك الطهراي: الذريعة 15 / 272؛ السيد جواد العامي: مفتاح 
؛  باقر اخالي و 729/22  الشيخ حمد  امحقق:  الكرامة، 1 / 1-2 مقدمة 

عمر كحالة: معجم امؤلفن3 / 168.
مفتاح . 3 العامي:  السيد جواد  ؛   288 / 4 ، الشيعة  أعيان  ُينظر: حسن اأمن: 

الكرامة 1 / 2، مقدمة امحقق الشيخ حمد باقر اخالي.
ُينظر: مفتاح الكرامة: 1/1.. 4
ُينظر: م، ن: 22 / 729.. 5
ُينظر: م، ن: 4 / 289 و 2/1. . 6
ُينظر: خر الدين الزركي: اأعام، 2 / 143 ؛ النوري: خامة امستدرك 2 / . 7

؛ آغا بزرگ الطهراي: الذريعة:  ؛ حسن أامن: أعيان الشيعة، 4 / 288   23
التريزي: مرآة  ؛  الكرامة، 24 / 780  العامي: مفتاح  السيد جواد  ؛   166/1

الكتب 455، ؛ عمر كحالة: معجم امؤلفن 9 / 165 – 166.
السيد جواد العامي: مفتاح الكرامة، 1/ 2-3 مقدمة امحقق.. 8
ُينظر: حسن اأمن : أعيان الشيعة، 4 / 262، ؛ عمر كحالة: معجم امؤلفن 9 . 9

/ 164 – 165، ؛ حسن الصدر: تكملة أمل اأمل 124- 125.
ُينظر: حسن اأمن: أعيان الشيعة، 7 / 164. 10
 ُينظر: السيد حمد جواد العامي: مفتاح الكرامة 1/2. 11
 السيد جواد العامي: مفتاح الكرامة، 18 / 801-800.. 12
 ُينظر: حسن اأمن : أعيان الشيعة، 4 / 290.. 13
 ُينظر: م،ن ، 4 / 289.. 14
 ُينظر: حسن اأمن : أعيان الشيعة: 4 / 289، ؛ آغا بزرك الطهراي: الذريعة 8 . 15
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/ 113، ؛ التريزي: مرآة الكتب: 456.
 ُينظر: حمد حسن النجفي: جواهر الكام، 13 / 33.. 16
 ُينظر: حسن اأمن: أعيان الشيعة، 4 / 290 ؛ التريزي: مرآة الكتب: 456.. 17
 ُينظر: حسن اأمن: أعيان الشيعة، 4 / 289، ؛ التريزي: مرآة الكتب 455.. 18
 ُينظر: السيد جواد العامي: مفتاح الكرامة 1 / 3.)مقدمة امحقق( الشيخ حمد . 19

باقر اخالي.
 ُينظر: حسن اأمن: أعيان الشيعة، 4 / 289، ؛ التريزي: مرآة الكتب 455.. 20
 امرزا النوري: خامة امستدرك، 2 / 23 -24. . 21
 ُينظر: آغا بزرگ الطهراي: الذريعة: 167/1. 22
 ُينظر: م، ن: 166/1؛ 11/ 16، ؛ حسن اأمن: أعيان الشيعة، 4 / 291.. 23
 ُينظر: السيد جواد العامي: مفتاح الكرامة، 1 / 5)مقدمة امحقق( الشيخ حمد . 24

باقر اخالي.
 ُينظر: م، ن: 1 / 11.. 25
 ُينظر: آغا بزرگ الطهراي:الذريعة، 165/14.. 26
 ُينظر: آغا بزرگ الطهراي:الذريعة، 15 / 272. 27
 ُينظر: م، ن: 23 / 106. 28
 ُينظر: م، ن: 1 / 475. 29
 ُينظر: م، ن: 22 / 303 - 304. 30
ُينظر: م، ن: 22 / 280. 31
 ُينظر: م، ن: 10 / 182. 32
 ُينظر: آغا بزرگ الطهراي:الذريعة: 2 / 113 – 114.. 33
 ُينظر: م، ن: 14 / 210.. 34
 ُينظر: م، ن، 16 / 57.. 35
 ُينظر: م، ن: 17 / 136.. 36
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 ُينظر: م، ن: 6 /54.. 37
 ُينظر: م، ن: 6 / 54.. 38
 ُينظر: السيد جواد العامي: مفتاح الكرامة، 648/9 ؛ م،ن:6 / 54.. 39
 ُينظر: آغا بزرگ الطهراي:الذريعة، 6 / 54.. 40
 ُينظر: م، ن: 6 / 54.. 41
 ُينظر: م، ن: 6 / 54.. 42
 ُينظر: م، ن، 6 / 54.. 43
 ُينظر: آغا بزرگ الطهراي:الذريعة، 10 / 107.. 44
 ُينظر: السيد جواد العامي: مفتاح الكرامة، 1 / 5)مقدمة امحقق( الشيخ حمد . 45

باقر اخالي.
مدارك . 46 العامي:  السيد حمد  ؛  الثاي، 51  الشهيد  الثاي: رسائل  الشهيد  ُينظر: 

الفيض  ؛   25/20 اأحكام،  كفاية  السبزواري:  امحقق  ؛   25/4 اأحكام، 
الكاشاي: مفاتيح الرائع، 17/1- 18 ؛ البحراي: احدائق النارة، 378/9.

 اجمعة: 9.. 47
 احّر العامي: وسائل الشيعة، 3/5.. 48
 الشيخ الصدوق: من ا حره الفقيه، 411/1.. 49
 مفتاح الكرامة: 238-234/8.. 50
ُينظر: م، ن: 244/8.. 51
الكليني: الكاي، 419/3 ؛ الشيخ الطوي: ااستبصار، 419/1.. 52
كشف . 53 ؛   317/1 امطلب:  منتهى  ؛   261 امراسم:  ؛   304/1 الرائر:  ُينظر: 

اللثام: 222/4 ؛ مفتاح الكرامة: 208/8 ؛ رياض امسائل: 73/4.
 الشيخ الصدوق: علل الرائع، 264.. 54
مفتاح . 55 العامي:  جواد  السيد  ؛   223/4 اللثام،  كشف  اهندي:  الفاضل  ُينظر: 

الكرامة، 230/8.
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ُينظر: مفتاح الكرامة: 208/8.. 56
امراد . 57 ؛ غاية  الرائع: 231/1  التنقيح  ؛  النزوع: 90  ؛ غنية  النهاية: 302  ُينظر: 

164 ؛ امهذب البارع، 413/1 ؛ جامع امقاصد: 375/2.
ُينظر: امقداد السيوري: التنقيح الرائع، 231/1.. 58
 روض اجنان: 291.. 59
امراد، . 60 غاية  اأول:  الشهيد  ؛   27/4 الفقهاء،  تذكرة   : احــيّ العَامة  ُينظر: 

.164/1
البيان: . 61 ؛  ؛ رائع اإسام: 98/1  ؛ اجامع للرائع: 97  النهاية: 302  ُينظر: 

.102
 رسائل امحقق الكركي: 147/2.. 62
ُينظر: مل العلم والعمل: 41/3 ؛ اجمل والعقود: 81 ؛ الوسيلة: 103 ؛ حرير . 63

اأحكام: 43/1 ؛ إيضاح الفوائد: 119/1.
68/2؛ . 64 اإسامي،  رائع  ؛   281 للرائع:  اجامع  ؛   61/2 الرائر،  ُينظر: 

تذكرة الفقهاء، 33/13؛ الدروس الرعَية، 320/3؛ اللمعة الدمشقية، 134 
؛ التنقيح الرائع: 156/2 ؛ جمع الفائدة والرهان، 80/9- 82؛ الروضة البهية 

.17/4
ُينظر: السيد جواد العامي: مفتاح الكرامة، 163/15- 168.. 65
اأحكام، . 66 كفاية  126/3؛  الرائع،  مفاتيح  455/3؛  اإفهام،  مسالك  ُينظر: 

532/1؛ احدائق النارة، 132/20- 134 ؛ مفتاح الكرامة: 168/15.
ُينظر: احّر العامي: وسائل الشيعة، 97/13.. 67
ُينظر: السيد جواد العامي: مفتاح الكرامة، 170/15.. 68
 رياض امسائل: 484- 485.. 69
 البقرة: 282.. 70
 احّر العامي: وسائل الشيعة، 97/13.. 71
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ُينظر: السيد جواد العامي: مفتاح الكرامة، 169/15.. 72
ُينظر: م، ن: 168/15.. 73
البقرة: 282.. 74
مفتاح الكرامة: 170/15.. 75
؛ حرير اأحكام: . 76 ؛ امراسم: 200  ؛ الكاي ي الفقه: 340  ُينظر: امقنعة: 815 

552/2 ؛ إيضاح الفوائد: 86/2 ؛ جامع امقاصد: 325/5 ؛ مفتاح الكرامة: 
.437 /16

 يوسف: 72.. 77
 امائدة: 1.. 78
 مفتاح الكرامة: 16/ 437. . 79
ُينظر: اخاف: 80/2 ؛ الرائر: 76/2 ؛ تذكرة الفقهاء: 327/14 ؛ الدروس . 80

الرعَية: 389/3.
 احّر العامي: وسائل الشيعة، 330/12.. 81
82 ُينظر: ابن إدريس احّي: الرائر، 77/2.. 82
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الم�شادر والمراجع
القرآن الكريم خر ما نبتدئ به

اأردبيي،أمد بن حمد امشهور بامقدس اأردبيي)ت993هـ(
1. جمع الفائدة والرهان ي رح إرشاد اأذهان، تح جتبى العراقي 
وعي بناه اإشتهاردي وحسن اليزدي اأصفهاي،منشورات ماعة من 

امدرسن ي احوزة العلمية، قم،)د،ط(،)1412هـ(.
اأمن، السّيد حسن العامّي)ت 1371 هـ( 

التعارف  دار  بروت،  اأمن،  حسن  وإخــراج  تح  الشيعة،  أعيان   .2
للمطبوعات،)1983م(.

ابن إدريس،أبو جعفر حمد بن منصور بن أمد العجي احّي)ت598هـ(
3. الرائر احاوي لتحرير الفتاوي، تح ونر مؤسسة النر اإسامي، 

قم، ط2،)1410هـ(.
ابن مزة،عاد الدين أبو جعفر حمد بن عي الطوي)ت560هـ(

4. الوسيلة إى نيل الفضيلة، تح الشيخ حمد احسون، قم، نر مكتبة 
آية اه امرعي النجفي، قم، مط اخيام، ط1،)1408هـ(.

ابن زهرة، عز الدين مزة بن عي احسيني احلبي)ت585هـ(
5. غنية النزوع، تح إبراهيم البهادري، نر مؤسسة اإمام الصادق، مط 

اعتاد، قم، ط1،)1417هـ(.
احّي  امطهر  بن  يوسف  بن  احسن  بن  حمد  طالب  أبو  العَامة،  ابن 

امشهور بفخر امحققن)ت771هـ(
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حسن  وتعليق  تح  القواعد،  إشكاات  رح  ي  الفوائد  إيضاح   .6
بناه اأشتهاري، وعبد الرحيم الروجردي،  اموسوي الكرماي، وعي 

مط العلمية، قم، ط1،)1387هـ(.
ابن فهد احّي، مال الدين أبو العباس أمد بن حمد)ت841هـ(

7. امهذب البارع ي رح امختر النافع، تح جتبى العراقي، مط ونر 
مؤسسة النر اإسامي، قم،)د،ط(،)1407هـ(.

البحراّي، الشيخ يوسف بن أمد)ت 1186 هـ(
8. احدائق النارة ي أحكام العرة الطاهرة، قم – إيران، نر مؤسسة 

النر التابعة جاعة امدّرسن، ا. ت.
اجواهرّي، الشيخ حّمد حسن النجفّي)ت 1266 هـ( 

9. جواهر الكام ي رح رائع اإسام، تح وتعليق عباس قوجاي، 
مط خورشيد، نر دار الكتب اإسامية – طهران، ط 2)1365هـ(.

احّرّ العامّي، الشيخ حّمد بن احسن)ت 1104 هـ( 
تح  الريعة)اإسامية(،  مسائل  حصيل  إى  الشيعة  وسائل   .10
الرباي الشرازي، مط ونر دار إحياء  وتصحيح وتذييل عبد الرحيم 

الراث العري، بروت – لبنان، ط 5)1403- 1983م(.
احلبي، أبو صاح)ت447هـ( 

 11. الكاي ي الفقه، تح رضا أستادي، نر مكتبة اإمام أمر امؤمنن
العامة، أصفهان،)د،ط(،)د،ت،ط(.

بامحقق  امشهور  احسن  بن  جعفر  الدين  نجم  القاسم  أبــو   ، ــيّ اح
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احّي)ت676هـ(
السيد  واحــرام،تــعــلــيــق  احـــال  مسائل  ي  ـــام  اإس رائـــع   .12
طهران،  استقال،  انتشارات  نر  قم،  أمر،  مط  الشرازي،  صادق 

ط2،)1409هـ(.
احّي، حيى بن سعيد اهذي)ت690هـ(

نر  قم،  العلمية،  مط  الفضاء،  من  مع  تح  للرائع،  اجامع   .13
مؤسسة سيد الشهداء،)د،ط(،)1405هـ(.

احّي، أبو منصور مال الدين احسن بن يوسف امطهر اأسدي امشهور 
بالعَامة احّي)ت726هـ(

14. حرير اأحكام الرعَية عى مذهب اإمامَية، تح إبراهيم البهادي، 
مط اعتاد، قم، نر مؤسسة اإمام الصادق، ط1،)1420هـ(.

15. تذكرة الفقهاء، تح ونر مؤسسة آل البيت إحياء الراث، 
مط مهر، قم، ط1،)1414هـ(.

16. منتهى امطلب ي حقيق امذهب، تح قسم الفقه ي جمع البحوث 
امقدسة،  الرضوية  اأستانة  ي  والنر  الطبع  مؤسسة  مط  اإسامية، 

نر جمع البحوث اإسامية، إيران، مشهد، ط 1،)1412هـ(.
الزركي، خر الدين)ت 1410 هـ( 

العرب  من  والنساء  الرجال  أشهر  تراجم  قاموس  ــام  اأع  .17
– لبنان،  بروت   ، للماين  العلم  دار  مط  وامسترقن،  وامستعربن 

ط 7، ا ت.
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سار الديلمي، مزة بن عبد العزيز)ت 463 هـ( 
احسيني  حسن  السيد  تح  النبوية،  اأحكام  ي  العلوية  امراسم   .18
أهل  العامي  للمجمع  الثقافية  امعاونية  نر  قم،  أمر،  مط  اأميني، 

البيت،)د،ط(،)1414هـ(.
السيوري، مال الدين مقداد بن عبداه احّي)826هـ( 

اللطيف احسيني  السيد عبد  الرائع، تح  الرائع مختر  التنقيح   .19
الكوهكمري، مط خيام – قم، نر مكتبة آية اه السيد امرعي النجفي 

العامة – قم امقدسة، إراف السيد حمود امرعي،)1324هـ(.
الشهيد اأول، حمد بن مال الدين مكي العامي)ت786هـ(

النر  مؤسسة  نر  و  تح  اإمامَية،  فقه  ي  الرعَية  ــدروس  ال  .20
اإسامي التابعة جاعة امدرسن، قم، ط 1،)1412هـ(. 

21. القواعد والفوائد، تح،عبد اهادي احكيم، نر مكتبة امفيد، قم، 
إيران)1399هـ(.

22. اللمعة الدمشقية، مط قدس، نر منشورات دار الفكر، قم، إيران، 
ط1،)1411هـ(.

عي  امختاري،  رضــا  تح  اإرشـــاد،  نكت  رح  ي  ــراد  ام غاية   .23
امطلبي، مط مكتب  أبو احسن  السيد  نزاد،  أكر زماي  امختاري، عي 
اإعام اإسامي – قم، نر مركز اأبحاث والدراسات اإسامية، 

قم، ط 1،)1414هـ(.
الشهيد الثاي، زين الدين عي اجعبي العامي)ت965هـ(
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تح سيد حمد كانر،  الدمشقية،  اللمعة  البهية ي رح  الروضة   .24
نر جامعة النجف الدينية، ط1،)1386هـ(.

امعارف  مؤسسة  اإسام،تح  رائع  تنقيح  إى  اإفهام  مسالك   .25
اإسامية، مط همن، قم، ط1،)1413هـ(.

اأبحاث  مركز  تح  اأذهـــان،  ــاد  إرش رح  ي  اجنان  روض   .26
ــم، ط  – ق ــر بــوســتــان كــتــاب  والـــدراســـات اإســامــيــة، طبع ون

1،)1422هـ(.
الشيخ امفيد، حّمد بن حّمد)ت 413 هـ( 

امدّرسن،  التابعة جاعة  النر  تح ونر وطبع: مؤسسة  امقنعة،   .27
قم،)د.ط(،)1410 هـ(.

الصدر، حسن)ت 1351 هـ(
28. تكملة أمل اأمل، تح أمد احسنّي، مط دار اأضواء، بروت – 

لبنان،)1986 م(.
بابويه  بن  موسى  بن  احسن  بن  عي  بن  حمد  جعفر  أبو  الصدوق، 

القمي)ت381هـ(
29. من ا حره الفقيه، تصحيح وتعليق عي أكر غفاري، مؤسسة 

النر اإسامي التابعة جاعة امدرسن، قم، ط 2،)د،ت،ط(.
30. علل الرائع، تح حمد صادق بحر العلوم، مط ونر منشورات 
اأرف،)1385- العراق-النجف  ومطبعتها  احيدرية  امكتبة 

1966م(.
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الطباطبائي ، حمد عي)ت1231هـ(
31. رياض امسائل ي بيان أحكام الرع بالدائل، مط ونر مؤسسة 

النر اإسامي، قم، ط 1،)1412هـ(.
الطهراّي، آغا بزرك)ت 1389 هـ( 

32. الذريعة إى تصانيف الشيعة، مط دار اأضواء، بروت – لبنان، ط 
3،)1403 هـ(.

الطوّي، ابن مزة)ت 560 هـ( 
مط  احــســون،  حّمد  الشيخ  تــح  الفضيلة،  نيل  إى  الوسيلة   .33
امرعي  العظمى  اه  آية  مكتبة  منشورات  إيران،   – قم   ،1 ط  اخيام، 

النجفّي،)1408هـ(.
الطوي، أبو جعفر حمد بن احسن الطوي)ت460هـ(

34. ااستبصار، مط دار الكتب اإسامّية، طهران – إيران،)1390هـ(.
النر اإسامي،  35. اخاف، تح ماعة من امحققن، نر مؤسسة 

قم،)د،ط()1407هـ(.
حمدي،  قدس  انتشارات  نر  والفتوى،  الفقه  جرد  ي  النهاية   .36

قم،)د،ط()1365هـ(.
37. اجمل والعقود ي العبادات، تح حمد واعظ زادة خراساي، مط 

جاخانة دانشَكاه مشهد،)د.ط(،)1347هـ( .
العامي، السيد حمد جواد احسيني)ت1226هـ(

اخالي،  باقر  حمد  تح  العَامة،  قواعد  رح  ي  الكرامة  مفتاح   .38
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امدرسن،قم،  جاعة  التابعة  اإسامي  النر  مؤسسة  ونــر  مط 
ط1،)1419هـ(.

العامّي، السّيد حّمد)ت 1009 هـ(
للطباعة   البيت آل  مؤسسة  النار  قم،  اأحكام،  مدارك   .39

والنر،)1410 هـ(.
فخر امحّققن، الشيخ حّمد بن احسن بن امطّهر)ت 770 هـ( 

والشيخ  الكرماي  اموسوّي  حسن  السّيد  تعليق  الفوائد،  إيضاح   .40
العلمّية،  مط  الروجردّي،  الرحيم  عبد  والشيخ  اإشتهاردي  بناه  عّي 

قم، ط 1)1387 هـ(.
كحالة، عمر رضا 

41. معجم امؤّلفن، مط الرّقي - دمشق سوريا،)1957 م(.
الكركي، عي بن احسن امشتهر بامحقق الكركي)ت940هـ(

 البيت آل  مؤسسة  تح  القواعد،  رح  ي  امقاصد  جامع   .42
إحياء الراث، مط امهدية،قم، ط1،)1408هـ(.

اخيام، قم، نر  الكركي، تح حمد احسون، مط  امحقق  43. رسائل 
مكتبة آية اه امرعي النجفي، قم، ط 1،)1409هـ(.

الكليني، أبو جعفر حمد بن يعقوب بن إسحاق،)ت329هـ(
مط  غفاري،  أكر  عي  وتعليق  تصحيح  الكاي،  من  اأصــول   .44

حيدري، نر دار الكتب اإسامية، طهران، ط 5،)1363هـ(.
علم  امرتى  البغدادي)الريف  اموسوي  احسن  بن  عي  امرتى، 



170

من أعام مدرسة كـرباء)السـيد محمد جواد العاملـي أموذًجا(

اهدى()ت436هـ(
45. مل العلم والعمل، تح السيد امد احسيني، مط مطبعة اآداب ي 

النجف اأرف ط 1،)1378هـ(.
النوري الطرّي، الشيخ حسن)ت 1320 هـ( 

46. خامة مستدرك الوسائل، تح ونر مؤسسة آل البيت إحياء 
الراث، مط ستارة، قم، ط 1،)1415 هـ(.

امشتهر)بالفاضل  اأصفهاي  احسن  بن  حمد  الدين  هاء  اهندي، 
اهندي()ت1137هـ(

النر  مؤسسة  ونــر  تح  اأحــكــام،  قواعد  عن  اللثام  كشف   .47
اإسامي، قم، ط1،)1416هـ(.
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الملخ�ص
الدينـية  امدارس  إحدى  علـى  الضوء  تسلـيط  إلـى  البحث  هذا  هدف 
كان  التـي  امدرسة  تلك  خان،  حسن  السـردار  مدرسة  وهـي  كـرباء  فـي 
فـي ختلف أصقاع  الدينـية  العلوم  التأسـيس وإشاعة  فـي  السبق  ها قصب 
العام اإسامـي وخـريج اآاف من طّاب العلم الذين كانوا يقصدوها 
من شتـى اأقطار ِما كانت تتمّتع به من أكفاء وما تقدمه من الدعم امعنوي 

وامادي  وا سـيا أولئك الطّاب الغـرباء.
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Abstract:

The research aims at shedding the light on one of the 

religious school in Kerbala، that is، Al Serdar Hassan Khan 

school. That school had priority in establishing and spreading 

the religious sciences to all over the Islamic world. That was 

beside graduating thousands of students who were heading 

to that school from different distant countries due to its 

possession of professional teachers and presenting the moral 

and material support to those foreigner students.
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المقِدمة:
منذ أن ضّمت أرض كـرباء اَجَسَدْين الطاهـرين لإمام احسـن وأخـيه 
أبـي الفضل العباس، أصبحت مقصًدا للناس من ختلف اأَرضـن، 
وكان واحًدا من مقاصدهم هو ابتغاء العلم الذي نبع منها فـي وقت مبكـر 
من تارخها اإسامـي، ومّا صار إقبال طّاب العلم يتزايد علـى امدينة كان 
ا بّد من بناء امدارس هم لـيتمّكنوا من حصـيله بـيسـر، وعلـيه فقد ظهـرت 

مدارس عّدة فـي كـرباء قام بتأسـيسها بعض العلاء اخـيـرين.
لطّاب  خدمة  وأكثـرها  وأوسعها  وأشهـرها  امدارس  تلك  أقدم  وإّن 

العلوم الدينـية هـي مدرسة السـردار حسن خان.
وهـي  عدة،  مطالب  علـى  ُيقَسم  أن  البحث  هذا  طبـيعة  اقتضت  لقد 

كاآتـي:
امطلب اأول: نشأة امدارس الدينـية فـي كـرباء ودواعـيها.

وخصائصها  خان  حسن  السـردار  مدرسة  تأسـيس  الثانـي:  امطلب 
العارية.

امطلب الثالث: اأثـر العلمـي مدرسة السـردار حسن خان.
امطلب الـرابع: أسباب إزالة مدرسة السـردار حسن خان.

فـي هذه امطالب سنحاول الوقوف أمام بداية ظهور امدارس الدينـية فـي 
كـرباء مع ماحظة الدواعـي لبنائها، وبعدها نبحث فـي تأسـيس مدرسة 
السـردار حسن خان وموقعها، وأهم خصائصها العارية، وما ُأجـرَي علـيها 
من عملـيات تـرمـيم وصـيانة وتوسعة، بعد ذلك نتطـرق إلـى أثـر امدرسة 
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العلمـي، ثم سنذكـر ما تعـّرضت له امدرسة من اهدم والتخـريب وأسباب 
ذلك، وقد أهـينا بحثنا بخامة ثّبتنا فـيها أبـرز النتائج التـي توصّلنا إلـيها.

امطلب اأول: نشأة امدارس الدينـية فـي كـرباء ودواعـيها.
يذهب بعضهم إلـى أن اإمام الصادق)80-148هـ/ 699-765م( 
 هو أّول َمن وضع الَلبنة اأولـى مدرسة دينـية فـي كـرباء)1(، فقد زار
جـيَء  أن  بعد  وذلك  اأقل)2(،  علـى  مـرتـن   احسـن اإمام  جده  قبـر 
به إلـى احـيـرة، مـرة فـي أّيام أبـي العباس السّفاح)132-136هـ/749-
753م( ومـرة أخـرى فـي أّيام أبـي جعفـر امنصور)136-158هـ/753-

774م()3(.
فإبان وجودهفـي كـرباء شـرع بتأسـيس مدرسة دينـية كبـيـرة ُعّدت 
نواة للحوزة العلمـية الشـيعـية، وقد سكن اإمامجنوب هـر العلقمـي 
وبدأ ُيلقـي دروسه وحاضـراته العلمـية علـى الدارسـن فـي داره تلك، وكذا 
أكمل   الصادق اإمام  استشهاد  وبعد  احسـينـية.  الـروضة  أروقة  فـي 
مشـروعه  الكاظم)128-183هـ/745-799م(  موسـى  اإمام  ولده 
عندما  كـرباء  فـي  الدينـية  مدرسته  بتأسـيس  فقام  الدينـي،  التعلـيمـي 
وبقـي  إلـى)165هـ/781م(،  عام)162هـ/778م(  بحدود  إلـيها  انتقل 
احـرمـن  بـن  ومدرسته  داره  بنـى  امدة  هذه  وفـي  سنتـن،  من  أكثـر  فـيها 
الشـريفـن، فـي الشال الشـرقـي من حـرم اإمام احسـن وغـرب حـرم 
الفقه  ونشـر  للتدريس   الكاظم اإمام  تصدى  وقد   العباس موانا 
زرافات  عمـيق،  فّج  كل  من  الشـيعة  إلـيه  فازدلفت  واحديث،  اإسامـي 
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منه  تستسقـي  والـرواة  وامحدثـن  العلاء  موع  حوله  والتّفت  ووحداًنا، 
أخذت  وهكذا  اأحاديث،  عنه  وتـروي  العذب،  معـينه  من  وتنهل  العلم 
هذه امدرسة بااتساع والتطّور عبـر السنـن، منجبًة كبار الفقهاء ومـراجع 

الدين)4(.
كانت  هذه البداية لانطاقة العلمـية والفكـرية مدينة كـرباء، التـي كانت 
وما تزال تتمتع بقّوة جذب روحـية كبـيـرة، فلم يكن غـريًبا واحالة هذه أن 
مدارس  فـيها  تنتشـر  وأن  والفكـري،  العلمـي  عطائها  فـي  كـرباء  تستمـر 
لـيس من  العلم،  ِقَبل طّاب  ها من  امتزايدة  للحاجة  تلبـية  الدينـية  العلوم 
داخل كـرباء أو العـراق فحسب، بل من شتـى أصقاع اأرض أيًضا، وقد 
نتج عن ذلك خـريج نخبة من العلاء والفقهاء واُمصلحـن القادرين علـى 

حفظ الدين اأصـيل ونشـره بـن الناس لـيعّم فـيهم شـرع اه ُسبحانه.
امطلب الثانـي: تأسـيس مدرسة السـردار حسن خان وخصائصها العارية.

نظـًرا ما كانت تتمّتع به كـرباء من مكانة دينـية كبـيـرة، ووجود الكثـيـر من 
اأعام والفقهاء فـيها، الذين أسهموا فـي إثـراء الساحة الفكـرية والعلمـية 
بنتاجاهم ودروسهم القـيمة، وذيوع صـيتهم فـي اآفاق، ازداد اإقبال علـى 
امدينة من طّاب العلم ومن ختلف البلدان، فقاد هذا التطّور فـي احـركة 
فـيها  امدارس  بناء  ضـرورة  إلـى  كـرباء،  شهدته  الذي  والدينـية  العلمـية 

لطلبة العلوم الدينـية.
وا بّد أن  نشـيـر إلـى، أنه قبل ظهور امدارس فـي كـرباء اُخِذت امساجد 
وامـراقد وامقامات اموجودة فـي كـرباء مكاًنا لتدريس العلوم الدينـية)5(، 
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وأحـياًنا ُيعطـى الدرس فـي بـيت اأستاذ نفسه، أو فـي قاعة تدريس تعـرفها 
أكثـر امدارس القديمة باسم)امَْدَرس(، أو أن يكون الدرس فـي حجـرات 
احار،  الصـيف  فصل  فـي  السطوح  علـى  أو  امقدسة،  العتبات  قاعات  أو 
فضًا عن اّخاذ بعض اأقبـية، التـي ُيطلق علـيها)السـراديب( وأحـياًنا فـي 

.)6(مسّقفات الباحات امشـرفة علـى مـراقد اأئمة امعصومـن
مقصًدا  كـرباء  وأصبحت  الدينـية  العلوم  طّاب  عدد  ازداد  أن  وبعد 
هم وم تُعد تلك اأماكن قادرة علـى استـيعاب أعداد الطلبة امتزايدة ، كان                  
ا بّد من تأسـيس مدارس كبـيـرة للتعلـيم وكذلك إسكان الطلبة البعـيدين 
التـي زارت  ديوافوا  الفـرنسـية  الـرّحالة  أكدها  التـي  احقـيقة  أهلهم،  عن 
من  عّا شاهدته  انطباعها  فقد سّجلت  عام)1299هـ/ 1881م(،  كـرباء 
مدارس كـرباء الدينـية، بقوها:))إها مدينة ُتعد من مـراكز الشـيعة امهّمة، 
الدينـية  امــدارس  من  عــدًدا  تضم  كبـيـرة،  دينـية  جامعة  عن  عبارة  وهـي 
الكبـيـرة التـي يقصدها طلبة العلم من أنحاء العام اإسامـي كافة فـيقضون 

معظم سنـي حـياهم فـيها(()7(.
فـي  امدارس  بتأسـيس  قام  الذي  أن  هنا  ثّبتنا  ما  إذا  باجديد  نأتـي  وا 
ُأولـى  وكانت  بالعلم،  وامهتمـن  الدين  ورجال  العلاء  بعض  هم  كـرباء 

تلك امدارس تأسـيًسا هـي مدرسة السـردار حسن خان.
السـردار  ِقَبل  من  عــام)1180هـــ/1766م(  فـي  امدرسة  هذه  ُشـّيدت 
زيارته  إثـر  علـى  وذلك  اأفشاري  اجـيش  قائد  القزوينـي)8(  خان  حسن 
مدينة كـرباء فـي العام امذكور، والسـردار كلمة فارسـية تعنـي القائد العام 
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ـُرفت فـي ما بعد باسم)مدرسة  للجـيش أو قائد كتـيبة منه، غـيـر أن امدرسة ع
باإنفاق  إلتزم  امدرسة وإنا  بتأسـيس  حسن خان(. وم يكتِف حسن خان 
الغـرباء  امعوزين من  الفقـراء  الطلبة  كبـيـر، واسـيا علـى  علـيها وبسخاء 
الذين كانوا يتهافتون علـيها، إذ خصص هم رواتب شهـرية كانت ُتدَفع من 

موقوفاها)9(.
وعلـى الـرغم من تأكـيد الباحثـن)10( علـى أن مؤسس امدرسة هو حسن 
خان، إّا أن مؤِلف كتاب)مدينة احسـن ( امؤِرخ حمد حسن مصطفـى 
السـردار  بناء  امدرسة هـي من  بأن  اعتقد  إذ  امشهور،  ُخالف  الكلـيدار)11( 
حمد حسن خان القاجار)12( والد الشاه آغا حمد القاجار)13(، وعلـيه فهو 
ُيسمـيها مدرسة)السـردار حمد حسن خان(. وقد تنّبه الكـرباسـي)14( هذا 
التوّهم الذي وقع فـيه الكلـيدار، وأّكد أن السـردار حسن خان القزوينـي هو 

امؤسس للمدرسة وهو غـيـر حمد حسن خان القاجار.
وأًيا كان احال، فإن مدرسة السـردار حسن خان، قد اّخذت من الزاوية 

الشالـية الشـرقـية من الـروضة احسـينـية موقًعا ها)15(.
وأّما    عن اخصائص العارية للمدرسة، فنقول : كانت مدارس كـرباء         الدينـية 
خصائصها العارية، وطابعها امتمـيز باستقال البناء وهندسته، والتـي غالًبا 
ما ُتلَحق ها اأقسام الداخلـية للطلبة، وهـي با أدنـى شّك ختلف عن حلقات 
امخصص  امكان  هـي  فصارت  البـيوت،  فـي  العلمـية  واجلسات  امساجد 
متكاملة)16(. وإدارية  معارية  وحدة  فـي  أيًضا  للسكن  ومكاًنا  للدراسة، 

متمـيزة  وخصائص  صفات  حمل  كـرباء  فـي  اإسامـية  وامــدارس 
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عارًيا،  طـراًزا  خطـيطها  ويمّثل  أجله،  من  ُأنِشئت  الذي  واهدف  تتناسب 
الذي يتمّثل بإحال الصحن)الساحة امكشوفة( امكان اأول فـي التخطـيط، 
واممـرات  واُمصلـى  واحجـرات  والقاعات  امسقوفة  ــة  اأروق وتأتـي 
مـرافق  كل  إلـيها  تتجه  التـي  امكشوفة  الساحة  علـى  تطل  التـي  وامداخل 
البناء، وفـي أكثـر اأحـيان يتوسط الساحة امكشوفة حوض فـيه نافورة ماء 
)الشذروان( ُيستعَمل أحـياًنا للوضوء ولتلطـيف اجو، وفـي بعض اأحـيان 
فتقتصـر علـى  الواجهات اخارجـية  أكثـر. وأّما  أو  الساحة شجـرة  تتسوط 
أعلـى  فـي  تكون  شبابـيك  توجد  وأحـياًنا  الداخل  إلـى  امؤدية  اأبــواب 
اجدران. واستخدمت فـي الواجهات اخارجـية لبعض امدارس اإسامـية 
فـي كـرباء تشّكيات زخـرفـية نفذت علـى اآجـر وعلـى مساحات معـينة 
اأبنـية)17(. هذه  علـى  رائعة  مالـية  مسحة  أضفت  بحـيث  اجدران  من 
استخدم الطابوق)اآجـر( واجص فـي بناء مدارس كـرباء اإسامـية، 
تزيـينها بزخارف جصـية وقاشانـية ملّونة تتخللها كتابات من اآيات  وتَم 
الشبابـيك  ُتغطـي  التـي  امتنوعة  اخشبـية  الزخارف  عن  فضًا  القـرآنـية، 

وامطعمة بالزجاج املّون اجمـيل)18(.
وأّما ما خص مدرسة السـردار حسن خان، التـي كانت تتكون من سبعـن 
حجـرة و غـرفة)19(، وعّدة صاات)قاعات( علـى شكل َمْدَرس)20(، فإن 
جدراها)21(،  زّينت  التـي  اللطـيفة  العـربـية  الكتابة  علـيها  ُياحظ  ما  أمل 
اآيات  من  كتابات  تعلوها  اجمـيلة  اهندسـية  الزخـرفـية  العناصـر  حـيث 

القـرآنـية الكـريمة، منقوشة بكل دّقة وروعة ومال)22(.
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أعال  علـيها  ُأجـريت  بل   ، اأّول  تصمـيمها  علـى  امدرسة  تبَق  وم 
حسن  حمد  امؤرخ  ذكـرها  التـي  للمعلومات  فطبًقا  وتـرمـيات،  توسعـية 
السـردار حسن خان  تداعـي بعض ركائز مدرسة  إثـر  فإنه علـى  الكلـيدار 
فـي جدران بعض حجـراها، جـرت  الشقوق  الزمن، وظهور  مـرور  بفعل 
عملـية جديد بناء امدرسة، إذ ُشـّيَد علـى أرضها التـي بلغت مساحتها ثاثة 
امنظـر، علـى غـرار صحن  بديع  الُصنع،  بناٌء شامٌخ رائع  متـر مـربع  آاف 
من  ضلع  كل  وُبنـي  طبقتـن،  ذات  امدرسة  فُجِعلت  احسـينـية،  الـروضة 
أضاع الطبقة اأولـى-الثاثة-إيوانات، وفـي صدر كل منها تفضـي إلـى 
حجـرة، وُزِينت جدران تلك اإيوانات بالقـرامـيد)القاشانـي امعـرق()23(.

ارتفاع  علـى  والزخارف  الطـراز  بنفس  الثانـية  الطبقة  ُجِعلت  وكذلك 
واحد ومستوى واحد فـي اجوانب الثاثة فضًا عن ذلك كله، ُشّيد مسجٌد 
فـي اجبهة اأمامـية للمدرسة اماصقة جدار صحن الـروضة احسـينـية من 
جهة الزاوية الشـرقـية)24(. وفـيا بعد قام العّامة السـيد إبـراهـيم القزوينـي 
خان،  حسن  السـردار  مدرسة  فـي  ُمدّرًسا  كان  الذي  الضوابط  صاحب 
سطح  علـى  للمدرسة،  الثانـية  الطبقة  غـرار  علـى  أخـرى  طبقة  بتشـيـيد 

امسجد، وقد حّملت تكالـيف ذلك زوجة علـي شاه اهندي)25(.
امطلب الثالث: اأثـر العلمـي مدرسة السـردار حسن خان.

يمكننا هنا أن ُنسّجل ما تـركته مدرسة السـردار حسن خان من أثـر علمـي 
كبـيـر فـي كـرباء خاصة والعام اإسامـي عامة، وذلك من معـرفة بعض 
التدريس،  فـي  ومهارهم  ُمدّرسـيها  العلمـية  اإمكانات  أبـرزها:  اأمور، 
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الذين  الطّاب  وعدد  فـيها،  ُتدَرس  كانت  التـي  العلمـية  الدروس  وتنّوع 
الذي م يكن  نتاج ذلك احضور  أساتذها، وثمـرة  كانوا حضـرون دروس 
العـراق فحسب،  الدينـية من داخل كـرباء أو  مقتصـًرا علـى طلبة العلوم 
بل من ختلف البلدان اإسامـية، ما يعنـي أن امدرسة قد أمّدت كثـيـًرا من 
الدينـية وأغنوا  بمسؤولـيتهم  بعلاء وفقهاء ومفكـرين هضوا  البلدان  تلك 

الساحة العلمـية الدينـية من خال دروسهم العلمـية ومؤلفاهم القـيمة.
مدرسة  فـي  متوافـرة  كانت  اأمــور  هذه  كل  أن  ُقلنا  ما  إذا  ُنبالغ  وا 
وتدريًسا  علًا  اأّول  الطـراز  من  أساتذها  كان  فقد  خان،  حسن  السـردار 
وورًعا وتقوى، وكانت العلوم التـي ُتدَرس فـيها متنوعة وُتعـرض بمهارة، 
منهم  العديد  وأن  بامئات،  امدرسة  يقصدون  الذي  الطّاب  عدد  وكان 
أصبحوا علاء ومـراجع دين وأدباء ومفكـرين وُمصّنفـن ِكبار، كا سـيّتضح 

فـي الصفحات الاحقة.
السـردار  مدرسة  فـي  اُمَدِرسـن  أعام  بعض  علـى  نقف  أن  أردنا  فإذا 
بن  شـريف  حمد  العلاء  شـريف  منهم  امقدمة  فـي  يبـرز  فإنه  خان،  حسن 
حسن علـي امازندرانـي احائري، الذي كان فقـيًها بارًعا، ومتمكًنا جًدا فـي 
علم اجدل، غزيـر العلم، َحَسن التقـريـر، ا يفتـر عن التدريس وامذاكـرة، 
البلدان، وما  لذلك م يكن جـرد صدفة أن يكون موئًا للطلبة من ختلف 
له مغزاه كان الذين حضـرون درسه يصل عددهم إلـى ألف دارس، وكان 
القزوينـي  باقـر  حمد  بن  إبـراهـيم  السـيد  هم،  يده  علـى  تلمذ  من  أبـرز 
صاحب  اانصاري  أمـن  حمد  بن  ومـرتضـى  اأصول،  صاحب  احائري 
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امكاسب، الذي كان ُيدِرس فـي هذه امدرسة التـي خـرج منها طـيلة مكوثه 
والشـيخ  اجوبارئي،  اأصفهانـي  امازندرانـي  صالح  وحمد  كـرباء،  فـي 
إساعـيل الـيزدي، والشـيخ حمد حسن آل ياسـن الكبـيـر، واحجة السـيد 
فـي  العلاء  شـريف  وفاة  وكانت  كثـيـرون.  وغـيـرهم  اجاباقـي  شفـيع 

عام)1246هـ/ 1830م()26(.
ومن كانت له إسهامات علمـية دينـية كبـيـرة؛ السـيد إبـراهـيم بن حمد 
ُأستاذه  حـياة  فـي  بالتدريس  اشتغل  احائري،  القزوينـي  اموسوي  باقـر 
شـريف العلاء، وقد ُعـرف بالتحقـيق ودّقة النظـر، وكان حضـر درسه نحو 
السـردار حسن خان، وكان  التدريس بمدرسة  فـي  ثم استقّل  مائة طالب، 
َمن  عدد  وكان  الفقه،  فـي  واآخـر  اأصول  فـي  أحدما  درسـن:  ُيدّرس 
حضـر درسه بامئات من الطلبة. وكان أشهـر تامـيذه الشـيخ زين العابدين 
امـرجعـية  إلـيه  انتهت  الذي  امشهور  الفقـيه  امازندرانـي  فـروشـي  البار 
امشهور  الطهـرانـي  علـي  بن  احسـن  عبد  والشـيخ  كـرباء،  فـي  العلمـية 
بشـيخ العـراقـن، وكان من أعاظم علاء عصـره وأعجوبة الزمان فـي الدقة 
والتحقـيق وجودة الفهم وسـرعة اانتقال وُحسن الضبط واإتقان، توفـرت 
له الزعامة وامـرجعـية فـي اأحكام الشـرعـية فـي كـرباء، وحمد صادق بن 
حمد الَلنكـرانـي القفقازي صهـر الشـيخ صالح آل كدا علـي بـيك احائري 
للتدريس واإرشاد  إذ تصّدى  القفقاز،  فـي باده  له دور  علـى أخته، كان 
مـرجًعا  وصار  النواحـي،  تلك  فـي  علـيه  الناس  واجتمع  اأحكام،  ونشـر 
القزوينـي ضوابط  إبـراهـيم  مؤلفات  أهم  ُمطاًعا. وكان من  ورئيًسا  كبـيـًرا 
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اأصول فـي جلدين. وكانت وفاته فـي عام)1264هـ/ 1847م(، وُدفن 
فـي مقبـرته بجانب داره قـريًبا من امشهد احسـينـي)27(.

العلمـية فـي  بـرزوا علـى الساحة  إلـى جانب ذلك ظهـر علاء آخـرون 
كـرباء، وكان لدروسهم اُملقاة فـي مدرسة السـردار حسن خان أثـر كبـيـر 
فـي امحافظة علـى النتاج العلمـي هذه امدرسة وتطويـره، نذكـر منهم، السـيد 
امشهور  اموسوي،  القاسم  أبـي  بن  مهدي  حمد  بن  حسـن  حمد  امـيـرزا 
الكـرمانشاهـي-ابن  علـي  حمد  اآغا  صهـر  الشهـرستانـي،  بزرك  بآغا 
الوحـيد البهبهانـي-علـى بنته، كان من مـراجع عصـره القائمـن بالوظائف 
الشـرعـية فـي كـرباء، وامولـى الدربندي آقا بن عابد بن رمضان بن زاهد 
والنقلـية،  العقلـية  العلوم  فـي  متبحـًرا  كان  احائري،  الشـيـروانـي اأصل، 
طويل الباع، كان من امجاهدين وجًدا فـي قمع امبتدعـن والفـرق امحدثة، 
وكان حسـينـًيا شديد احب لسـيد الشهداء، والعّامة اأردكانـي حسـن 
بن حمد إساعـيل بن أبـي طالب، كان عامًا حّقًقا، وفقـيًها متبحـًرا، ومـرجًعا 
مدّقًقا، حضـر بحثه العلاء الكبار ورحلت إلـيه الطلبة من ختلف اأقطار، 
امـيـرزا حمد  السـيد  الكبار ومنهم  العلاء وامجتهدين  وقد خـّرج مًعا من 
حسـن امـرعشـي الشهـرستانـي، وامـيـرزا حمد تقـي الشـيـرازي، والسـيد 
حمد اأصفهانـي، وغـيـرهم، وقد نشطت احوزة العلمـية فـي كـرباء فـي 
عهده كثـيـًرا وازدهـرت وعادت إلـيها نضارة عصـر الوحـيد البهبهانـي إلـى 
حّد ما، وامولـى حمد صالح آل كدا علـي، واسمه حمد صالح بن مهدي 
غلب  دينـًيا،  مـرجًعا  كان  خان،  علـي  فضل  بن  جعفـر  حمد  اخّطاط  ابن 
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علـيه النسك والعبادة والتقوى والورع. وكان صاحب مصنفات قـّيمة فـي 
الفقه، والعّامة الشـيخ حمد صالح بن حمد تقـي بن حمد جعفـر البـرغانـي 
القزوينـي، كان فقـيًها أصولـًيا متبحـًرا فـي احديث، باذًا نفسه فـي تـرويج 
الدين واأمـر بامعـروف والنهـي عن امنكـر والتدريس والتصنـيف، سكن 
كـرباء ما يقـرب من مس سنوات مستزيًدا من دروس فحول العلاء فـيها 
ثم عاد إلـى قزوين التـي تصّدر فـيها وعكف علـى التدريس والتألـيف)28(، 
تلك  فـي  امختلفة  العلوم  يدّرس  كان  الذي  خلف  حسن  حمد  والشـيخ 
تقّدم-فنذكـر،  عّمن  فـيها-فضًا  تتلمذ  ّمن  وأّما  وغـيـرهم.  امدرسة)29( 
السـيد احجة أبا القاسم بن احسن بن امجاهد الطباطبائي، الذي أصبح عامًا 
السـيد  الذي تلمذ علـى  كبـيـًرا ورئيًسا جلـيًا، والشـيخ خلف بن عسكـر 
علـي الطباطبائي صاحب الـرياض، ثم تـرّقـى فـي العلم حتـى نال فـي كـرباء 
رئاسة دينـية ومـرجعـية كبـيـرة وسمعة طائلة فـي العلم والفضل، وكان من 
أجّل امدرسـن، ومن امشهورين فـي التحقـيق والتدقـيق، والعّامة امجدد 
الشـيـرازي، والسـيد إساعـيل بن نصـر اه بن حمد شفـيع البهبهانـي، الذي 
تلقـى العلم فـي النجف وكـرباء وبلغ مـرتبة سامـية فـي العلم فُأجـيز فـي 
ااجتهاد ورجع إلـى باده ونزل فـي طهـران ناشـًرا للعلم وأحكام الدين 
وكان اإقبال علـيه منقطع النظـيـر، والشـيخ إساعـيل الـيزدي احائري وكان 
الشـرق  وفـيلسوف  الكبـيـر  وامصلح  الدين،  وأساطـن  العلم  أقطاب  من 
السـيد مال الدين اأسد آبادي امشهور باأفغانـي، الذي ورد كـرباء فـي 
عام)1269هـ/1852م( بصحبة والده السـيد صفدر)30(، والشـيخ حسن 
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بن علـي الكـربائي الذي فاق أقـرانه وزماءه فـي حصـيل العلوم من تلك 
امدرسة)31(، وأمد بن حمد حسن بـيان الواعظـن القزوينـي اأصفهانـي، 
الذي تكـررت زياراته إلـى كـرباء وسكن فـي مدرسة حسن خان وحضـر 

حلقات الدروس فـيها، وكان خطـيًبا بارًعا)32(.
العلم  هلوا  ّمن  ُكثـر  وغـيـرهم  العلم  أساطـن  هــؤاء  فإن  مـراء  ا 
معوا  أو  فـيها  دّرسوا  أو  خان  حسن  السـردار  مدرسة  من  الفقه  وغـرفوا 
بـن اأمـرين- كان هم اأثـر الكبـيـر فـي حفظ وتوسـيع احـركة العلمـية 
الدين  جوهـر  علـى  وامحافظة  اإسامـية،  اأقطار  ختلف  فـي  والدينـية 
من  امدرسة  هذه  خـرجـي  أن  بالذكـر  اجديـر  ومن  اأصـيل،  اإسامـي 
وبّث  العلم  نشـر  فـي  أوطاهم  إلـى  عودهم  بعد  أسهموا  الغـرباء  الطّاب 

اأحكام الفقهـية، وتوجـيه الناس وإرشادهم.
امطلب الـرابع: أسباب إزالة مدرسة السـردار حسن خان.

أّديا  الشـريفـن  احـرمـن  وتوسعة  كـرباء  مدينة  العمـرانـي  التطّور  إن 
إلـى إزالة العديد من معام امدينة التارخـية، وكان من بـينها ما ِحَق ببعض 

امدارس، والبعض اآخـر منها حّول إلـى اخـراب بسبب اإمال)33(.
امهم بالنسبة لنا، هو أن إزالة مدرسة السـردار حسن خان وهدمها، كان 
فـي عام)1368هـ/1948م()34(، أي بعد مائة وثانـية وثانـن عاًما علـى 
تأسـيسها، وكان اهدم قد تّم بأمـر من بلدية كـرباء)35(، فـي عهد متصـرفها 

عبد الـرسول اخالصـي)36(.
امحـيط  الشارع  فتح  أرادوا  امسؤولـن  أن  هو  امدرسة  هدم  سبب  كان 
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إلـى  وُضَمت  مساحتها  أرباع  ثاثة  فهدموا  امقدسة،  احسـينـية  بالـروضة 
الشارع، وهكذا ُأزيلت أمل وأروع مدرسة تـراثـية)37(.

مساكن  أيًضا  طال  الذي  اهدم،  علـى  ااعتـراض  بعضهم  حاول  وإن 
بقـرار  البلدية ومُسكها  أمام إصـرار  الفقـراء، لكن من دون جدوى  بعض 

اهدم)38(.
السـيد  خان  حسن  السـردار  مدرسة  متولـي  أن  بالذكـر  اجديـر  ومن 
آثار  من  تبقـى  ما  علـى  للمحافظة  ُمضنـية  جهوًدا  بذل  الطباطبائي  عباس 
»آغا  من  مادًيا  دعًا  تلقـى  أن  بعد  بالنجاح  جهوده  تكللت  وقد  امدرسة، 
بمبلغ  تبـّرع  فقد  أمانـيا،  فـي  يسكن  كان  إيـرانـي  تاجـر  وهو  الفلسفـي«، 
العمل  امتولـي  باشـر  وقد  ثانـيًة،  امدرسة  بناء  إقامة  دينار  ألف  عشـرين 
علـى  منها  امتبقـي  يقَسم  أن  علـى  عــام)1390هـــ/1970م(  مستهل  فـي 
قسمـن: قسم لتشـيـيد مـرافق صّحـية تابعة لصحن الـروضة احسـينـية ُبغـية 
ُشـّيد علـيه مدرسة  والقسم اآخـر  الزيارات،  مـراسم  فـي  الزحام  خفـيف 
بعد  انتهـى  امدرسة، ولكن كل ذلك  ُتعـيد جد  لعلها  الدينـية  العلوم  لطلبة 
منها،  تبقـى  ما  ُهِدم  إذ  عام)1411هـ/1991م(  الشعبانـية)39(  اانتفاضة 
ــاف)40(،  اأوق دائرة  َبَنْتها  امساطحة  بواسطة  جارية  عارة  حلها  وحّلت 
لتنتهـي بذلك أهم مدرسة تارخـية للعلوم الدينـية عـرفتها كـرباء، بعد أن 
كانت مقصًدا لطّاب العلم وكبار العلاء مدة تزيد علـى ثانـية عشـر عقًدا.



188

مدرسة السـردار حسن خان وأثـرها العلمـي

الخاتمة
لقد مّخض هذا البحث اموسوم بـ)مدرسة السـردار حسن خان وأثـرها 

العلمـي( عن جموعة من النتائج، نذكـر أبـرزها:
إن مدرسة السـردار حسن خان هـي أقدم وأهم مدرسة دينـية عـرفتها . 1

كـرباء فـي العصـر احديث.
م يكتِف السـردار حسن خان بتأسـيس امدرسة، وإنا تكّفل باإنفاق . 2

علـى طّاها واسـيا الغـرباء منهم.
واسـيا . 3 الدينـية  العلوم  طّاب  علـى  كبـيـر  فضل  للمدرسة  كان 

الطّاب الذين قصدوها من خارج العـراق، با قّدمته هم من أساتذة 
أكفاء وأماكن سكن ورواتب شهـرية.

أسهمت امدرسة بشّكل كبـيـر فـي إثـراء الساحة العلمـية والفكـرية . 4
فـي داخل العـراق وخارجه، إذ رفدها بالعديد من العلاء وامجتهدين 

وكبار امصنفـن الذين هضوا بمسؤولـيتهم العلمـية والدينـية.
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لقد كانت اأرة القاجارية وبفضل مؤسسها آغا حمد رابع أرة حكم إيران 
ي التاريخ احديث من بن مس ُأر، وقد حكمت الباد)130 عاًما( بدأت 
منذ أواخر القرن الثامن عر)1794م( واستمرت حتى الربع اأول من القرن 
العرين، ليعَلن عن بدء العهد البهلوي)1925-1979م(. راجع: آل طعمة، 
مدينة احسن ، ج3، ص136-139؛ اجاف، حسن كريم، موسوعة تاريخ 
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وانصاره(، . 14 بيته  وأهل  احسن  امراقد،  )تاريخ  احسينية  امعارف  دائرة  راجع: 

ج3،)هامش2، ص47(.
اانصاري، عارة كرباء، ص191.. 15
راجع: اانصاري، عارة كرباء، ص559؛ امياي، فاضل احسيني، دراسات . 16
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ص696.
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راجع: آل طعمة، تراث كرباء، ص129.. 21
ص661؛ . 22 كــربــاء،  ي  اإسامية  العلمية  ـــدارس  ام ــاري،  ــص اان راجـــع: 

الشاهرودي، تاريخ احركة العلمية ي كرباء، ص279.



193

أحمد مهلهل مكلف اأسدي

شهر جمادى اآخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخامسة/اجلَد اخامس/ العدد اأول

راجع: الشاهرودي، تاريخ احركة العلمية ي كرباء، ص279.
راجع: آل طعمة، مدينة احسن ، ج4، ص14.. 23
آل طعمة، مدينة احسن ، ج4، ص14.. 24
آل طعمة، مدينة احسن ، ج4، ص14.. 25
راجع: اللجنة العلمية ي مؤسسة اإمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، . 26

تراث  آل طعمة،  ص592-593؛  ج13،  1422هـ،  قم،  اعتاد،  مطبعة  ط1، 
كرباء، ص187؛ آل طعمة، مدينة احسن ، ج4، ص16.

راجع: الطهراي، آغا بزرك، طبقات أعام الشيعة، الكرام الررة ي القرن الثالث . 27
بعد العرة، ط1، دار إحياء الراث العري، بروت، 2009م، ج11، ص645، 
713؛ اللجنة العلمية ي مؤسسة اإمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، 
ج13، ص32-33؛ آل طعمة، تراث كرباء، ص190-191؛ كحالة، عمر، 

معجم امؤلفن، دار إحياء الراث العري، بروت،)د.ت(، ج1، ص87.
ُيراجع: الصدر، حسن، تكملة أمل اأمل، حقيق: حسن عي حفوظ وآخرين، . 28

دار امؤرخ العري، بروت،)د.ت(، ج1، ص193؛ اأصفهاي، حمد مهدي، 
احيدرية،  امطبعة  الشيعة،ط2،  جتهدي  مشاهر  تراجم  ي  الوديعة  أحسن 
النجف، 1968، ص81؛ الطهراي، الكرام الررة ي القرن الثالث بعد العرة، 
ج10، ص432؛ آل طعمة، مدينة احسن ، ج4، ص16-17؛ الشاهرودي، 
تاريخ احركة العلمية ي كرباء، ص55، 58-59؛ اللجنة العلمية ي مؤسسة 

اإمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، ج13، ص602.
الذخائر . 29 جمع  ط1،  عــام،  ألف  ي  كرباء  علاء  هــادي،  سلان  طعمة،  آل 

اإسامية، قم، 2016، ج1، ص343-342.
ُيراجع: الطهراي، الكرام الررة ي القرن الثالث بعد العرة، ج10، ص146-. 30

، ج4، ص16- 147، 387، ج11، ص501؛ آل طعمة، مدينة احسن 
17، 19؛ احسيني، أمد، تراجم الرجال، ط1، دليل ما، ُقم، 1422هـ، مج1، 



194

مدرسة السـردار حسن خان وأثـرها العلمـي

ص171.
ج13، . 31 عر،  الرابع  القرن  ي  البر  نقباء  الشيعة،  أعام  طبقات  الطهراي، 

ص422-421.
يراجع: الكرباي، دائرة امعارف احسينية، معجم خطباء امنر احسيني، ط1، . 32

امركز احسيني للدراسات، لندن، 2012، ج2، ص236-235.
كرباء . 33 حول  دراسات  امياي،  ص190؛  كرباء،  عارة  اانصاري،  راجع: 

ودورها احضاري، ص660.
راجع: زميزم، كرباء قديًا وحديًثا، ص33.. 34
راجع: زميزم، كرباء قديًا وحديًثا، ص33.. 35
اانصاري، عارة كرباء، ص191.. 36
آل طعمة، مدينة احسن ، ج4، ص17.. 37
امكتبة . 38  ، احسن  وحائر  كرباء  تأريخ  الكليدار،  اجــواد  عبد  طعمة،  آل 

احيدرية، النجف اأرف، 1418هـ، ص245-243.
اانتفاضة الشعبانية: انتفاضة عفوية غر منظمة قام ها الكثر من أبناء الشعب . 39

العراقي ضد النظام البعثي ي اأّيام اأوى من شهر آذار عام 1991م، رافعن 
مدينة  من  اانتفاضة  هذه  انطلقت  وقد  واإسامية،  الديمقراطية  الشعارات 
البرة ثم النارية بوقت متقارب، وهكذا انتقلت  رارها إى بعض ُمدن العراق 
اأخرى، إّا أها ُأمدت بفعل اإجراءات الصارمة والقوة الشديدة التي قوبِل 
ها امنتفضون من لدن النظام الصدامي. ُيراجع: عوض، عبد الرضا، اانتفاضة 
الشعبانية ي احلة، ط3، دار الثقافة واإعام، بابل، 2012، ص10-8، 35-33.

آل طعمة، مدينة احسن ، ج4، ص18-16.. 40



195

أحمد مهلهل مكلف اأسدي

شهر جمادى اآخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخامسة/اجلَد اخامس/ العدد اأول

الم�شادر والمراجع:
: الكتب أّولا

-اأصفهاي، حمد مهدي
امطبعة  الشيعة،ط2،  جتهدي  مشاهر  تراجم  ي  الوديعة  1-أحسن 

احيدرية، النجف، 1968م.
-النصاري، رؤوف حمد عي

2-عارة كرباء دراسة عمرانية وخطيطية، ط1، مؤسسة الصاحاي، 
دمشق، 2006م.

دراسات  ضمن:  منشور  كرباء،  ي  اإسامية  العلمية  3-امدارس 
لندن،  العلمية،  الندوة  حول كرباء ودورها احضاري، ط1، وقائع 

1996م.
-اجاف، حسن كريم

4-موسوعة تاريخ إيران السياي من بداية الدولة الصفوية إى هاية 
الدولة القاجارية، ط1، الدار العربية للموسوعات، بروت، 2008م.

-احسيني، أمد
5-تراجم الرجال، ط1، دليل ما، ُقم، 1422هـ.

-دمان، حمد أمد
الفكر  دار  ط1،  امملوكي،  العر  ي  التارخية  األفاظ  6-معجم 

امعار، بروت، 1990م.
-الزبيدي، كريم مطر مزة، والعميدي، فؤاد طارق كاظم



196

مدرسة السـردار حسن خان وأثـرها العلمـي

العربية،  العلوم  دار  شاه،  حمد  آغا  عهد  ي  القاجارية  7-الدولة 
بروت، 2014م.

-زميزم، سعيد رشيد
8-كرباء قديًا وحديًثا، ط1، دار القارئ، بروت، 2010م.

-الزهري، حسن ضاحي جر
9-مدينة كرباء امقدسة دراسة تارخية منذ نشأها حتى هاية العر 
العثاي، أطروحة دكتوراه غر منشورة، اجامعة احرة ي هولندا-فرع 

العراق مركز الدراسة ي البرة، 2012م.
-الشاهرودي، نور الدين

بروت،  العلوم،  دار  ط1،  كرباء،  ي  العلمية  احركة  10-تاريخ 
.1990

-ابن شهر آشوب، حمد بن عي)ت588هـ(
11-مناقب آل أي طالب، حقيق: جنة من أساتذة النجف اأرف، 

احيدرية، النجف، 1956م.
-الصاحي، عبد احسن

الناهن،  بيت  ط1،  اإسامية،  اأقطار  ي  العلمية  12-احــوزات 
بروت، 2004م.

-الصدر، حسن
دار  وآخــرون،  حفوظ  عي  حسن  حقيق:  اأمــل،  أمل  13-تكملة 

امؤرخ العري، بروت،)د.ت(.



197

أحمد مهلهل مكلف اأسدي

شهر جمادى اآخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخامسة/اجلَد اخامس/ العدد اأول

-ابن طاووس، عبد الكريم بن أمد)ت693هـ(
14-فرحة الغري ي تعين قر أمر امؤمنن عي، حقيق: حسن 
قم، 1998م،  اإسامية،  للدراسات  الغدير  مركز  شبيب، ط1،  آل 

ص90.
-آل طعمة، سلان هادي

كرباء،  للمطبوعات،  اأعلمي  مؤسسة  ط1،  كرباء،  15-تراث 
.1964

16-علاء كرباء ي ألف عام، ط1، جمع الذخائر اإسامية، قم، 
2016م.

-آل طعمة، عبد اجواد الكليدار
النجف  احيدرية،  امكتبة   ، احسن  وحائر  كرباء  17-تأريخ 

اأرف، 1418هـ.
-آل طعمة، حمد حسن مصطفى الكليدار

18-مدينة احسنضبط ومراجعة ونر: مركز كرباء للدراسات 
والبحوث، ط1، كرباء، 2016م.

- الطهراي، آغا بزرك
19-طبقات أعام الشيعة، ط1، دار إحياء الراث العري، بروت، 

2009م.
-ابن عدي، عبد اه بن عدي)ت365هـ(

20-الكامل ي ضعفاء الرجال، حقيق: عادل أمد عبد اموجود وعي 



198

مدرسة السـردار حسن خان وأثـرها العلمـي

حمد معوض، ط1، دار الكتب العلمية، بروت، 1997م.
-عوض، عبد الرضا

21-اانتفاضة الشعبانية ي احلة، ط3، دار الثقافة واأعام، بابل، 
2012م.

-ابن قولويه، جعفر بن حمد)ت368هـ(
نر  مؤسسة  ط1،  القيومي،  جواد  حقيق:  الزيارات،  22-كامل 

الفقاهة، قم، 1417هـ.
-كحالة، عمر

23-معجم امؤلفن، دار إحياء الراث العري، بروت،)د.ت(.
-الكرباي، حمد صادق حمد

بيته  وأهــل  احسن  امــراقــد،  احسينية)تاريخ  امعارف  24-دائـــرة 
دائرة  2005م؛  لندن،  للدراسات،  احسيني  امركز  ط1،  وانصاره(، 
امعارف احسينية، معجم خطباء امنر احسيني، ط1، امركز احسيني 

للدراسات، لندن، 2012م.
 اللجنة العلمية ي مؤسسة اإمام الصادق-

25-موسوعة طبقات الفقهاء، ط1، مطبعة اعتاد، قم، 1422هـ.
-ابن ماكول، عي بن هبة اه)ت475هـ(

اأساء  ي  وامختلف  امؤتلف  عن  اارتياب  رفع  ي  ــال  26-اإك
والكنى واأنساب، ط1، دار الكتب العلمية، بروت، 1990م.

-امشاخي، عي خضر عباس



199

أحمد مهلهل مكلف اأسدي

شهر جمادى اآخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخامسة/اجلَد اخامس/ العدد اأول

27-قيام اأرة القاجارية ي إيران بقيادة آغا حمد قاجار)1794-
1797م(، جلة جامعة تكريت للعلوم، مج19، ع2،)د.ت(.

-ابن منظور، حمد بن مكرم)ت711هـ(
28-ختر تاريخ دمشق، حقيق: روحية النحاس وآخرين، ط1، دار 

الفكر، بروت، 1984م
-امياي، فاضل احسيني

الندوة  وقائع  ط1،  احضاري،  ودورها  كرباء  حول  29-دراسات 
العلمية، لندن، 1996م.
-نخبة من الرواة)ق2هـ(

قم،  للمطبوعات،  الشبسري  دار  ط2،  عر،  الستة  اأصول   -30
1405هـ.

ثانياا: امجات:
-اأسدي، أمد مهلهل

 ،-الصادق اإمام  الزيارة ي وصايا  احسيني ومنهج  31-احائر 
كرباء،  ع2،  والبحوث،  للدراسات  كرباء  السبطمركز  جلة 

2016م.





ة  كـرباء فـي الـرواية اإسامـية تـي س�ض
148هـ/ 756م

Kerbala in the Islamic Narration till the 

Year 

148H.l 756 A.D.

أمد فاضل حسون سـرحان
ماجستـيـر تاريخ

مركز تراث كرباء
العتبة العباسية امقدسة

Ahmed Fadhul Hesoun Serhan

M.A. History

Kerbala Heritage Center

AL Abbas Holy Shrine

Ahmed.serhan@gmail.com





203

أحمد فاضل حسون سـرحان

شهر جمادى اآخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخامسة/اجلَد اخامس/ العدد اأول

الملخ�ص
واقتصادي  جغـرافـي  وموقع  دينـية،  بمكانة  كـرباء  مدينة  تتمـيز 
أروع  خوض  مكاًنا  لتكون   احسـن اإمام  اختارها  فقد  واجتاعـي، 
وأشهـر بطوات الشجاعة والتضحـية من أجل امبادئ السامـية، فكانت ثورة 
اإمام احسـن علـى وفق منهجـية مدروسة وُمقَدرة من اه ، لذلك 
نجد أّن النبـي اأكـرم واأئمة امعصومـن أخبـرونا ها من خال 
الـروايات وقّدموا ها قبل وقوعها، فنجد فـي ثنايا هذا الكم من الـروايات 
؛   بذكـر مصـيبة اإمام احسـن ارتبط ذكـرها  التـي  ذكـر مدينة كـرباء 
فـي بحثه هذا  إلـيها  الـروايات والتطـرق  تلك  إبـراز  الباحث  لذلك حاول 
للتعـريف ها، ودراسة تلك اأحاديث التـي متد من عصـر النبـي حتـى 
وفاة اإمام الصادق سنة 148هـ، تطـّرق البحث إلـى الـرواية اإسامـية 
عن كـرباء فـي عصـر الـرسالة، وإلـى: الـرواية اإسامـية عن كـرباء فـي 
صدر اإسام)12- 148هـ/ 643- 765م(، لتسلـيط الضوء علـى أمـية 

تلك امدينة فـي اموروث اإسامـي.
 وأمنـى أن أكون قد وفقت فـي أنجاز هذا البحث امتواضع سائًا اه

.أن يوفقنـي خدمة كـرباء مدينة اإمام احسـن
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Abstract:

 Kerbala city is recognized by a religious prestige and a 

geographical، economic، and social location. Imam Hussein 

had chosen it to be a place for plunging the most famous 

and fascinating heroism of courage and sacriice for the sake 
of the sublime principles. Thus، Imam Hussein's)p.b.u.h.( 

revolution happened in accord with a planned method an 

ability from Allah Almighty. The infallible Imam)p.b.u.h.( told 

us about that through the tales and presented before its 

happening. So، within the large number of tales we found 

mentioning of Kerbala city which was connected with Imam 

Hussein's)p.b.u.h.( disaster. That's why the researcher tried to 

distinguished those tales and to tackle them in our current 
study to identify them and to study these speeches which 

extend from the prophet)p.b.u.h.( time to the death of Imam Al 

Sadiq)p.b.u.h.( in 148 H. The research discussed the Islamic 

narration about Kerbala during the Message era and the 

Islamic narration about Kerbala in the beginning of Islam)12 

H. – 148 H. / 643 A.D. - 765 A.D.( to shed the light on the 

importance of this city concerning the Islamic heritage.
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المقدمة
إن امتتبع لتاريخ امدن جد أها ُأنشئت بشكل ختلف عن غـيـرها فهناك 
مدن ُأنشئت أسباب سـياسـية وهناك مدن ُأنشئت أسباب اقتصادية ومنها 
من  الـرغم  وعلـى  جتمعة،  آنًفا  امذكورة  لأسباب  أو  اجتاعـية  أسباب 
إّا  القديمة  بالسكان ومعـروفة فـي احضارات  آهلة  امدن كانت  أن بعض 
ما  تارخـي  امدن اأخـرى، غـيـر أن وقوع حدث  بـن  أها م تكن مشتهـرة 
تاريخ  تتبع  إى  الباحثـن  يدفع  البـروز  بـروزها وهذا  قد يساعد علـى  فـيها 
تلك امدينة منذ القدم حتـى وقوع احدث التارخـي امهم الذي ساعد علـى 
أحداث  بوقوع  التاريخ  عصور  عبـر  تزداد  أمـيتها  وأن  بعده،  وما  بـروزها 
منذ  القدم  فـي  موغلة  كانت  فكـرباء  اأول.  احدث  علـى  بناًء  أخـرى 
اأوسط  الشـرق  فـي  كنـيسة  أقدم  وفـيها  واأشوريـن  البابلـيـن  عصـر 
وهـي كنـيسة اأقـيصـر وهـي ضمن مستوطن كنسـي فـيه كنـيستان اأولـى 
وجود  علـى  دلـيل  وهذا  اجنائزية  الكنـيسة  واأخـرى  الـرئيسـة  الكنـيسة 
إلـيها، اأمـر الذي أكسبها أمـية  ديانات ساوية فـيها قبل دخول اإسام 
علـيها  وقع  الذي  العظـيم  احدث  إلـى  اأمـية  تلك  تـرتِق  م  لكن  خاصة 
الفضل  أي  وأخـيه   احسـن اإمام  استشهاد  وهو  _ 680م  61هـ  عام 
العباس وأصحابه وسبـي عـياله وما حدث علـيهم من ظلم من جـيش 
يزيد بن معاوية فـي كـرباء التـي أصبحت مثواهم اأخـيـر، وبسبب تلك 
احادثة أصبحت كـرباء من أهم مدن العام اإسامـي، حـيث حدث فـيها 
التاريخ  ذلك  معام  ـّرت  تغـي بسببه  والذي  اإسامـي  التاريخ  أحداث  أهم 
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السـياسـية والفكـرية وااجتاعـية وااقتصادية فأدى  النواحـي  من ختلف 
ذلك إلـى أن تكون كـرباء حط انظار العلاء وامفكـرين فكتبوا عنها الكثـيـر 

ورجعوا إلـى تتبع تارخها من جديد.
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تمهـيد
علـيها  يسـيطـر  التـي  امناطق  ضمن  تقع  اإسام  قبـيل  كـرباء  كانت 
معابد  فـيها  هم  وكانت  امجوسـية  بالديانة  يدينون  الذين  الساسانـيون 
امقّدس وبعض  امكان  بار سور علم( أي  بلغتهم)مه  ُيطلق علـيها  وبـيوت 

آثارها موجودة  حد اآن فـي بعض امناطق ضمن حـيط كـرباء)1(.
فقد  ــام،  اإس قبل  العـرب  انظار  عن  بعـيدة  كـرباء  تكن  م  كذلك 
استوطنتها كثـيـر من القبائل العـربـية امهاجـرة وهي جزء من تواجد العـرب 
بـن  ومتفاوتة  متقطعة  هجـرات  خال  من  الوقت  ذلك  فـي  العـراق  فـي 
مدة وأخـرى وكـرباء جزء من ذلك التواجد أو تكون علـى اأقل معبـرا 
لـرحلة القبائل أن بعض العشائر العـربـية هاجـرت من اخلـيج واجزيـرة 
فـي العصـر الساسانـي عبـر كـرباء إلـى ضفاف هـر نار ملخا الذي ُسمـي 
ااستقـرار  علـى  وماؤه  ومناخه  البلد  هذا  جو  يساعد  حـيث  نـينوى.  هـر 
فـيه وعمـرانه وااندفاع نحوه، فكانت القـرى وامزارع العـراقـية الساسانـية 
بادية  البدوية من ناحـية  العـربـية  القبائل  تتعـرض من حـن آخـر لغارات 
الصحـراء احجازية)2(. كان الساسانـيون بحاجة إلـى عـرب يملكوهم علـى 
ثغور العـراق فـيكفوهم غارات البدو، فملكوا هؤاء اللخمـيـن فـي احـيـرة 
الصحـراء  بادية  حافة  علـى  الكوفة  قـرب  الثانـي  نصـر  نبوخذ  بناها  التـي 
التـي  كـرباء  من  قـرهم  يعنـي  احـيـرة  فـي  العـرب  وتواجد  احجازية)3(، 
بدأت تتأثـر بتلك اهجـرات علـى ما يبدو وتتعـرض لسكن القبائل العـربـية 
بعد قـرنـن من امـياد وفـي أوائل القـرن الثالث، واستمـرت تلك اهجـرة 
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القبائل  قبـيلة قضاعة فهـي من  القبائل:  العصور اإسامـية ومن هذه  فـي 
التنوخـية، وكانت عـن التمـر تابعة هم عندما قامت دولة احـيـرة التـي أسستها 
تنوخ سنة 138 م، واستقـرت تغلب شال احـيـرة علـى هـر الفـرات، وفـي 
عـن التمـر.واستقـر بنو يـربوع من مـيم بـن قصـر اأخـيضـر وحـروراء فـي 
الزكاريط احالـية، وتسمـى اَحَزن. كا استوطنت بطون حابـر من ولد كهان 
بن سبأ فـي تل مل، فـي السـيب اأعلـى فـي نـينوى القديمة. أيضا وفد إلـى 
وائل وتغلب.  بن  وبكـر  ربـيعة وقضاعة،  أمها  قبائل عدنانـية  التمـر  عـن 
وبنو شـيبان. وبنو النمـر. ومن قضاعة هـراء، وكلب. وأرسل الفـرس قبائل 
من بكـر بن وائل احتال أرض بنـي يـربوع، فأخذها بنو سلـيط من بكـر 
بن وائل)4(.أّما بنو أسد فسكنوا مدينة باروسا بعد القـرن اخامس امـيادي 
توجه  إذ  الغاضـريات.  للعـراق، وصار هم رستاق  الساسانـي  احكم  أثناء 
بنو أسد إلـى كـرباء و توزعوا علـى مناطق عدة فـي العـراق فاخذ غاضـر 
رئيس بطن غاضـر منطقة العامـر وكانت جنوب كـرباء اخذها حاضـرة له، 
أبناؤها واحفادها علـى خدمة  واخذت أخته غاضـرية وادي كـرباء وقام 
اأرض وزراعتها فتحولت امنطقة إلـى شبه بستان بعد أن قام أحد احفادها 
علقمة وكان كبـيـر قومه بشق هـر من عـرض الفـرات حتـى موطن عشـيـرته 

فُسمـي النهـر باسمه هـر علقمة وبعدها ُسمـي بنهـر العلقمـي)5(.
امبحث اأول: كـرباء فـي عصـر الـرسالة: -

فـي العصـر اإسامـي عند انطاق الـرسول حمد بدعوته بدأ تاريخ 
جديد هذه امدينة امقدسة إذ مـّيزت بظاهـرة)امعـرفة القبلـية( أي أها عـرفت 
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 قبل أن تكتسب الـروحـية التـي مـّيزت ها بعد استشهاد اإمام احسـن
وأصحابه سنة 61هـ - 680م، واأمـر الذي يثـيـر اانتباه أن هذه احادثة 
الذي   النبـي حمد منزلة عند  قبل وقوعها وها  امدينة  اقتـرنت هذه  قد 
أخبـر عن طـريق اأمـن جبـرائيل بأن ولده احسـن سـيقتل بأرض يقال 
الفـرات(،  الطف(،)وشط  اأخـرى)كأرض  تسمـياها  وذكـر  ها)كـرباء( 
و)نـينوى( فـي أحاديث كثـيـرة سنذكـرها لنبـن للقارئ الكـريم أمـية تلك 
الذي   احسـن اأمام  من  اكتسبتها  والتـي   حمد النبـي  عند  امدينة 

استقـر مـرقده فـيها.
ففـي رواية عن أم سلمة ذكـرت فـيها كـرباء قالت: »كان جبـريل عند 
النبـي واحسـن معـي، فبكـى فتـركته فدنا من النبـي فقال جبـريل: 
أحبه يا حمد؟ فقال: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك من تـربة 

اأرض التـي يقتل ها فأراه إياها، فإذا يقال ها: كـرباء«)6(.
وفـي رواية أخـرى عن بعض أزواج النبـي، قالت:»كانت لنا مشـربة، 
فكان النبـي إذا أراد لقـي جبـريل لقـيه فـيها، فلقـيه رسول ه مـرة 
من ذلك فـيها، وأمـر عائشة أن ا يصعد إلـيه أحد، فدخل احسـن بن علـي 
 : وم تعلم حتـى غشـيها، فقال جبـريل: أّما إنه سـيقتل! فقال رسول اه
ومن يقتله؟ قال: أمتك! فقال رسول اه : أمتـي تقتله؟! قال: نعم، وإن 
شئت أخبـرتك باأرض التـي ُيقتل ها فأشار جبـريل إلـى الطف بالعـراق، 
وأخذ تـربة مـراء فأراه إياها فقال: هذه من تـربة مصـرعه«)7(.وروى أمد بن 
حنبل ذاكـرا شط الفـرات بسنده عن عبد اه بن نجـى عن أبـيه:»أنه سار مع 
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علـي  وكان صاحب مطهـرته فلا حاذى نـينوى وهو منطلق إلـى صفـن 
قلت  الفـرات  بشط  اه  عبد  أبا  اصبـر  اه  عبد  أبا  اصبـر    علـي  فنادى 
وماذا قال دخلت علـى النبـي ذات يوم وعـيناه تفـيضان قلت يا نبـي اه 
أغضبك أحد ما شأن عـينـيك تفـيضان قال بل قام من عندي جبـريل قبل 
فحدثنـي أن احسـن يقتل بشط الفـرات قال فقال هل لك إلـى أن أشمك 
فلم  فأعطانـيها  تـراب  من  قبضة  فقبض  يده  فمد  نعم  قلت  قال  تـربته  من 

أملك عـينـي أن فاضتا«)8(.
فـيها  ذكـر   حمد النبـي  عن  رواية  روى  فقد   الصادق اإمام  أّما 
أّمه  مع  احسـن  قائا:»كان  وباء  كـرب  دار  أها  علـى  كـرباء  اسم 
النبـي وقال: لعن اه قاتلك، ولعن اه سالبك، وأهلك  حمله فأخذه 
اه امتوازرين علـيك وحكم اه بـينـي وبـن من أعان علـيك.قالت فاطمة 
الزهـراء : يا أبه أي شئ تقول؟ قال: يا بنتاه ذكـرت ما يصـيبه بعدي 
وبعدك من اأذى والظلم والبغـي، وهو يومئذ فـي عصبة كأهم نجوم الساء 
رحاهم  موضع  وإلـى  معسكـرهم  إلـى  أنظـر  وكأنـي  القتل  إلـى  يتهادون 
وتـربتهم.قالت: يا أبه وأنـى هذا اموضع الذي تصف؟ قال: موضع يقال له 
كـرباء وهـي دار كـرب وباء علـينا وعلـى اأمة، خـرج شـرار أمتـي وإن 
أحدهم يشفع له من فـي الساوات واأرضـن ما شفعوا فـيه وهم امخلدون 

فـي النار«)9(.
فـي عهد رسول  كـرباء  اسم  الـروايات وغـيـرها وجود  تبـّن من هذه 
بعد،  التـي م حصل  كـرباء  بواقعة  آنذاك  امؤمنـن  اه ومعـرفة بعض 
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  احسـن  اإمام  ابنه  عند حديثه عن  ها    النبـي  ذكـر  بسبب  وذلك 
واإمــام   ،حمد بالنبـي  امتمثلة  الـرسالة  مدرسة  ولـيدا  كان  الــذي 
علـي وهذا يأخذ بنا إلـى الـرجوع إلـى نشأته فـي كنف النبـي وأبـيه 
اإمام علـي، إذ كانت أفعال النبـي جاه سبطه الصغـيـر منذ الوادة، 
للحسن  بعده  ومن   علـي اإمــام  علـى  امستمـر  وتأكـيده  وأحاديثه، 
واحسـن تصب فـي بناء امـرتكزات اأساسـية فـي من خلف الوصاية 
النبـي هو واسطة وادة وحدوث  علـى حملها كون  قادر  بعده ولشخص 
بـرعايته خـيـر  قام  فقد  لذا  الدين،  الدين ومن خلفه هو واسطة واستمـرار 
والعقـيقة،  والتسمـية،  واإقامة،  كاأذان  لوادته  بامـراسـيم  وقام  رعاية 
وحلق الـرأس، فضا عن رعايته العامة)10(، روي عن اإمام الصادق أنه 
 قال:»م يـرضع احسـن من فاطمة وا من أنثـى، وكان يؤتـى به النبـي
فنبت حم  والثاثة،  الـيومـن  يكفـيه  ما  منه  فـيمّص  فـيه  فـي  إهامه  فـيضع 
قام  التـي  امبكـرة  اأفعال  من  اه ودمه«)11( وهذا  احسـن من حم رسول 
مكانة  لآخـرين  لـيوحـي  وادته  ومنذ   احسـن اإمام  اجاه  النبـي  ها 
احسـن عنده ودوره الفّعال فـي مستقبل الـرسالة اإسامـية، وفـي الوقت 
نفسه  يعد هذا الفعل بمنزلة تنزيه لذلك الطفل الـرضـيع أمام امجتمع كـي 
اأفعال  من  العديد  عن  فضا  هذا   ،النبـي يـريد  كا  قـيادته  له  يتسنـى 

الدالة علـى اهتام النبـي، باحسـن ا جال لذكـرها)12(.
وم يتوقف اأمـر عند اأفعال إنا أراد أن يؤكدها للمجتمع بأقوال 
وأحاديث جذر وجود مكانة اإمام احسـن فـي تفكـيـر امسلمـن ومن ثم 
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 ا يمكن جاوزه إذا ما كبـر وتصدى لقـيادة امجتمع، إذ جاء عن النبـي
الكثـيـر من اأحاديث عن فضائل اإمام احسـن فقال عنه:»حسـن منـي 
وأنا من حسـن، أحب اه من أحب حسـينا، حسـن سبط من اأسباط«)13(.

روى اهـيثمـي، عن اإمام علـي قال:»قال رسول للحسـن بن 
علـي: من أحب هذا فقد أحبنـي«)14(. ياحظ من تلك اأحاديث تأكـيده 
احسـن  اتبع  فقد  بـي  حبا  اتبعنـي  من  أنه  بمعنـى  أي  احسـن  اتباع  علـى 
ومن اتبع احسـن سار علـى هجه ومن سار علـى هجه فقد سار علـى هج 
النبـي ؛ فلذلك قال، قاصدا اإمامة فـي اإمام احسـن :»إًها 
حسـن إًها حسـن، ثم قال: أبـى اه إّا ما يـريد هـي فـيك وفـي ولدك«)15(.
وما كان سلوك النبـي مع سبطه احسـن وكامه هذه الطـريقة فمن 
امؤكد أن يولد لديه وجوب تصديه لإمامة بأدوارها امختلفة، وبا أنه إماٌم 
 فإن استشهاده فـي مدينة كـرباء يعطـي هذه  النبـي  للمسلمـن بنص 

امدينة مكانتها اخاصة فـي الـرواية اإسامـية.
امبحث الثانـي: كـرباء فـي الـرواية اإسامية من)12-148هـ/643-765م( :
 فـي سنة 12هـ /643م بعد سنة من وفاة النبـي نزل كـرباء خالد 
بن الولـيد عند مسـيـره لنجدة عـياض بن غنم)16( قال الطبـري)ت310هـ-

عـياض  عمل  فـي  خالد  12هـ/643م»وخـرج  سنة  حوادث  فـي  922م( 
لـيقضـى ما بـينه وبـينه وإغاثته فسلك الفلوجة حتـى نزل بكـرباء وعلـى 
مسلحتها)17( عاصم بن عمـرو وعلـى مقدمة خالد اأقـرع بن حابس أن 
أهل  يغاورون  فكانوا  امدائن  علـى  التـي  الثغور  من  ثغـر  علـى  كان  امثنـى 
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وبعد  احـيـرة  من  خالد  خـروج  قبل  دجلة  شاطئ  إلـى  وينتهون  فارس 
سـيف  عن  شعـيب  عن  السـرى(  إلـى  عـياض)كتب  إغاثة  فـي  خـروجه 
كـرباء  علـى  خالد  وأقام  قال  أن  إلـى  بمثله  شهدهم  عمن  روق  أبـي  عن 
إنا  فإنـي  اصبـر  له خالد  فقال  الذباب  وثـيمة  بن  اه  إلـيه عبد  أياما وشكا 
أريد أن استفـرغ امسالح التـي أمـر ها عـياض فنسكنها العـرب فتأمن جنود 

امسلمـن أن يؤتوا من خلفهم وجـيئنا العـرب آمنة وغـيـر متعتعة«)18(.
وتناقلت األسن أنباء شكوى وجود الذباب إذ شكـى عبد اه بن وثـيمة 

خالدا الذباب قائا:
وفـي العـن حتـى عاد غثا �شمـينهالقد حب�شت فـي كـرباء مطـيتـي
له رجعت  مبـرك  من  رحلت  اهـينهااإذا  اإنــنـــــي  اأبـــــيــهــا  لعمـر 
�شـريعة كــل  مـــاء  مــن  زرق عـيونها)19( ومنعها  الذبان  رفاق من 

وفـي تلك السنة أي سنة 12هـ/643م استمـر خالد بن الولـيد تقدمه فـي 
مناطق كـرباء ففتح منطقة عـن التمـر)20(، قال عنها ياقوت احموي:»بلدة 
له شفاثا، منها جلب  يقال  بقـرها موضع  الكوفة  قـريبة من اأنبار غـربـي 
علـى طـرف  كثـيـر جدا، وهـي  ها  الباد، وهو  إلـى سائر  والتمـر  القسب 
خالد  يد  علـى  بكـر  أبـي  أّيام  فـي  امسلمون  افتتحها  قديمة  وهـي  البـرية، 
وقتل  نساءها  فسبـى  عنوة  فتحها  وكان  للهجـرة،   12 سنة  فـي  الولـيد  بن 
رجاها«)21(.ويصف الباذري)ت 279هـ – 892 م( هذا التقّدم بقوله:»ثم 
لأعاجم  مسلحة  فـيه  وكانت  بحصنها.  التمـر،فألصق  عـن  خالد  أتـى 
عظـيمة. فخـرج أهل احصن فقاتلوا. ثم لزموا حصنهم، فحاصـرهم خالد 
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عنوة،  احصن  وافتتح  يؤمنهم  أن  فأبـى  اأمــان،  سألوا  حتـى  وامسلمون 
وقتل وسبـى، ووجد فـي كنـيسة هناك ماعة سباهم... وقد قـيل إن خالدا 
صالح أهل حصن عـن التمـر... عن الشعبـي قال: صالح خالد بن الولـيد 
أهل احـيـرة وأهل عـن التمـر،... وكان هال بن عقة بن قـيس بن البشـر 
به  فظفـر  وقاتله  خالد  فجمع  التمـر  بعـن  قاسط  بن  النمـر  علـى  النمـري 

فقتله وصلبه«.)22( 
به سعد  ُمنـي  الذي  الفشل  أثـر  نفسها 12 هـ/643م علـى  السنة  وفـي 
بن أبـي وقاص والنجاح الذي حازه خالد بن عـرفطة فـي فتح ساباط أوًا، 
ثم استتبعه فتح بقـية امدائن عاصمة الدولة الساسانـية، وانتصار امسلمـن 
إلـى  مقهورا  والتقهقـر  باانسحاب  يزدجـرد  ذلك  أرغم  احملة،  تلك  فـي 
خوم  علـى  له  معسكـرا  تكون  قاعدة  عن  للبحث  حـرك  ثم  اصطخـر)23(، 
اجزيـرة، فاختار كـرباء فدخلها عنوة وأسـر أهلها ثم تـركها بصحبة سـرية 
من اجـيش ففتح احـيـرة ثم عاد إلـى مقـره الذي أسسه فـي كـرباء.)24( وقد 
قّسم سعد بن أبـي وقاص أراضـيها عى أصحابه بعد دخول امسلمـن إلـيها 
بقـيادة خالد بن عـرفطة، ونزل كل قوم فـي الناحـية التـي خـرج سهمه ها 

فأحـياها امسلمون.)25( 
إن من أسباب فتح كـرباء ووصول امسلمـن إلـيها هو هـروب يزدجـرد 
فـيا  ــــ-1228م(  626ه احموي)ت  ياقوت  ذلك  وأكــد  اصطخـر  إلـى 
نصه:»ما فـرغ سعد بن أبـي وقاص من وقعة رستم بالقادسـية وضمن أرباب 
القـرى ما علـيهم بعث من أحصاهم وم يسمهم حتـى يـرى عمـر فـيهم رأيه، 
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وكان الدهاقـن ناصحوا امسلمـن ودلوهم علـى عورات فارس وأهدوا هم 
وأقاموا هم اأسواق ثم توجه سعد نحو امدائن إلـى يزدجـرد وقدم خالد 
فتح  حتـى  سعد  علـيه  يقدر  فلم  كاب  بن  زهـرة  بنـي  حلـيف  عـرفطة  بن 
خالد ساباط امدائن ثم توجه إلـى امدائن فلم جد معابـرا فدلوه علـى خاضة 
عند قـرية الصـيادين أسفل امدائن فأخاضوها اخـيل حتـى عبـروا وهـرب 
يزدجـرد إلـى اصطخـر فأخذ خالد كـرباء عنوة وسبـى أهلها فقسمها سعد 
فأحـيوها  سهمه  ها  خـرج  التـي  الناحـية  فـي  قوم  كل  ونزل  أصحابه  عى 
إلـى  فحوهم  حوهم،  أن  عمـر  إلـيه  فكتب  عمـر  إلـى  سعد  بذلك  فكتب 

سوق حكمة، ويقال إلـى كويفة ابن عمـر من دون الكوفة«)26(.
وم تذكـر امصادر التارخـية مزيدا من التفصـيل عن أحوال كـرباء فـي 
هـ-   36 سنة  فـي  نزها   علـي اإمام  أن  ذكـرت  أها  سوى  احقبة  تلك 
656م متوجها إلـى صفـن لقتال اخوارج، وعند مـروره ُنِقلت عنه أخبار 
بـيته  عن أرض كـرباء وما سـيحدث فـيها ابنه اإمام احسـن وأهل 
أتـى  علـيا  :»أن  كتابه)صفـن(  فـي  مزاحم  بن  نصـر  روى  وظلم،  قتل  من 
امؤمنـن هذه كـرباء، قال: ذات كـرب  أمـيـر  يا  كـرباء فوقف ها فقـيل: 
وباء، ثم أومأ بـيده إلـى مكان فقال: ها هنا موضع رحاهم، ومناخ ركاهم، 

وأومأ بـيده إلـى موضع آخـر فقال: ها هنا مهـراق دمائهم«)27(.
اإمام  أن  تارخه  فـي  كثـيـر)ت774هـ(  ابن  نقلها  أخـرى  رواية  وفـي 
ذاهب  وهو  احنظل  أشجار  عند  بكـرباء  :»مـر   طالب أبـي  بن  علـي 
فنزل  وباء،  كـرب  فقال:  كـرباء،  فقـيل:  اسمها  عن  صفـن.فسأل  إلـى 
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الشهداء  خـيـر  هم  شهداء  هاهنا  يقتل  قال:  ثم  هناك  شجـرة  عند  وصلـى 
هناك،  مكان  إلـى  وأشار  حساب،  بغـيـر  اجنة  يدخلون  الصحابة،  غـيـر 
فعلموه بشئ، فقتل فـيه احسـن«)28(.ولعله م حدث فـي كـرباء حدث مهم 
سوى ما قدمناه لـينقله لنا التاريخ بعد ذكـر النبـي حمد لكـرباء ومـرور 
اإمام علـي ها، وبقـيت علـى حاها منذ أن دخلها امسلمون سنة12هـ 
حتـى وصول اإمام احسـن إلـيها وكان دخوها يوم اخمـيس امصادف 
الـيوم الثانـي من امحـرم سنة 61هـ وكانت شهادته فـي هذه البقعة امقدسة 
بمنزلة تأسـيس لتاريخ جديد ها، روى أبو خنف قال:»وساروا مـيًعا إلـى 
أن أتوا أرض كـرباء وذلك يوم اأربعاء، فوقفت فـرس احسـن  من 
تنبعث من حته خطوة واحدة، وم يزل  حته فنزل عنها فـركب أخـرى فلم 
يـركب فـرًسا بعد فـرس حتـى ركب سبعة أفـراس، وهن علـى هذا احال، 
فلا رأى اإمام  ذلك اأمـر الغـريب قال: يا قوم ما يقال هذه اأرض؟ 
قالوا: أرض الغاضـرية، قال: فهل ها اسم غـيـر هذا؟ قالوا: تسمـى نـينوى، 
قال: هل ها اسم غـيـر هذا؟ قال: تسمـى بشاطئ الفـرات، قال: هل اسم ها 
غـيـر هذا؟ قالوا: تسمـى بكـرباء، قال: فعند ذلك تنفس الصعداء، وقال: 

أرض كـرب وباء، ثم قال: قفوا وا تـرحلوا«)29(.
قال الدنـيوري:»إّن احسـن رضـي اه تعالـى عنه ما وصل إلـى كـرباء 
سأل عن اسم امكان فقـيل له كـرباء، فقال: ذات كـرب وباء، لقد مـر أبـي 
فأخبـروه  عنه  وسأل  فوقف  معه  وأنا  صفـن  إلـى  مسـيـره  عند  امكان  هذا 
ذلك  عن  فسئل  دمائهم،  مهـراق  هنا  رحاهم،  حط  هنا  ها  فقال:  باسمه 
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فقال: نفـر من آل حّمد ينزلون ها هنا، ثم أمـر  بأثقاله فحطت فـي ذلك 
امكان«)30(.

ويبدو أن اإمام احسـن قد أكد علـى ااهتام بكـرباء ومن يزورها 
أهل  من  قبـره  فـيها  التـي  النواحـي  بشـراء  قام  بعدما  استشهاده  قبل  بعده 
نـينوى والغاضـرية بستـن ألف درهم، وتصدق ها علـيهم، وشـرط علـيهم 

أن يـرشدوا إلـى قبـره ويضـيفوا من زاره ثاثة أّيام)31(
من  العاشـر  يوم  وأصحابه  بـيته  وأهل  احسـن  اإمام  استشهاد  وكان 

امحـرم سنة 61هـ/ العاشـر من تشـرين اأول سنة 680م)32(.
بعد أن شهدت كـرباء واقعة الطف سنة61هـ/م أي فـي العصـر اأموي 
الواقعة  تلك  حتضنة  غـيـر  كانت  لو  عا  وختلف  جديد  تاريخ  ها  ُرِســَم 
األـيمة، إذ أصبحت حط انظار العلاء والقادة واملوك والـرّحالة والزائرين 
وم  التارخـية،  احوادث  من  العديد  تبعها  واأديان  الطوائف  ختلف  ومن 
امدينة من  تتمـيز ها هذه  ما  إنا جاءت  الصدفة  احوادث حض  تلك  تكن 
موقع جغـرافـي واقتصادي واجتاعـي ودينـي وسـياسـي فـي آن واحد بعد 

.ثورة اإمام احسـن
الطاهـر  اإمام  جسد  واحتوائها  كـرباء  فـي  الطف  واقعة  حدوث  إن 
الرغم من  آخـر عى  امدينة منحـى  تأخذ هذه  أن  فـي  اأكبـر  اأثـر  له  كان 
فـي  الطاهـر  اجثان  وجود  وتنهـي  خفـي  أن  أرادت  التـي  امحاوات  كل 
التـي  امدينة  تتوالـى علـى هذه  إذ أخذت اأحداث  فـيه،  الذي دفن  امكان 
حتضن جثان اإمام احسـن وأصحابه من شهداء الطف فاقتـرن تاريخ 
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امدينة مع وجودهم فـيها، والذي يتحدث عن تاريخ كـرباء ا يمكن له أن 
يتجاهل مـراقد شهداء الطف لكون وجودها كان فـي أغلب اأحـيان سببا 
فـي وقوع اأحداث فـي تلك امدينة ومن ختلف جوانب التاريخ السـياسـي 
وااجتاعـي والثقافـي وااقتصادي فـي السلب أو اإجاب. كا كان وجود 
تلك اأجساد الطاهـرة فـيها سببا فـي إضفاء القدسـية ها قال اإمام علـي 

بن احسـن »اخذ اه ارض كـرباء حـرما آمنا مباركا...«)33(.
أسد  بنو  هم  كـرباء  فـي   احسـن اإمام  لقبـر  رسا  أقام  من  وأول 
يظهـر   )34(  السجاد اإمام  قبل  من  بإرشاد  وأصحابه   دفنوه أن  بعد 
وأصحابه  احسـن  تارخه:»ودفن  فـي  الطبـري  رواه  الذي  اخبـر  من  ذلك 
وأهل بـيته أهل الغاضـرية من بنـي أسد بعد يوم من قتلهم«)35(. وروى ابن 
طاووس)ت664هـ( :»وما انفصل ابن سعد عن كـرباء، خـرج قوم بنـي 
أسد فصُلوا علـى تلك اجثث الطواهـر امـرملة بالدماء، ودفنوها علـى ما هـي 
اآن علـيه«)36(.وبـّن ابن قولويه)ت368( عن اإمام زين العابدين إن 
شهداء الطف دفنوا فـي كـرباء حـيث قال فـيه:»قد أخذ اه مـيثاق أناس من 
هذه اأمة ا تعـرفهم فـراعنة هذه اأرض هم معـروفون فـي أهل الساوات 
فـيواروها  امضـرجة  اجسوم  وهذه  امتفـرقة  اأعضاء  هذه  جمعون  أهم 
وينصبون هذا الطف علا لقبـر سـيد الشهداء ا يدرس أثـره وا يعفو رسمه 
الكفـر وأشـياع الضالة فـي  أئمة  لـيجتهدن  اللـيالـي واأّيام،  علـى كـرور 

حوه وتطمـيسه، فا يزداد أثـره إّا ظهورا، وأمـره إّا علوا«)37(.
وما كان مدفن اإمام احسـن فـي كـرباء فا بّد من أن يصل حبوه 
بقلـيل  الوقعة  بعد  ختلفة  أنحاء  من  كثـيـر  خلق  فوفدها  امدينة  هذه  إلـى 
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منه  ويظهـر  احوائج،  وقضاء  للزيارة  الّناس  يقصده  عامـًرا  ظاهـًرا  و»كان 
امعِجُز الباهـر، فـيشهده البـر والفاجـر«)38(.

ولـيلة  يوما  فـيها  وبقوا  65هـ  سنة  فـي  كـرباء  إلـى  التوابون  قدم  وقد 
عندما أعلنوا ثورهم علـى بنـي أمـية ثأرا مقتل احسـن بقـيادة سلـيان 
بن صـرد اخزاعـي، ويبدو أن وصوهم إى قبـر اإمام احسـن فـي ذلك 
الوقت يدلل علـى أن القبـر كان ظاهـرا وغـيـر خفـي لكن بشكل مبّسط روى 
أبو خنف عن سلمة بن كهـيل أنه قال:»ما انتهـى سلـيان بن صـرد وأصحابه 
نبـينا  بنت  ابن  خذلنا  قد  إنا  رب  يا  واحدة  صـيحة  نادوا  احسـن  قبـر  إلـى 
فاغفـر لنا ما مضـى منا وتب علـينا إنك أنت التواب الـرحـيم وارحم حسـينا 
وأصحابه الشهداء الصديقـن وإنا نشهدك يا رب إنا علـى مثل ما قتلوا علـيه 
فإن م تغفـره لنا وتـرمنا لنكونن من اخاسـرين قال فأقاموا عنده يوما ولـيلة 
يصلون علـيه ويبكون ويتضـرعون فا انفك الناس من يومهم ذلك يتـرمون 
قبـره وزادهم ذلك  الغد عند  الغداة من  علـيه وعلـى أصحابه حتـى صلوا 
حنقا ثم ركبوا فأمـر سلـيان الناس بامسـيـر فجعل الـرجل ا يمضـى حتـى 
له«)39(.ويـرى  ويستغفـر  علـيه  فـيتـرحم  علـيه  فـيقوم  احسـن  قبـر  يأتـي 
بعض امؤرخـن أن امختار بن أبـي عبـيدة الثقفـي هو الذي أمـر إبـراهـيم بن 
مالك اأشتـر بتشـيـيد السـرادق علـى قبـر اإمام احسـن وأن يتخذ من 
حوله مسجدا واخذ له قـرية من حوله وبذلك يكون امختار قد وضع حجـر 

اأساس لتمصـيـر كـرباء سنة 66هـ)40(.
وهناك رواية تشـيـر إلـى أن امختار قدم بنفسه إلـى كـرباء عندما توجه 
إلـى العـراق مفارقا عبد اه بن الزبـيـر فـي مكة فلا وصل القادسـية عدل 
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انكب  القبـر  من  دنا  فلا  الزيارة،  ثـياب  ولبس  فاغتسل  كـرباء  إلـى  عنها 
وسفك  قتلهم  من  لانتقام،وقتل  العهد  له  وجددا  باكـيا،  له  معتنقا  علـيه، 
دمائهم فقال:»يا سـيدي آلـيت بجدك امصطفـى وأبـيك امـرتضـى، وأمك 
الزهـراء، وأخـيك امجتبـى، ومن قتل من أهل بـيتك وشـيعتك فـي كـرباء، 
ا أكلت طـيب الطعام، وا شـربت لذيذ الشـراب، وا نمت علـى وطئ 
أو  قتلك،  انتقم لك من  اأبـراد، حتـى  الوهاد، وخلعت عن جسدي هذه 

أقتل كا قتلت، فقبح اه العـيش بعدك«)41(.
وتشـيـيد  القبـر  خطـيط  فـي  بنفسه  قام  قد  امختار  أن  يبدو  ما  وعلـى 
السـرادق علـى القبـر الشـريف، أو علـى اأقل قد وضع فـي فكـره وخـيلته 
تشـيـيد السـرادق علـى القبـر ومصـيـر امدينة كـي تكون مـرتكزا لثورته امزمع 
القـيام ها عندما تتوافـر الفـرصة للتمصـيـر فتوافـرت له بعد أن سـيطـر علـى 
لـيقوم  اأشتـر  إبـراهـيم  فأرسل  685م   / هـ   66 نفسها  ألسنة  فـي  الكوفة 
بذلك العمل. أو بدافع إحـياء أمـر أهل البـيت، أي أن تلك الزيارة م 

تكن خالـية من دوافع ااهتام بمدينة كـرباء من قبل امختار الثقفـي.
أو  الطاهـر  امـرقد  وزيارة  كـرباء  إلـى  للمجـيء  الناس  ذلك  وشجع 
ااستقـرار فـي كـرباء لذلك نصب اأمويون امخافـر واحصون وامسالح 
تكون  أن  من  خوفا  كـرباء  إلـى  الوصول  أو  الزيارة  ومنع  تـراقب  التـي 
مدينة  فـي  اأمـر  وبقـي  حكمهم  ضد  الثورات  انطاق  مـركزا  كـرباء 
كـرباء علـى هذا احال منذ أن تولـى امـروانـيون اأمـر حتـى هاية احكم 
اأموي سنة 132هـ )42(.ومن شواهد هذه امعاناة ما روي عن ابن حبوب، 
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آل  واية  زمان  فـي   احسـن زيارة  قاصدا  الكوفة  من  قال:»خـرجت 
الطـرق  أمـية علـى  بنـي  أناسا من  أقاموا  قد  اه - وكانوا  لعنهم  مـروان - 
نفسـي،  مـيعها، يقتلون من ظفـروا به من زوار احسـن - – فأخفـيت 

.)43(»...وسـرت حتـى انتهـيت إلـى قـرية قـريبة من مشهد احسـن
التـي شهدها كـرباء خـروج يزيد بن امهلب بن  ومن اأحداث امهمة 
أبـي صفـرة علـى احكم اأموي سنة 102 هـ /، كان أبوه امهلب أحد واة 
يزيد بن معاوية علـى خـراسان وسجستان من باد امشـرق وبعد وفاته سنة 
82هـ / 704 م تولـى يزيد علـى خـراسان مكانه بأمـر من سلـيان بن عبد 
املك الذي توجس خـيفة من وجوده فـي امشـرق فـيا بعد علـى الـرغم من 
عندما  البصـري)45(  احسن  اموقف  هذا  أمـية)44(، حّدث عن  لبنـي  موااته 
قام يزيد بن امهلب بالثورة ضد بنـي أمـية قائًا:»إن هذا الذي يدعوكم إلـى 
كتاب اه وسنة نبـيه حمد وإلـى سنة العمـرين هو الذي كان يقتل الناس 
فـي أحد جالسه  له  أخـرى  أمـية«)46(، وفـي مقولة  بنـي  فـي هوى  باأمس 
منتقًدا ابن امهلب:»يا عجبا لفاسق من الفاسقـن ومارق من امارقـن غبـر 
بـرهة من دهـره هتك ه فـي هؤاء القوم كل حـرمة ويـركب له فـيهم كل 
معصـية ويأكل ما أكلوا ويقتل من قتلوا حتـى إذا منعوه ماظة كان يتلمظها 
رجـراجة  وتبعه  خـرق  علـيها  قصبا  ونصب  فاغضبوا  غضبان  ه  أنا  قال 

رعاع«)47(.
بدأ اخاف يدب بـن يزيد بن امهلب والدولة اأموية وا سـيا فـي عهد 
استولـى  فقد  723م،   / 101هـ  سنة  املك  عبد  بن  يزيد  اأموي  اخلـيفة 
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يزيد بن امهلب علـى البصـرة ونصب علـيها أخاه مـروان بن امهلب وكان 
أوثق إخوته عنده، فقامت الدولة اأموية بتحـريك جـيش نحو العـراق سنة 
102هـ/724م فعسكـر اجـيش فـي منطقة العقـر من أرض كـرباء، ما دفع 
بـيزيد بن امهلب أن يستعد مستغا نقمة أهل العـراق علـى اأمويـن جـراء 
جـيشه  فـي  فسار  الطف)48(  واقعة  منذ  اتبعوها  التـي  القاهـرة  السـياسات 
من البصـرة مارا بالكوفة باجاه كـرباء فحدثت امعـركة بـن الطـرفـن فـي 
منطقة العقـر من كـرباء أسفـرت عن هزيمة جـيش يزيد بن امهلب وأخـيه 
)49(. وقد أشار إلـى تلك الواقعة  حبـيب ومقتلها وكان ذلك سنة 102هـ 

وأكد حدوثها فـي كـرباء ياقوت احموي فـي معجم البلدان)50(.
ومن جانب آخـر منذ واقعة الطف سنة 61هـ أخذت مدينة كـرباء تأخذ 
منحـى آخـر فـي احـياة إذ اصطبغت بالصبغة الدينـية بسبب وجود امـراقد 
الدينـية جذبت صبغات أخـرى مثل الصبغة  فـيها، وهذه الصبغة  الطاهـرة 
ااقتصادية وااجتاعـية فضا عن الصبغة السـياسـية التـي حّدثنا عنها، إذ 
أصبحت كـرباء منبًعا للثورات ضد احكم اأموي حتـى سقوط دولتهم 

وما تبعه من حكومات جائرة علـى مـر العصور.
منذ  امقدسة  امـراقد  وجود  ساعد  فقد  الدينـي  اجانب  خص  فـيا  أّما 
ذلك الوقت القـريب من واقعة الطف ساعد علـى وفود الكثـيـر من الناس 
مارسة الشعائر الدينـية كالدعاء وااستغفار فـي تلك امدينة وهناك الكثـيـر 
الدينـية  كـرباء  أمـية  تؤكد علـى  التـي  امسندة  الـروايات واأحاديث  من 
البحث  بداية  فـي  منها  يسـيـر  جزء  إلـى  أشـرنا   ،حمد النبـي  قبل  من 
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اختصارا، وكذلك عن اإمام علـي هذا قبل حدوث الواقعة، أّما بعدها 
اإسامـي  الدين  فـي  كبـيـر  شأن  هم  والذين  والصحابة  اأئمة  أكد  فقد 
الطف،  لشهداء  الطاهـرة  اأجساد  فـيها  رقدت  التـي  اأرض  قـيمة  علـى 
وكان اأئمة يعلمون ما للحائر احسـينـي من فضل عظـيم وهو بقعة 
مطهـرة،قال اإمام الصادق :»إن اه أخذ كـرباء حـرما آمنا مباركا قبل 
رواية  فـي  كا   الكـريم الـرسول  ووصفها  حـرما«)51(.  مكة  يتخذ  أن 
اإمام الصادق عن آبائه، عن جده اإمام علـي، أنه قال: قال رسول 
اه :»هـي البقعة التـي كانت فـيها قبة اإسام، التـي نجـى اه علـيها 
امؤمنـن الذين آمنوا مع نوح فـي الطوفان«)52(، وعن اإمام الباقـر أنه 
قال:»من بات لـيلة عـرفة فـي كـرباء وأقام ها حتـى يعـيد وينصـرف وقاه 

اه شـر سنته«)53(.
فان  تقطعوه،  كـرباء وا  قال:»زوروا   ،الصادق اه  أبـي عبد  وعن 
خـيـر أواد اأنبـياء ضمنته، أا وأن امائكة زارت كـرباء ألف عام من قبل 
أن يسكنه جدي احسـن، وما من لـيلة مضـي إّا وجبـرائيل ومـيكائيل 

يزورانه«)54(.
فضل  عن  تتحدث  اأئمة  عن  الــواردة  اأحاديث  من  الكثـيـر  وهناك 
كـرباء واإكثار من زيارة احسـن فـي كـرباء والتبـرك بتـربته الطاهـرة 

ا يسعنا امجال لذكـرها)55(.
كل ذلك ساعد علـى تطور الفكـر الدينـي فـي كـرباء الذي مّثل بالقدوم 
احلقات  وعقد  الدينـية  الشعائر  ومارسة  الطاهـرة  امـراقد  لزيارة  إلـيها 
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العلاء من ختلف  فـيها  إلـى مدارس علمـية جتمع  التـي تطورت  العلمـية 
أنحاء العام اإسامـي، وإن الشعائر التـي مارس عند تلك امـراقد الطاهـرة 
أصبحت جزًءا من حـياة امسلم الدينـية منذ وقت مبكـر من واقعة الطف، 
وكان بدايته عندما قدم الصحابـي عبـيد اه بن حـر اجعفـي لتواجده قـريبا 
الشهداء ووقف  الفـرات فقدم علـى مصارع  من كـرباء حـيث كان علـى 
)56(، كذلك زار   علـيهم وبكـى نادما علـى تـركه نصـرة اإمام احسـن
كـرباء الصحابـي اجلـيل جابـر بن عبد اه اانصاري )ت 78هـ( فـي 20/
 ونساء احسـن صفـر والتقـى باإمام زين العابدين علـي بن احسـن
الشام  من  وعـياله   احسـن نساء  رجع  الـراوي:»وما  قال  كـرباء  فـي 
كـرباء.فوصلوا  طـريق  علـى  بنا  مـر  للدلـيل:  قالوا  العـراق،  إلـى  وبلغوا 
إلـى موضع امصـرع، فوجدوا جابـر بن عبد اه اانصاري  وماعة من 
 احسـن قبـر  لزيارة  وردا  قد   الـرسول آل  من  ورجاًا  هاشم  بنـي 
«)57(. فضًا عن ذلك قدوم امختار الثقفـي لكـرباء وما قام به وقد حّدثنا 

عنه سابًقا.
أّما التوابون فقد قدموا إلـى كـرباء معلنـن توبتهم ما جـرى فـي واقعة 
الطف لإمام احسـن وأهله وأصحابه كا أشـرنا سابًقا، وفـي رواية أبـي 
احسـن  قبـر  إلـى  انتهـينا  ما  غزية:»قال  بن  الـرمن  عبد  عن  نقلها  خنف 
أصـيبوا  كانوا  أهم  يتمنون  الناس  جل  وسمعت  بأمعهم  الناس  بكـى 
معه فقال سلـيان اللهم ارحم حسـينا الشهـيد بن الشهـيد امهدى بن امهدى 
وأعداء  وسبـيلهم  دينهم  علـى  أنا  نشهدك  إنا  اللهم  الصديق  بن  الصديق 
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قاتلـيهم وأولـياء حبـيهم ثم انصـرف ونزل ونزل أصحابه«)58(.
وفـي رواية أخـرى:»فصبحوا قبـر احسـن فأقاموا به لـيلة ويوما يصلون 
علـيه ويستغفـرون له قال فلا انتهـى الناس إلـى قبـر احسـن صاحوا صـيحة 

واحدة وبكوا فا رئي يوم كان أكثـر باكـيا منه«)59(.
للمـراقد  تعظـيًا  كـرباء  إلـى  الناس  توافد  استمـر  الوقت  ذلك  ومنذ 
القـرن اأول   ففـي  الطاهـرة بإرشاد وتوجـيه من اأئمة امعصومـن 
امعـروفـن  اأعام  من  جموعة   احسـن وقبـر  كـرباء  زار  للهجـرة 
مهـران  بن  وسلـيان  الثقفـي،  قدامة  بن  زائدة  هم:  اإسامـية  الدولة  فـي 
عقبة  ورثاء  الثالـي،  مزة  وأبو  البجلـي،  حبوب  بن  وحسن  اأعمشـي، 
فقد  ااجتاعـي  اجانب  تطور  الدينـية  احـياة  لتطور  بن عمـيق)60(.ونتـيجة 
نوع  إجاد  فـي  الطف عاما مها  واقعة  بعد  كـرباء  إلـى  الناس  قدوم  كان 
من العاقات ااجتاعـية وحاولة منهم فـي السكن إلـى جانب اأضـرحة 
امتشددة،  اأمويـن  سـياسة  رغم  احوائج،  وقضاء  للـرزق  طلبا  امطهـرة 
تقـربا  للزيارة  والوافدين  والبـيوت  بالسكان  آهلة  كـرباء  أصبحت  لذلك 
إلـى اه باأئمة اأطهار وطلبا للحوائج إذ صارت سببا لقضاء حاجة 
الناس وعاجهم من خال امـراقد الطاهـرة فقد روي عن علـي بن أسباط 
فـيه  ُقتَِل  الــذي  العام  فـي  :»أّن   الصادق اإمــام  أصحاب  أحد  وهو 
إلـى  جاء  حتـى  الباد؛  أطـراف  من  الُعْقم  النساء  قبـره  قصد  احسـن 
فَحَمْلن  الشـريف،  قبـره  فتخطـَن  امـرأة؛  ألف  مئة  نحو  الشـريف  قبـره 
وَوَلْدن«.)61( علـى الـرغم من مبالغة الـرواية فـي عدد النساء اللواتـي قدمن 
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إلـى القبـر الشـريف إّا أن امغزى امتـرتب علـيها أن كـرباء أصبحت من 
من  والشفاء  حوائجهم  لقضاء  إلـيها  الناس  يقدم  التـي  امقدسة  اأمكنة 
البقعة، وهذا م  فـي تلك  التـي رقدت  الطاهـرة  ببـركة اأجساد  اأمـراض 
يأِت اعتباًطا إنا بتوجـيه من النبـي حمد فـي كثـيـر من اأحاديث عن 
فـي   امعصومـن اأئمة  توجـيه  كذلك  وكـرباء،   احسـن مكانة 
أحاديثهم كا سبق بـيانه، ولـربا يقول قائل إن بعضهم قد ا يكون له معـرفة 
بتلك اأحاديث أو غـيـر آخذ ها! لكن ما كان حدث من كـرامات من يقدم 
إى قبور شهداء كـرباء متعلقا هم فـي قضاء حاجته بشكل واقعـي له اأثـر 
البالغ فـي تناقل خبـره إى الناس عامة فـيكون ذلك دافعا مها فـي تقديس 
الطف كا  واقعة  مبكـر من حدوث  منذ وقت  امسلمـن عامة  بـن  كـرباء 
 ،احسـن فـيه  قتل  الذي  العام  فـي  أي  آنًفا  امذكورة  الـرواية  أشارت 
لذلك حّلت كـرباء حل اإجال والتقديس عند امسلمـن الذين اهتزت 
مشاعـرهم هول واقعة الطف التـي ارتكبتها احكومة اأموية امتمثلة بـيزيد 
الدين اإسامـي بقتله لعتـرة  بن معاوية الذي ارتكب جـرائم كبـيـرة ضد 
النبـي حمد فـي كـرباء، وحـرق الكعبة، فأصبحت كـرباء فـي نظـر 
امجتمع مكان الـرفض والتحدي للواقع الفاسد الذي مثلته بنو أمـية خـيـر 
مثـيل، ما ساعد علـى استحداث الكثـيـر من السلوكـيات اجديدة والظواهـر 
ااجتاعـية داخل نفس امؤمن من حـيث طبـيعة العبادة والطقوس الدينـية 
إى  الظلم وااضطهاد  بعـيدة  كـريمة  بحـياة  والعـيش  السكن  فـي  والـرغبة 
امجتمع  فـي  إجابـي  تأثـيـر  فـي  تسبب  ذلك  كل  الطاهـرة.  امـراقد  جانب 
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الكـربائي فخلق تاما وثـيقا واندماجا روحـيا بـن جتمع كـرباء وأبناء 
الشعوب امختلفة فـي ختلف جاات احـياة وعلـى مـر العصور.

اجانب  بتطور  مـرتبطا  تطوره  كان  فقد  ااقتصادي  اجانب  وفـيا خص 
طبـيعة  كذلك  كـرباء  به  تتمـيز  الذي  اموقع  عن  فضا  والثقافـي  الدينـي 
غنـية  كـرباء  تكون  أن  التـي ساعدت علـى  امـياه  اأرض وتوافـر مصادر 
باحاصات وامنتوجات الزراعـية، كذلك أصبحت بعد واقعة الطف بزمن 
وجاء  الدينـية)62(،  مكانتها  نظـرا  والقوافل  والـرحلة  للتجارة  حًطا  قلـيل 
لنا شـيخ من طـي طعاما،  فعمل  تاجـرا،  كـرباء  قول أحدهم:»أتـيت  فـي 
فتعشـينا عنده، فذكـرنا قتل احسـن، فقلت: ما شارك أحد فـي قتله إّا مات 
مـيتة سوء. فقال: ما أكذبكم، أنا من شـرك فـي ذلك. فلم نبـرح حتـى دنا من 
السـراج وهو يتقد بنفط، فذهب خـرج الفتـيلة بأصبعه، فأخذت النار فـيها، 
فذهب يطفئها بـريقه، فعلقت النار فـي حـيته، فعدا، فألقـى نفسه فـي اماء، 

فـرأيته كأنه ممة«)63(.
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الخاتمة
بعد أن خضنا فـي هذه الدراسة عن تاريخ مدينة كـرباء امقدسة اموغل 

فـي القدم توصّلنا إى نتائج ِعّدة وكان من أمها.
الـرواية اإسامـية منذ عصـر اإسام . 1 فـي  إن مدينة كـرباء مكانة 

اأول أا وهو عصـر النبـي حمد
إن مدينة كـرباء كانت من امدن امعـروفة قبل وبعد دخول امسلمـن . 2

باد  بـن  والعـربـية  السامـية  للهجـرات  جسـًرا  كانت  كوها  إلـيها 
الشام واجزيـرة العـربـية والعـراق، وعلـى مفتـرق طـرق للحضارات 

القديمة كحضارة احـيـرة وبابل.
لتسمـية كـرباء أكثـر من مدلول وأمها امدلول الدينـي، إذ ُسمـيت . 3

قديًا عند البابلـيـن)قـرب االه(، وبعد اإسام)كـرب وباء( فـي 
 إشارة إى مصـيبة واقعة الطف التـي انصاب ها آل بـيت النبـي

فـيها.
إن مدينة كـرباء كانت معـروفة لدى النبـي وآل بـيته اأطـياب . 4

ما  وذلك  اخطاب،  بن  عمـر  عهد  فـي  إلـيها  امسلمـن  دخول  قبل 
  احسـن  اإمــام  سبطه  عن  به  وأوصـى   النبـي به  حــّدث 

وانصاره فـي كـرباء علـى يد الطاغـية يزيد وأعوانه.
التوغل إى حاضـرات أخـرى . 5 إلـيها من أجل  امسلمـن  كان دخول 

كـرباء  علـى  والسـيطـرة  الوقت،  ذلك  فـي  امزدهـرة  كاحـيـرة 
وتوابعها مثل عـن التمـر يعنـي حقـيق إنجاز عسكـري مهم ما تتمـيز 
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به من موقع ستـراتـيجـي مهم.
مـيزت كـرباء بظاهـرة امعـرفة القبلـية أي أها عـرفت إسامـيا منذ . 6

نادًرا  حدث  ما  وهذا  الطف  معـركة  ها  تقع  أن  النبـيقبل  عهد 
وأثـره  احــدث  هول  إّا  ذلك  وما  وتعـرف،  تتمـيز  كـي  ما  مدينة 

الساوي والغـيبـي الذي سـيقع ها.
إن وجود اآثار الدينـية القائمة فـي كـرباء إى يومنا هذا من معابد . 7

وكنائس، دلـيل علـى وجود ديانات ختلفة فـيها قبل اإسام.
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ودائل احجج علـى البشـر، تح: مؤسسة امعارف اإسامية،ط1، مؤسسة امعارف 
اإسامـية، قم، 1414هـ، ج4، ص212-211.

ين . 44 يوسف  بــن  السهمـي،مزة  ص161؛  ج5،  الطبـري،  تــاريــخ  الطبـري، 
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إيـراهـيم)ت427(، تاريخ جـرجان، ط1، عام الكتب، بـيـروت،1407هـ، ص55؛ 
ابن اأثـيـر، الكامل، ج4، ص 476-475.

أهل . 45 إمام  كان  تابعـي،  سعـيد،  أبو  البصـري،  يسار  بن  احسن  البصـري،  احسن 
لبعض  مولـى  مـيسان،  أهل  من  أبوه  21هـــ/642م،  سنة  امدينة  فـي  البصـرة،ولد 
اانصار، وكان أحد العلاء الفقهاء الفصحاء الذين سكنوا البصـرة، له الكثـيـر من 
الـروايات عده البعض من رجال الصحاح الستة، وله كتاب فـي فضائل مكة توفـي فـي 
البصـرة سنة 110هـ / 728م. ُينظر، ابن سعد، الطبقات الكبـرى، ج7، ص156-

178؛ البغدادي، أمد بن علـي)ت463هـ(، تاريخ بغداد، تح، مصطفـى عبد القادر 
عطا، ط1،دار الكتب العلمـية، بـيـروت،1997م،ج2،ص416؛ الصفدي، صاح 
وتـركـي  اأرناؤوط  أمد  تح،  بالوفـيات،  بـيك)ت764هـ(،الوافـي  خلـيل  الدين 
مصطفـى، دار إحـياء التـراث، بـيـروت، 2000م،ج12،ص190-191؛ الزركلـي، 

خـيـر الدين، اأعام ،ط5،دار العلم للمايـن،بـيـروت،1982م، ج2، ص226.
تح، علـي شـيـري، ط1،دار . 46 الفتوح،  الكوفـي)ت413هـ(،  أعثم  بن  ابن عثم،أمد 

اأضواء، بـيـروت،1411هـ،ج8، ص222.
أبناء . 47 وأنباء  اأعـيان  حمد)ت681(،وفـيات  بن  أمد  الدين  شمس  خلكان،  ابن 

الزمان، تح، احسان عباس،دار الثقافة، بـيـروت، د - ت،ج6،ص304.
فـي . 48 اأثـيـر،الكامل  ابن  310-311؛  ص  ج2،  الـيعقوبـي،  الـيعقوبـي،تاريخ 

التاريخ، ج5،ص25.
ُينظر، الـيعقوبـي، تاريخ الـيعقوبـي،ج2، 311 ؛ الطبـري،تاريخ الطبـري، ج5، ص . 49

.355-337
ُينظر، ياقوت احموي، معجم البلدان، ج4، 136.. 50
ابن قولويه،كامل الزيارات،ص449.. 51
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص452.. 52
ــن احـــســـن)ت460(،مـــصـــبـــاح امــتــهــجــد،مــؤســســة فقه . 53 ــي، حــمــد ب الــطــوســـ
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الشـيعة،بـيـروت،1991م،ص716.
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص453.. 54
ُينظر، ابن قولويه، كامل الزيارات، ص444- 456.. 55
الكلـيدار، عبد احسـن، بغـية النباء فـي تاريخ كـرباء، تح، عادل الكلـيدار، مطبعة . 56

اإرشاد، بغداد، د- ت،ص13-12.
ابن طاووس، املهوف، ص225.. 57
أبو خنف، مقتل احسـن، ص290؛ الطبـري،تاريخ الطبـري، ج4، ص 456.. 58
أبو خنف، مقتل احسـن، ص290؛ الطبـري، تاريخ الطبـري، ج4،ص456.. 59
ُينظر، الكلـيدار، مدينة احسـن،ص 79-73.. 60
كاظمـينـي، نزهة اهل احـرمـن، ص467.. 61
الكلـيدار، تاريخ كـرباء، ص69.. 62
بـيـروت، . 63 الـرسالة،  النباء، تح، حسـن اأسد،ط9،مؤسسة  الذهبـي، سـيـر أعام 

1993،ج 3، ص313.
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الم�شادر والمـراجع
: الكتب أولا

630هـ(، . 1 الكـرم)ت  أبـي  بن  علـي  احسن  أبو  الدين  عز  اأثـيـر،  ابن 
الكامل فـي التاريخ،دار صادر، بـيـروت،1965م.

ابن أعثم،أمد بن أعثم الكوفـي)ت413هـ(، الفتوح، تح، علـي شـيـري، . 2
ط1،دار اأضواء، بـيـروت،1411هـ.

بـيـروت، . 3 الباغ،  مؤسسة  اسد،ط1،  بنـي  قبـيلة  جواد،  حمد  اأسدي، 
1433هـ -2012م، ص155.

اانصاري، حمد علـي رؤوف، عارة كـرباء، ط1، مؤسسة الصاحـي، . 4
دمشق، 2006م.

البحـرانـي، هاشم بن سلـيان)ت1107هـ(، مدينة معاجز اأئمة ااثنـي . 5
عشـر ودائل احجج علـى البشـر، تح: مؤسسة امعارف اإسامية،ط1، 

مؤسسة امعارف اإسامـية، قم، 1414هـ.
البـراقـي، حسـن بن السـيد أمد)ت 1332(، تاريخ الكوفة،تح، ماجد . 6

أمد العطـية، ط1، امكتبة احـيدرية، 1424.
بغداد، تح، مصطفـى عبد . 7 تاريخ  بن علـي)ت463هـ(،  البغدادي، أمد 

القادر عطا، ط1،دار الكتب العلمـية، بـيـروت،1997م.
الباذري، أمد بن حـيـى)ت 279هـ(، فتوح البلدان، تح،صاح الدين . 8

امنجد، مكتبة النهضة امصـرية، القاهـرة، 1957م.
البصائر، . 9 دار  كـرباء،ط1،  مدينة  سلان،  كاظم  ريــاض  اجمـيلـي، 

بـيـروت، 2012.
كـريم، . 10 فارس حسون  تح،  النضار،  نا)ت 645هـ(، ذوب  ابن  احّلـي،   

ط1، مؤسسة النشـر اإسامـي، د- م،1416.
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التـراث، . 11 إحـياء  دار   ، البلدان  معجم  ياقوت)ت626هـ(،  احموي، 
بـيـروت، 1979م.

ابن حنبل، أمد)ت241هـ(، امسند، دار صادر، بـيـروت، د- ت.. 12
اخزاز القمـي، علـي بن حمد بن علـي)ت 400هـ(، تح، عبد اللطـيف . 13

احسـينـي، اخـيام، قم، 1401هـ.
ابن خلكان، شمس الدين أمد بن حمد)ت681(،وفـيات اأعـيان وأنباء . 14

أبناء الزمان، تح، احسان عباس،دار الثقافة، بـيـروت، د – ت.
اخلـيلـي، جعفـر، موسوعة العتبات امقدسة قسم كـرباء، ط2، مؤسسة . 15

اأعلمـي، بـيـروت، 1407هـ - 1987م.
اخوارزمـي، اموفق بن أمد امكـي)ت568(، مقتل احسـن، تح، حمد . 16

الساوي، ط2،بـيـروت، 2009.
الدنـيوري، ابن قتـيبة)ت 276هـ(، اأخبار الطوال،تح، عبد امنعم عامـر، . 17

ط1، دار إحـياء الكتاب العـربـي،القاهـرة، 1960.
نقد . 18 فـي  ااعتدال  مـيزان  عثان)748هـ(،  بن  أمد  بن  الذهبـي،حمد 

الـرجال، تح، علـي حمد البجاوي،ط1، دار امعـرفة، بـيـروت، 1963م.
سـيـر أعام النباء، تح، حسـن اأسد،ط9،مؤسسة الـرسالة، بـيـروت، . 19

1993م.
ــعــلــم . 20 ــــــــــــــام،ط5،دار ال ــــن، اأع ــــدي ــر ال ـــ ــي ـــ ـــي، خ ــــ ـــل ـــزرك ال

للمايـن،بـيـروت،1982م.
ابن سعد، حمد)ت 230(، الطبقات الكبـرى، دار صادر، بـيـروت، د- ت.. 21
الطبقات . 22 كتاب  من  امطبوع  غـيـر  القسم  من  احسـن  اإمام  تـرمة 

الكبـيـر، تح، عبد العزيز الطباطبائي، ط1، اهدف لإعام، د-م، د – ت.
السهمـي،مزة بن يوسف بن إبـراهـيم)ت427(، تاريخ جـرجان، ط1، . 23
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عام الكتب، بـيـروت،1407هـ.
آل شبـيب، حسن، مـرقد اإمام احسـن،ط1، دار الفقه، قم،1421هـ.. 24
ابن شهـر آشوب، رشيد الدين أبـو عبد اه حمد بن علـي)ت 588هـ(، . 25

احـيدرية،  امطبعة  النجف،  أساتذة  من  تح، جنة  أبـي طالب،  آل  مناقب 
النجف، 1956م.

بالوفـيات، . 26 بـيك)ت764هـ(،الوافـي  خلـيل  الدين  صاح  الصفدي، 
بـيـروت،  التـراث،  إحـياء  دار  مصطفـى،  وتـركـي  اأرناؤوط  أمد  تح، 

2000م.
موسـى)ت664(، . 27 بن  علـي  القاسم  أبو  الدين  رضـي  طــاووس،  ابن 

دار  احسون،ط4،  تبـريزيان  فارس  تح،  الطفوف،  قتلـى  علـى  املهوف 
اأسوة، طهـران، 1425هـ.

من . 28 نخبة  تح،  الطبـري،  تاريخ  310هـ(،  جـريـر)ت  بن  حمد  الطبـري، 
العلاء، مؤسسة اأعلمـي، بـيـروت، د – ت.

الطبـرانـي، سلـيان بن أمد)ت360هـ(، امعجم الكبـيـر، تح، مدي عبد . 29
امجـيد،ط2، دار إحـياء التـراث العـربـي، بـيـروت، 1989م.

أمد . 30 تــح،  البحـرين،  جمع  1085هــــ(،  الــديــن)ت  فخـر  الطـرحـي، 
احسـينـي، ط2، مـرتضوي، طـروات، 1362هـ.

فقه . 31 امتهجد،مؤسسة  احسن)ت460(،مصباح  بن  حمد  الطوسـي، 
الشـيعة،بـيـروت،1991م.

العاملـي، علـي الكورانـي،العـراق عـرين القبائل العـربـية، حقـيق: الشـيخ . 32
عبد اهادي الـربـيعـي والشـيخ كال العنزي، ط1،1431 - 2010م.

ـــــــــــــ،قـراءة جديدة للفتوحات اإسامـية،ط1،1432هـ-2011م.. 33
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ابن عساكـر،أبـو القاسم علـي بن احسن بن هبة اه)ت 571 ه (، تاريخ . 34
مدينة دمشق، تح،علـي شـيـري، دار الفكـر، بـيـروت، 1415هـ.

امحمودي، ط2، جمع . 35 باقـر  تـرمة اإمام احسـن، تح، حمد  ـــــــــــــ، 
إحـياء الثقافة اإسامـية، قم، 1414هـ.

اإسامـي، . 36 التاريخ  موسوعة  الـيوسفـي،  ــادي  ه حمد  الغـروي، 
ط1،1417، مؤسسة اهادي، قم، جمع الفكـر اإسامـي.

باقـر . 37 مهدي  حقـيق،  علـي،  بن  احسـن  اإمام  شـريف،  باقـر  القـرشـي، 
القـرشـي، ط1، دار جواد اأئمة، بـيـروت، 2011م.

الزيارات،تح،جواد . 38 كامل  367هـــ(،  حمد)ت  بن  جعفـر  قولويه،  ابن 
القـيومـي،ط1، مؤسسة نشـر الفقاهه،د- م،1417هـ.

كاظمـينـى،حسن بن هادى صدر)ت1354ق(، نزهة أهل احـرمـن فـي . 39
عارة امشهدين، حقـيق: حّمد رضا انصاري قمـي، د-ت.

علـي . 40 والنهاية،تح،  البداية  كثـيـر)ت774هـ(،  بن  إساعـيل  كثـيـر،  ابن 
شـيـري، ط1، دار إحـياء التـراث العـربـي،بـيـروت، 1988م.

امعارف . 41 دائرة  وأهله،  احسـن  امـراقد  صادق،تاريخ  حمد  الكـرباسـي، 
احسـينـية،ط1، امـركز احسـينـي للدراسات، لندن، 1419هـ-1998م.

امكتبة احـيدرية، . 42 تاريخ كـرباء وحائر احسـن،  الكلـيدار، عبد اجواد، 
النجف، 1418هـ.

عادل . 43 تح،  كـرباء،  تاريخ  فـي  النباء  بغـية  احسـن،  عبد  الكلـيدار، 
الكلـيدار، مطبعة اارشاد، بغداد، د- ت.

مطبعة . 44 ط1،  كـرباء،  تاريخ  ختصـر  مصطفـى،  حسن  حمد  الكلـيدار، 
سـيبهـر، أيـران، 1949م.

ط1، . 45 الكوفـي،  فـرات  تفسـيـر  إبـراهـيم)352هـ(،  بن  فـرات  الكوفـي، 
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طهـران،1990م
الكوفـي،ا بن أبـي شـيبة)ت 235هـ(، امصنف، تح، سعـيد اللحام،ط 1، . 46

دار الفكـر، بـيـروت، 1989، ج7.
الوفاء . 47 باقـر)ت1111هـ(، بحار اأنوار، ط2، مؤسسة  امجلسـي، حمد 

بـيـروت، 1982م.
ـــن مــســلــم اأزدي . 48 ب ــد  ــع ـــن س ب ــيـــــى  ـــن حـــ ب ــــوط  ل ــــو خـــنـــف،  أب

الغامدي)ت157هـ/773م(، مقتل احسـن، تح، مـيـرزا حسن الغفاري 
قم، امطبعة العلمـية، 1398هـ.

القـيومـي . 49 جــواد  تــح،  امـــزار،  ق6(،  جعفـر)ت  بن  حمد  امشهدي، 
اأصفهانـي،ط1، مؤسسة النشـر اإسامـي، قم، 1419هـ.

امطـيـري، مهنا رباط الدويش، كـرباء عبـر التاريخ، مطبعة الزمان بغداد، . 50
1994م.

لسان . 51 ـــ(،  711ه مكـرم)ت  بن  حمد  الدين  مال  الفضل  منظور،  ابن 
العـرب، نشـر أدب احوزة، قم، 1405هـ.

السام . 52 عبد  تح،  مزاحم)ت 212هـ(، وقعة صفـن،  بن  نصـر  امنقـري، 
حمد هارون، ط2، امؤسسة العـربـية احديثة، القاهـرة،1382.

بن . 53 ــن وهـــب  ب ــن جعفـر  ب يــعــقــوب  ــي  ـــ أب ــن  ب أمـــد  الـــــيــعــقــوبـــــي، 
واضح)ت284هـ(،تاريخ الـيعقوبـي، دار صادر بـيـروت،د- ت.

ثانـياا: امجات
جلة لغة العـرب، مج5، 1927م.



درااته انوية ـيخ حمد الطـرفـي  واس�ت السش
كتاب اتحف الطـرفـية ثاا

Al Sheikh Mohammed Al Turfi and his 

Grammatical

Rectifications: »Al Turfi Masterpieces» 

as an Example

أ.م.د. فاح رسول احسـينـي
جامعة كـرباء

كلـية التـربـية للعلوم اانسانـية
قسم اللغة العـربـية

Asst. prof. Dr. Falah Rasoul Al Husseini

Kerbala University

College of Education for Humanities

Department of Arabic Language

Aalem11111@gmail.com





243

أ.م.د. فاح رسول احسـينـي

شهر جمادى اآخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخامسة/اجلَد اخامس/ العدد اأول

الملخ�ص
فـي شتـى  وامبدعـن  وامفكـرين  العلاء  تنجب  تزال  كـرباء وما  كانت 
امدينة  هذه  أنجبتهم  الذين  وامبـرزين  اأفذاذ  أولئك  ومن  امعـرفة  صنوف 
بزهده  ُعـرف  الذي  الطـرفـي  حمد  الشـيخ  اجلـيل  العام  اإسام  حجة 
وتواضعه وخلقه الـرفـيع وإمامه بالفقه فقد كان ملجأ - فـيا يتعلق بمسائل 
احال واحـرام واإرث والوصـية وغـيـرها- أهل القضاء)قضاء اهندية(، 
يقصده امجتمع بكل فئاته، وقد ُعـرف الشـيخ بمؤلفاته الكثـيـرة فـي أكثـر 
من علم فكانت زادا ومنها عذبا لطّاب العلم وامعـرفة، وقد تناول هذا 
البحث سـيـرة الشـيخ و استدراكاته النحوية فـي كتابه )التحف الطـرفـية فـي 

توضـيح وتكمـيل شـرح اآجـرومـية(.
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Abstract:

Kerbala was and still is procreating scholars، thinkers، and 

creators in all knowledge ields. Among those great and 
prominent that this city procreated was Islam reference the 

great scholar Sheikh Mohammed Al Turi who was known by 
his asceticism، humbleness، high behavior، and his knowledge 

with jurisprudence. He was a shelter- to what relates to 

legitimate، prohibited، inheritance، the will، and other issues- 

to the district people)Al Hidiyah district( who headed to him 

with all their levels. Al Sheikh was very well known by his many 

publications in more than one science which was a source 

and clear watering place to science and knowledge students. 

The current research tackles Al Sheikh›s biography and his 

grammatical rectiications in his book(Al Turi Masterpieces in 
clariication and completing Al Ijromeyah explanation).
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المقدمة
ب�شم اه الـرحمن الـرحـيم

الطـيبـن  وآلــه  حمد  علـى  والسام  والصاة  العامـن  رب  ه  احمد 
بقـي  ما  باقون  فهم  أحـياء؛  العلاء  أن  فـي  شّك  فا  بعد:  أّما  الطاهـرين، 
وعلمهم  وتـراثهم  بفكـرهم  اأمــة  أحـيوا  وقد  يموتون  كـيف  الدهـر، 
وآثارهم ومؤلفاهم ومشاريعهم، وصدق اه  إذ قال:﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي 
اَلِذيَن َيْعَلُموَن َواَلِذيَن َل َيْعَلُموَن إَِنَا َيَتَذكـر ُأوُلو اْأَْلَباِب﴾]الزمـر من اآية: 
أفنوا زهـرة شباهم وقضوا عمـرهم  9[، فا يستوون ولن يستووا فهم قد 
فـي سبـيل العلم وطابه، وانطاقا من الوفاء هؤاء اأجّاء فقد اعتنـى هذا 
البحث بعام جلـيل قضـى حـياته بـن الدرس والتدريس والتألـيف وخدمة 
العباد، ذلك هو الشـيخ حمد الطـرفـي، وقد قّسم البحث علـى مبحثـن 
وخامة، عـرض اأول نبذة من سـيـرته من اسمه ووادته وحصـيله ومؤلفاته 
النحوية علـى  الثانـي استدراكاته  قـيل بحقه وآرائه إى  وفاته، وتناول  وما 
شـرح اآجـرومـية ابن آجـروم)1(، وُختم البحث بأهم النتائج التـي توّصل 
إلـيها الباحث، وقد استعان الباحث بمصادر عدة استقـى منها مادته، مثل: 
كاخصائص  اللغوية  امصادر  وبعض  الطـرفـي،  حمد  للشـيخ  البان  غصن 
  ابن جنـي واجنـى الدانـي للمـرادي وغـيـرها، وختاما نـرجو من اه
أن ينتفع هذا البحث القـّراء الكـرام وا سـيا طلبة العلم، ونـرجو أن ينال 
ونأمل  ومكتبتهم،  نفوسهم  فـي  مكانا  يأخذ  وأن  بغـيتهم،  وحقق  رضاهم 
إن كان هناك  العذر  فـي إجاد  الباحث  يبخل علـى  أّا  الكـريم  القارئ  من 
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يكون  وأن  العمل  هذا  قبول    امولـى  سائا  وعثـرات،  وهفوات  هنات 
بنون، وآخـر دعوانا أن احمد ه  ينفع مال وا  فـي مـيزان حسناتنا يوم ا 
ُأمـرنا بالصاة علـيهم حمد وآله  رب العامـن والصاة والسام علـى َمن 

الطـيبـن الطاهـرين.
المبحث ااأول

ال�شـيخ محمد الطـرفـي نبذة من �شـيـرته
حت  الطـرفـي(  حمد  امؤلف)الشـيخ  لسان  عن  جاء  ونسبه:  اسمه 
عنوان)عامود النسب(:»حمد بن إبـراهـيم بن شلواح بن شال بن عبد اه 
بن جواد بن مد بن أسود بن عبد ربه بن عبد العزيز بن صـياح بن حـرز بن 
هـيجل بن حمود بن إبـراهـيم بن سهـيل بن حمود بن جندب بن يعـرب بن 
أدغث بن حمود بن طـريف... بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الـياس بن 

مضـر بن نزار بن معد بن عدنان«)2(.
فـي  1920م  قائا:»ولدت  نفسه  عن  امؤلف  ذكـر  ونشأته:  ــه  ولدت
منطقتنا الواقعة علـى الضفاف الغـربـي من الطـريق امعّبد الـيوم بـن قضاء 
اهندية)طويـريج( وكـرباء امقدسة، وعلـى الضفاف الشـرقـي من هـر)أبو 
سفن( أراضـي الدخانـية الشـرقـية وُتعـرف امنطقة الـيوم بـ)آل حاج عوفـي( 
بـن  وتـرعـرعت  ونشأت  اه،  رمها  ووالدتـي  والدي  حجـر  فـي  ولدت 

ظهـرانـي أعامـي وعشـيـرتـي)بنو طـرف(«)3(.
حصـيله العلمـي: حّدث امؤلف عن ذلك قائا:»درست القـرآن الكـريم 
يعّلم اأواد، وبعد هذا  قـريتنا  فـي  الكتابة واحساب عن شـيخ  وتعلمت 
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درست امقدمات إلـى أول كفاية اخـراسانـي)قده( عند العّامة السـيد حمد 
السـيد عبود السـيد جودة امحنا)قده( وكان منزله بالقـرب من منزلنا... ثم 
مـّرض السـيد امذكور وبعد مدة توفـى ووفد علـى رب كـريم وكانت وفاته 
فـي اللـيلة الثالثة عشـر من شهـر ربـيع اأول فـي سنة 1365هـ ثم دخلت 
علـينا سنة 1366هـ، راجعت علاء كـرباء امقدسة وأكملت الكفاية عند 
العّامة الشـيخ حمد اخطـيب)قده( ثم إلـى آغا مهدي القمـي فـي الدرس 
ثم  الشـيـرازي)قده(  مهدي  السـيد  اه  آية  امـرحوم  إلـى  ثم  ااستدالـي 
انتقلت إلـى النجف اأشـرف إلـى درس امجتهد اأكبـر اإمام السـيد حسن 
الطباطبائي احكـيم)قده( وبعد بـرهة من الزمن صـرت له وكـيا فـي قضاء 
اهندية)طويـريج( وقمت بحمد اه بواجبـي الدينـي خـيـر قـيام إن شاء اه 
أمـراض مستعصـية: سكـر، ضغط، وغـيـر ذلك«)4(.        بعدة  أن أصبت  إلـى 
وقد ُذكـر أنه أصبح وكـيا لإمام اخوئي)قده(، وفـي عام 1991م أصبح 
سنة  وفـي  اأوسط،  الفـرات  منطقة  فـي  اخوئي)قده(  لإمام  عاما  وكـيا 
1390هـ منحه قائد الثورة اإسامية فـي إيـران السـيد روح اه اموسوي 

اخمـينـي)قده( وكالة مطلقة عامة )5(.
مؤلفاته: وهـي علـى قسمـن مطبوعة وخطوطة.

اآجـرومـية،  شـرح  وتكمـيل  توضـيح  فـي  الطـرفـية  التحف  امطبوعة: 
غصن البان فـي معـرفة جويد القـرآن، رياض اأدب من حكمـيات أمثال 
العـرب، آلئ الكام بوقائع اأّيام، امسائل الدقـيقة فـي أحكام اأضحـية 
أهل  حواريو  القـرآن،  أدعـية  إلـى  اأخوان  هداية  العوام،  وبدع  والعقـيقة 
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البـيت، إنسان العـن فـي حديث الثقلـن، متاع اآخـرة فـي القـرآن واأنبـياء 
والعتـرة الطاهـرة)6(.

امخطوطة: الدّرة البـيضاء فـي نسب أبناء الزهـراء، ختصـر معدن البكاء 
بنـي  عشـيـرة  والسنة،  الكتاب  من  اقباس  الكساء،  أصحاب  خامس  فـي 
طـرف الكنانـية وفـروعها العشائرية،أنـيس اجلـيس، كشف الظام، كتاب 

الفوائد واأخبار)7(.
ولقد ذكـر بعض هذه امؤلفات السـيد حامد امـيالـي فـي تقـريظه لكتاب 

متاع اآخـرة مثنـيا علـى جهود الشـيخ فـي التألـيف، قائا:
الدياُرقفاُر ــاإذا  ف ــورى  ال ـــــــــاُرَيفنـى  ـــد ااث ـــل ـــخ ـــت ـــا ت ـــم ـــن ـــك ل
ــر ــر تــعــلــو الــعــا ومــاآثـــ الــعــاُرفــمــاآثـــ فـــذاك  ب�شاحبها  تــهــوي 
بــالــ�ــشــاحــات يــعــظــم ااخـــــيــارَفــــذِر الــدنـــــيــة مــن فــعــالــك اإمــا
اأ�شفارهم وذي  ماآثـرهم  منارهــذي  فهـي  اخــلــق  تــهــدي  للحق 
ما فــاإن  ق�شـيت  اإن  عزيز  ـــا  قـــــراراأاأب لــلــخــلــود  مـينك  كــتــبــْت 
ااذكــارهذي)ام�شائل( و)الاآلئ( �شاهد بها  ُتتلـى  ــة(  ــداي و)ه
الذرى به  بلغت  اآخـرة(  �شعارو)متاع  ــواء  ــل ل ح�شـر  و�شفـيع 
امختار)8(ِنعم الب�شاعة ما حملت اأحمد وقد ام�شطفـى  ا�شطفاها 

أساتذته  قبل  من  واألقاب  الصفات  بعض  علـيه  اطلق  والقابه:  صفاته 
وحبـيه منها:

امدينة،  وشـيخ  النزيه،  والـرجل  والطـّيب،  واأمـن،  والفقـيه،  العام، 
والشـيخ الزاهد.)9(
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ما قـيل بحقه نثـرا:
- »العام اجلـيل حجة اإسام«)10(

- »وبعد أن اكمل اكتساب الفضائل عـن وكـيا عن السـيد احكـيم فـي 
قضاء اهندية)طويـريج( حتـى شاع فضله وذاع فـي الناس صـيته، وم يفتـر 
نشاطه، بل واصل جهاده بـن التدريس والفتـيا والتألـيف ما يذكـرنا بسـيـر 

جتهدينا اخالدين«)11(.
- »فقـيه بارع ومدرس لمع«)12(

- »كان  ورعا وزاهدا وتقـيا م تغـره الدنـيا وملذاها بل كان دائا يمد 
التـي  النجاة  بـر اأمان وسفـينة  إلـى  لـيأخذ هم  أبناء جلدته  إلـى  العون  يد 

خصها اه بدينه وأهل بـيت النبوة«)13(.
ما قـيل بحقه شعـرا:

جدها  تــاأثــل  طـــــرف  بنو  ــه  البنـيانوب �ــشــامــخ  عــاهــا  وغـــدا 
والنهـى وامكارم  الف�شائل  والعـرفانغنم  العلم  كــنــوز  وحـــوى 
من نفـي�شة  بكل  يـرفدنا  الــهــتــان)14(مــازال  لطفه  وابـــل  فـي�ص 

ِمن آرائه واختـياراته فـي امسائل اللغوية: 
أو  وهناك،  هنا  آراءه  يبث  كان  بل  للعلوم  وجامعا  ناقا  الشـيخ  يكن  م 

يـرجح رأيا ويستبعد آخـر، ومن ذلك:
التطـّرق  من  بّد  ا  الشـيخ  رأي  ذكـر  قبل  اهجاء(:  حـروف  )أصل   -1
باختصار مسألة نشأة اللغة، ففـي اموضوع قـيلت نظـريات متعددة كنظـرية 
التوقـيف ونظـرية ااصطاح ونظـرية حاكاة أصوات الطبـيعة وغـيـرها)15(، 
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فـي)باب  ابن جنـي  قال  اموضوع،  إلـى هذا  القدماء  اللغة  وقد أشار علاء 
إلـى  حوج  موضع  اصطاح(:»هذا  أم  هـي  إهام  اللغة  أصل  علـى  القول 
تواضع  إنا هو  اللغة  أن أصل  علـى  النظـر  أهل  أكثـر  أن  غـيـر  تأمل  فضل 
واصطاح ا وحـي وتوقـيف إّا أن أبا علـي قال لـي يومًا هـي من عند 
اه واحتّج بقوله »َوَعَلَم آَدَم اْأَْسَاَء ُكَلَها« ]البقـرة من اآية: 31[. وهذا 
ا يتناول موضع اخاف وذلك أنه قد جوز أن يكون تأويله: أقدَر آدَم علـى 
أْن واَضَع علـيها وهذا امعنـى من عند اها حالة. فإذا كان ذلك حتمًا 
النظـريتـن ابن فارس  غـيـر مستنكـر سقط ااستدال به...«)16( وقد ذكـر 
وذهب إلـى أها توقـيف معضدا قوله باآية التـي ذكـرها ابن جنـي جـيبا عن 
ااعتـراضات الواردة)17( كا حدث عن اخط العـربـي وقال عنه إنه توقـيف 
مستدا بظاهـر قوله»}اقـرْأ بِاْسِم َرِبَك اَلِذي َخَلَق)1( َخَلَق اِإْنَساَن ِمْن 
َمْ  َما  ْنَساَن  اْإِ َعَلَم  بِاْلَقَلِم)4(  َعَلَم  اَلِذي  اْأَكـرُم)3(  َوَرُبَك  اقـرْأ  َعَلٍق)2( 
إلـى  إلـى أساء احـروف وذهب  َيْعَلْم)5{« ]العلق: 1 - 5[)18(، وتطـّرق 
التوقـيف فـيها قائا:»إن أساء َهِذِه احـروف داخلة فـي اأساء اَلتـي أعلم اه 
جَل ثناؤه أنه عَلمها آدم ، َوَقْد قال :»َعَلَمُه اْلبـياَن«]الـرمن: 4[، فهل 
يكون أّوُل البـيان إِّا علم احـروف اَلتـي يقع ِهَا البـيان؟ وِمَ ا يكون الذي 
عَلم آدم اأساء كّلها هو اَلِذي عّلمه األَِف والباء واجـيم والدال؟«)19(.
أصل  فـي  اآراء  الشـيخ  ذكـر  فقد  الطـرفـي  حمد  الشـيخ  إلـى  نعود 
وهناك  توقـيفـية،  أها  يـرى  من  هناك  اأقوال:  تلك  ومن  اهجاء  حـروف 
القول  بأن  رأيه  ذكـر  هذا  بعد  حجته)20(،  ولكل  اصطاحـية  أها  يـرى  من 
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العنكبوت)21(،   بـيت  من  أهون  هو  بل  ضعـيف  قول  هو  بااصطاحـية 
ومن اأدلة التـي عـرضها لـيدعم رأيه: أوا: أن آدم ما خـرج من اجنة 
كلمة  وكل  اأخبار،  بعض  ذكـرت  كا  لغة  بألف  يتكلم  كان  اأرض  إلـى 
من لغة العام تشتمل علـى عدد من حـروف اهجاء فهل كانت عنده غـيـر 
هذه احـروف؟ فإن كانت عنده غـيـرها فا شكلها وكم عددها وأي مصدر 
موثوق به يذكـرها؟ وإن قلت ا هـي نفسها فهـي أذن توقـيفـية من وحـي 
اه . ثانـيا: اضـرب لك مثا حسوسا: ج، ح، خ، فهذه ثاثة أحـرف من 
حـروف اهجاء فهل يستطـيع إنسان فـي دنـيا البشـر أن جعل ها رابعا هذا 
ويأخذ  حالـيا  اموجودة  اهجاء  حـروف  فـي  ويدرجه  اسا  ويعطـيه  الشكل 
جـراه معها ويتفق علـيه العام؟ كا بل ألف كا فالنتـيجة أها توقـيفـية من 

صنع اه ووحـيه من  دون ريب)22(.
2- حفظ)اللغة العـربـية(: يذكـر الشـيخ هذه امسألة مشـيـرا إلـى أن كل 
أن  الشـيخ  ويـرى  ذلك،  وغـيـر  والتصحـيف  التحـريف  علـيها  دخل  لغة 

الذي حفظ اللغة العـربـية ثاثة: 
اللغة  الكـريم أنه نزل علـى لغة قـريش)23( وهـي أساس  القـرآن  أول: 
َنَزْلنَا  َنْحُن  :»إَِنا  اه  بقول  القـيامة  يوم  إلـى  بحفظه  اه  ووعد  العـربـية 

الِذكـر َوإَِنا َلُه َحَافُِظوَن«]احجـر: 9[.
ثانـيا: احديث الشـريف، قال رسول اه:»أنا أفصح من نطق بالضاد«
 ثالثا: هج الباغة كام إمام البلغاء والفصحاء علـي بن أبـي طالب
الذي قـيل فـيه: هو)دون كام اخالق وفوق كام امخلوقـن بعد الـرسول 
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اأعظم(.
هؤاء  ببقاء  والزلل  اخطأ  من  ومصونة  حفوظة  العـربـية  اللغة  فبقاء 
الثاثة فـي دنـيا الوجود،فضا عن إنشاء علوم العـربـية ووضع امصنفات 

فـي ختلف علومها)24(.
3- )عدم اتصال التاء امتحـركة بالفعلـن امضارع واأمـر(: ماذا ا تتصل 
التاء امتحـركة بالفعل امضارع واأمـر؟ أجاب الشـيخ بالقول:»أن الفعل 
امضارع تتصل به مزة امتكلم امفـرد وهذا يتعارض مع تاء امتكلم. وأّما ما 
أن  جوز  فا  آخـر  لشخص  امتكلم  قبل  من  خطاب  فإنه  اأمـر  فعل  خص 

نتكلم به وهذا فإها ا تتصل ها«)25(.
4- )عطف البـيان(: حـينا شـرح الشـيخ عطف البـيان ذكـر تنبـيها:»واعلم 
إن العّامة الـرضـي يقول: أنا إلـى اآن م يظهـر لـي فـرق جلـي بـن بدل 
الكل من الكل وعطف البـيان بل ما أرى عطف البـيان إّا البدل ويؤيد ذلك 
كام سـيبويه«)26(. فقد عّلق الشـيخ بـرأيه بالقول:»وهذا قول وجـيه جدا، 

وعلـى ذلك ماعة من أساطـن علاء النحو«)27(.
عن  البدل  افتـراق  الشـيخ  ذكـر  البـيان(:  عطف  عن  البدل  )افتـراق   -5
م  إذا  امواطن:  تلك  فمن  النحاة  ذكـرها  مواطن  إلـى  وأشار  البـيان  عطف 
يطابق التابع امتبوع فإنه ُيعـرب بدا أيضا كقوله تعالـى:»َلَقْد َكاَن لَِسَبإٍ فـي 
َمْسَكنِِهْم آَيٌة َجنََتاِن«]سبأ من اآية: 15[)28( أبدى الشـيخ رأيه بالقول:»وهذا 
امعارضة راجع  فـريق  النحاة وأجاب عن كل هذا  أيضا من بعض  تعسف 

امصادر واه اعلم«)29(.
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لـ)حتـى(  آجـروم  ابن  تطـرق  حـينا  بعدها(:  التـي  واأوُجه  )حتـى   -6
بامثال: أكلت السمكة حتـى رأسها، بجـر رأسها بـ)حتـى(،  اجارة وإتـيانه 
ذكـر الشـيخ»تقول: أكلت السمكة حتـى رأسها بـرفع السـن ونصبها وجـرها 
أّما الـرفع فبأن تكون حتـى لابتداء وكان اخبـر حذوفا بقـرينة أكلت وهو 
مأكول. وأّما النصب فبأن تكون حتـى للعطف وهو ظاهـر والثالث أظهـر 
وكان الفـّراء يقول أموت وفـي قلبـي شـيء من حتـى أها تـرفع وتنصب 
وجـر. وعلـى سـياق هذا امثال امصنف، أكلت السمكة حتـى رأسها، وذكـر 

بعض النحاة ها وجوها أخـر ا استسـيغها فلذلك أعـرضت عنها«)30(.
7- )رَب(: حّدث الشـيخ عن )رب( وإن فعلها ا يكون إّا ماضـيا »أن 
الفعل  علـى  دخوها  أّما  ثابت.  متحقق  فـي  إّا  يتصور  ا  بالتعلـيل  احكم 

امستقبل فهو أّما مؤول باماضـي أو شاذ جدا«)31(.
8- )دللة الكاف فـي آية مباركة(: ذكـر الشـيخ فـي معـرض حديثه عن 
قوله :»لـيَس َكِمْثِلِه شـيٌء«]الشورى من اآية: 11[. إن الكاف للتوكـيد 
وهـي الزائدة فـي اإعـراب، وذكـر بعض النحاة ها وجوها أخـر أعـرضنا 

عنها لضعفها وشذوذها ويوشك م تثبت عند التحقـيق)32(
دام سنـن طوال  الشديد وصـراع  امـرض  مع  مـريـرة  معاناة  بعد  وفاته: 
امعارف وشـيخ اأجّاء  العلم والعاطفة اأبوية، هوى صـرح  هوى جبل 
والعارفـن الشـيخ حمد الطـرفـي مودعا حبـيه، ففـي مام الساعة الثانـية من 
بعد ظهـر اأول من موز سنة 2002م  انتقل إلـى جوار ربه تاركا خلفه قاعا 
وحـياهم  دينهم  أمور  فـي  الكثـيـر  منه  تعّلموا  الذين  امحبـن  من  حصـينة 
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اأشـرف شارك  النجف  فـي  مهـيبة  تشـيـيع  مـراسـيم  له  أقـيم  العامة، وقد 
صّلـى  الزيارة  مـراسـيم  وبعد  عامة  والناس  والوجهاء  الدين  رجال  فـيها 
علـى جثانه صاة امـيت )امـرة الثانـية( ساحة آية اه العظمـى الشـيخ بشـيـر 
النجفـي  فجـر يوم 2002/7/2م. وقد ُأجـري له تشـيـيع مهـيب فـي 

قضاء اهندية، وُدفن فـي كـرباء امقدسة)33(
ومن رثاه الشاعـر سلان هادي آل طعمة فـي قصـيدته نار الشجون، وما 

جاء فـيها:
مكفهـرا اأ�ــشــود  الــ�ــشــبــُح  العـيونواَح  عن  ال�شـياُء  غــاب  كما 
اأبـيا �َشهما  ق�شـى  قد  معـن)حمُد(  ـــى  اأزكــــ ِلــ�ــشــحــبــه  وكــــان 
ـــا فـــــــيـــه فــــــذا اأمــعـــــيــا ام�شتبـنفـــقـــدن ال�شباح  ـــَق  األ حكـى 
ر�ــشـــــي خــلــق  ـــن  م اه  ر�ــشـــــنحـــبـــاه  ادب  ومــــن  ــم  ــل ع ومــــن 
م�شـيب راأي  ذا  اراه  ــنفــكــنــت  ــاع ذي حــكــم ودي ــب ال طــويــل 
ح�شان ت�شانـيف  ظــهـــــرت  ــه  ال�شنـن)34(ل عبـر  ذخـيـرة  تظل 
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المبحث الثانـي
الستدراكات النحوية للشـيخ حمد الطـرفـي فـي كتابه التحف الطـرفـية:
شـرح  وتكمـيل  توضـيح  فـي  الطـرفـية  الكتاب)التحف  عــنــوان 
شـرح  علـى  النحوية  بااستدراكات  الباحث  اختص  وقد  اآجـرومـية( 
بأنه  وصفه  يمكن  احجم  صغـيـر  كتاب  اآجـرومـية  فشـرح  اآجـرومـية، 
كتاب تعلـيمـي، ُينصح به امبتدئون، مـّر باأبواب النحوية وشـرحها شـرحا 
يسـيـرا من دونا تعمق أو إسهاب، لذا سعـى الشـيخ إلـى توضـيحة وشـرحه 
مستدركا علـيه، وقد قّدم الشـيخ هذا الصنـيع جهدا علمـيا بلغ من اأمـية 
الغاية فقد أحاط باموضوع ومع شتاته وبـينّه وأجاب عن كثـيـر من اأسئلة 
ببعض  يتعلق  ما  وبخاصة  العلم  طالب  ذهن  إلـى  تـرد  أن  باإمكان  التـي 
التعـريفات والتعلـيات وغـيـرها من امسائل،وقد استعان بمصادر كثـيـرة 
أكثـر شملت مصادر قديمة وحديثة،  أو  الستـن مصدرا  قـرابة  بلغ عددها 
فـي  والكافـية   ،)36( العـربـية  وأسـرار  اانصاف)35(،  امصادر  تلك  ومن 
النحو)37(، ومغنـي اللبـيب)38(، وجامع الدروس العـربـية)39(، وقد أشار فـي 
أغلب امواضع إلـى امصادر، وكانت هذه ااستدراكات علـى النحو اآتـي: 

مهـيد فـي شـرف العلم وعلم النحو:
مستشهدا  النحو(  وعلم  العلم  إلـى)شـرف  مهـيده  فـي  الشـيخ  تطـّرق 
به  استشهد  ما  بعضا  نقتبس  ذلــك)40(،  توضح  وأشعار  وأحاديث  بآيات 
ُأوُتوا  َواَلِذيَن  ِمنُْكْم  آَمنُوا  اَلِذيَن  اهُ  :﴿يـرَفِع  بقوله  فاستشهد  الشـيخ 
 الـرسول بقول  واستشهد   ،]11 اآية:  من  َدَرَجاٍت﴾]امجادلة  اْلِعْلَم 
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قائا:»وعن أبـي عبد اه قال: قال رسول اه:»طلب العلم فـريضة 
علـى كل مسلم ومسلمة أّا أن اه حب بغاة العلم«)41(، ومن الشعـر الذي 

استشهد به)42(:
العلِم حـي خالد بعد موته رمـيُماأخو  التـراب  حت  واأو�ــشــاُلــه 

وذو اجهل مـيت وهو يمشـي علـى الثـرى يظن من اأحـياء وهو هشـيم
وأشعار)43(  بأقوال  مستشهدا  النحو  علم  أمـية  إلـى  ذلك  بعد  تطـّرق 
العـربـية  قال:)تعلموا  أنه   ااعظم الـرسول  مع  بقوله:»وختاما  ختمها 
وعلموها للناس(، وقال أيضا:)إن اه ل يسمع دعاءا ملحونا(، أي ِمن 

القادر علـى اللفظ الصحـيح ويأتـي به ملحونا هاونا منه فتأمل«)44(.
أّما واضع علم النحو: فقد ذكـر الشـيخ أن واضع علم النحو هو اإمام 
علـي بن أبـي طالب بتصـريح من الشـيعة والسنة وامسـيحـيـن بأن علـيا 
هو الذي أبدع النحو حفظ الكام عن اخطأ، وذكـر امصادر التـي تؤكد كامه 
فأتـى بمصادر لشـيعة وسنة ومسـيح)45(، ثم ذكـر طائفة من امؤرخـن تؤكد 
هذا ذكـر منهم)ثانـية عشـر( مؤرخا مع اسم امصدر واجزء والصفحة،)46( 
النحو  بعد ذكـره علم  أبـي احديد  ابن  بذكـر قول  الشـيخ حديثه  وقد ختم 
لن  بامعجزات  يلحق  يكاد  قال:)وهكذا   علـي اإمام  له  امبتكـر  وإن 

القوة البشـرية لتفـي هذا احصـر ولتنهض هذا الستنباط(.)47(
وللشـيخ تعلـيق مـيل فـي هاية امطاف اذ قال: 

»أقول وهذا اأمـر لـيس بغـريب علـى ولـيد الكعبة، وبطل اإسام اخالد 
ونفس النبـي امـرسل، بنص الكتاب امنزل:﴿َوَأْنُفَسنَا َوَأْنُفَسُكْم﴾]آل عمـران 
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من اآية: 61[ آية امباهلة، وباب مدينة علم النبـي هو القائل:»علمنـي 
رسول اه الف باب من العلم ينفتح لـي من كل باب الف باب« وهو 
القائل أيضا:»سلونـي قبل أن تفقدونـي« وهذه الكلمة م يتفوه ها أحد 
قبله وا بعده إلـى يوم القـيامة فلو م يكن عاما بعلوم اأولـن واآخـرين 
فكـيف يقوها علـى منبـر الكوفة وهـي آنذاك)مجمة العـرب(. أّما خاف أن 
يفتضح، وبعد هذا وذاك فا همنا من شذ من امؤرخـن وخالف إماعهم 

قديا وحديثا من مـرضـى القلوب أو مأجوري اأقام«)48(
ثم ذكـر سبب وضع النحو وتـرجم أبـي اأسود الدؤلـي)49(.

امصطلحات:
من ذلك: عندما ذكـر ابن آجـروم باب امفعول الذي م يسِم فاعله، قال 
الشـيخ:»ويسمـى نائب الفاعل«)50(. ومن ذلك أيضا عندما ذكـر ابن آجـروم 
مصطلح امفعول من أجله، ذكـر الشـيخ امصطلحات اأخـرى هذا: امفعول 

أجله، وامفعول له)51(.
وسبب  منه  امـراد  يبـّن  أحـيانا  بل  امصطلح  بإيـراد  الشـيخ  يكتِف  وم 
تسمـيته هذا ااسم، من ذلك مصطلح الوقاية امستعمل للنون فحـينا ذكـره 
تقـي  أو  حفظ  النون  وإن  احفظ،  الوقاية  الشـيخ:»معنـى  قال  آجـروم،  ابن 
الفعل من الكسـر، أنه ا جـّر فـي اأفعال وعند اتصال الـياء بالفعل حاول 
النون  الفعل هذه  بـينها وبـن  النّحاة  لذا فصل  للكسـرة  جـّره أها مشاهة 

التـي تسمـى نون الوقاية«)52(
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التعـريف لغة:
بعد تعـريف ابن آجـروم  النحو اصطاحا، استدرك الشـيخ فذكـر التعـريف 
فـي اللغة فذكـر أنه يأتـي معان عدة منها: اجهة والشبه وامثل)53(، ومن ذلك 
التصويت.  اللغة  للتنوين قائا:»التنوين فـي  اللغوي  التعـريف  أيضا ذكـره 
امواضع)55(. من  غـيـرها  عن  فضا  صــوت«)54(،  أي  الطائر(  تقول:)نون 

التعـريف اصطاحا: 
العطف  امصنف  يعـرف  العطف:»م  باب  فـي  الشـيخ  قاله  ما  ذلك  من 
وإلـيك تعـريفه: العطف تابع يتوسط بـينه وبـن متبوعه أحد أحـرف العطف 

امذكورة فـي اأصل«)56(. فضا عن غـيـرها من امواضع)57(
وضع اأمثلة:

عند تعـريف ابن آجـروم لعلم النحو قائا:»هو علم بإصول ُيعـرف ها 
أمثلة  الشـيخ  ساق  والبناء«)58(  اإعـراب  حـيث  من  الكلم  أواخـر  تغـيـيـر 
علـى تغـيـيـر أواخـر الكلم من حـيث اإعـراب، فقال:»نحو جاء زيد ورأيت 
زيدا ومـررت بزيد، فآخـر زيد قد تغـيـر بالضمة فـي امثال اأول علـى أنه 
الثانـي علـى أنه مفعول به لـرأيت والكسـرة  فاعل جاء والفتحة فـي امثال 

فـي امثال الثالث علـى أنه جـرور بالباء وعامة جـّره كسـر آخـره«)59(
التعلـيات:

كثـرت التعلـيات فـي استدراكات الشـيخ، من ذلك تعلـيله عدم تنوين 
امضاف:»أن اإضافة زائدة والتنوين زائد وا جمع بـن زائدين«)60(.

ــك سبب اســقــاط األــف مــن)بــســم( فــاأصــل بــإســم، قال  ــن ذل وم
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والقـيام  والشـرب  اأكل  عند  العـرب  ألسنة  علـى  كثـرت  الشـيخ:»أها 
فـي  ساقطة  وصل  ألف  أها  اخط  من  اختصارا  األف  فحذفت  والقعود 
اللفظ فإن ذكـرت اسا من أساء اه تعالـى وقد أضفت إلـيه ااسم م حذف 
أتـيت  فإن  العزيز  وباسم  الـرب  باسم  قولك  نحو  ااستعال  لقلة  األف 
فـي  حاوة  اه  إسم  قولك  نحو  األف  أيضا  أثبت  الباء  سوى  بحـرف 

القلوب...«)61(. فضا عن  تعلـيات أخـرى)62(.
الشـرح: 

عامة  فتكون  الضمة  قال:»فأّما  الضمة  إلـى  آجـروم  ابن  تطـّرق  حـينا 
الشـيخ  شـرح  امفـرد...«)63(،  ااسم  اأول:  مواضع،  أربعة  فـي  للـرفع 
امـراد بااسم امفـرد فذكـر أن ااسم امفـرد هنا مالـيس مثنـى وا جموعا 
الشـيخ  أو غـيـر منصـرف، وقد توّسع  الستة منصـرفا كان  وا من اأساء 
امـراد بالكام)65(، وامـراد  بالشـرح واأمثلة)64(، فضا عن  شـرح الشـيخ 

باحـرف)66(.
الطاق والتقـيـيد:

اخطأ  اللسان عن  قال»صون  النحو،  غاية علم  آجـروم  ابن  ذكـر  عندما 
فـي امقال«)67(، م يـرتِض الشـيخ هذا التقـيـيد بل اطلقه قائا:»ا علم النحو 
العلم  والـرسم، وهو  الصـرف،  النحو،  علا،  ثاثة عشـر  هـي  بل  فحسب 
والقوافـي  والعـروض  والبديع  والبـيان  وامعانـي  الكلات  كتابة  بإصول 
اللغة، وأهم هذه  الشعـر واإنشاء واخطابة وتاريخ اأدب ومتن  وقـرض 

العلوم النحو والصـرف وجمعها الشاعـر بقوله:
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وبــعــدهــا لــغــٌة قـــــر�ــص وانــ�ــشــاُءنحٌو و�شـرف عـرو�ص ثم قافـيٌة
حا�شـرة مع  معان  بـيان  واا�شتقاق لها ااداب اأ�شماء«)68(.خط 

لكن فـي موضع آخـر نجد العكس فقد اطلق ابن آجـروم فـي خبـر امبتدأ 
الظـرف لكن الشـيخ     ذكـر قـيدا، فذكـر أن اخبـر إذا كان ظـرف مكان جب أن يكون 
امبتدأ    جثة   وإذا كان اخبـر ظـرف زمان جب أن يكون امبتدأ    اسم    معنـى)69(.

أقسام الشـيء:
يستدرك الشـيخ علـى ابن آجـروم فـي ذكـر أقسام الشـيء ، من ذلك:

من  امناسب  الشـيخ:»كان  قال  اإعـراب،  باب  آجـروم:  ابن  قول  عند 
امصنف أن يقول: باب اإعـراب والبناء ويعـرف البناء كا عـرف امعـرب 
فـي  اخطأ  باندفاع  ولشـرفه  أصالته  باإعـراب  اكتفاء  البناء  تـرك  ولعله 

اللفظ به وشـرف حله الذي هو ااسم«)70(.
فضا عن  ذكـره أقسام امـركب)71(، وإسهابه فـي ذكـر أقسام ااسم)72(، 

وغـيـرها من امواضع)73(.
العدد:

ااسم  أشـياء:  مسة  امعـرفة  أن  فـي  آجـروم  ابن  ذكـره  ما  ذلك  من 
امضمـر وااسم العلم وااسم امبهم وهو اسم اإشارة وااسم الذي فـيه 
األف والام وما أضـيف إلـى واحد من هذه اأربعة)74( فاستدرك الشـيخ 
قائا:»بل هـي سبعة أشـياء ذكـر امصنف منها مسة وتـرك اثنـن نذكـرما 

للفائدة وما كا يلـي: 1- ااسم اموصول... 2- امعـّرف بالنداء...«)75(.
معانـي احـروف:

من ذلك ما استدركه الشـيخ فـي معانـي)من( ّما ذكـر ابن آجـروم معنـى 
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اابتداء فذكـر الشـيخ مسة عشـر وجها ومن الوجوه التـي ذكـرها: اابتداء 
والتبعـيض وبـيان  اجنس  والتعلـيل والبدل ومـرادفة  عن   ومـرادفة      الباء   ومـرادفة 
معانـي)عن()77(. علـى  أيضا  الشـيخ  استدرك  وقد  عند)76(.  ومـرادفة  فـي 

شـروط الشـيء:
من ذلك ما ذكـره الشـيخ فـي باب التمـيـيز من شـروط التمـيـيز وهـي: 
ااسمـية والفضلة والتنكـيـر واجمود وأخـيـرا أن يكون مفسـرا ما انبهم من 

الذوات)78(.
كذلك تعـّرض الشـيخ لذكـر شـروط ام اجحود)79(، وشـروط امفعول 

من أجله)80(، وغـيـرها.
أحكام الشـيء:

من ذلك ذكـره أحكام)ُرّب(: أن ا تقع إّا صدرا، أن ا تدخل إّا علـى 
اسم نكـرة، لزوم وصف النكـرة، أن يكون فعلها ماضـيا)81(. كذلك ذكـره 

أحكام امفعول به)82(.
اللغات:

من ذلك ذكـره  لغات       رب فذكـر  ست    عشـرة   لغة من ذلك: ُرَب، ُرّبْت، ُرَب)83(.
الضابط:

بـن ذاتـن وتدخل علـى من يتصور  املك أن تقع  من ذلك ضابط ام 
ما  علـى  وتدخل  ذاتـن  بـن  تقع  أن  ااختصاص  ام  وضابط  املك،  منه 
التـي تقع بـن  ايتصور منه املك كامسجد والدار، وام ااستحقاق هـي 

اسم ذات كلفظ اجالة واسم معنـى كاحمد)84(.
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اإعـراب:
امـرفوع  الضمـيـر  دخول  حال  فـي  اماضـي  الفعل  أن  آجـروم  ابن  ذكـر 
علـيه فإنه يبنـى علـى السكون، نحو ضـربت وقال فـي إعـرابه:»ضـرب: فعل 
التاء  امتحـرك وهو  امـرفوع  بالضمـيـر  ماض مبنـي علـى السكون إتصاله 
والتاء ضمـيـر متصل فـي حل رفع علـى أنه فاعل«)85(. قال الشـيخ:»وهنا 
تعـرب التاء فاعا أها اتصلت بالفعل اماضـي التام . أّما إذا اتصلت بالفعل 
مبنـي  متصل  ضمـيـر  كنت  من  كنت)فالتاء(  مثل:  له  اسا  فتكون  الناقص 
امبنـي  بالفعل  اتصلت  الناقصة.وإذا  كان  اسم  رفع  حل  فـي  الضم  علـى 
للمجهول فأها ُتعـرب نائب فاعل له، مثل: كتبت)فالتاء( من كتبت ضمـيـر 
الـرفع  ضائر  أخواها  وهكذا  فاعل  نائب  رفع  حل  فـي  الضم  علـى  مبنـي 

امتحـرك«)86(.
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الخاتمة
فـي هاية امطاف ا بّد من تدوين أبـرز ماتوّصل إلـيه البحث:

يعد الشـيخ من أعام كـرباء الذين ُعـرفوا بمكارم اأخاق والذين . 1
تـركوا أثـرا طـيبا فـي نفوس اآخـرين فـي حـياهم وبعد وفاهم .

كالقـرآن . 2 متعددة  جاات  فـي  التألـيف  فـي  واضحة  جهود  للشـيخ 
الكـريم واحديث الشـريف والسـيـرة والفقه واللغة واأدب.

يقوله . 3 ما  أحـيانا  ويعّضد  اللغة  فـي مسائل  واختـيارات  آراء  للشـيخ 
باأدلة

التـي . 4 اآراء  يستبعد  فهو  آرائه،  فـي  التـيسـيـر  دعاة  من  الشـيخ  كان 
تتسم بالتكلف والتعسف والشذوذ.

لآجـرومـية، وهذا . 5 فـي شـرحه  ودقـيق  ومـيز  للشـيخ جهد واضح 
فـي  ومهارته  حذاقته  عن  تنم  التـي  النحوية  استدراكاته  من  واضح 
كـيفـية اإحاطة باموضوع وفـي فنون التعلـيم والطـرق الناجعة فـي 

ايصال امعلومات علـى طبق من ذهب لطّاب امعـرفة.
أمـر . 6 علـى  تقتصـر  فلم  وشاملة،  متنوعة  النحوية  استدراكاته  كانت 

ما، بل شملت أمورا عدة بدءا من التمهـيد للموضوع إلـى امصطلح 
والشـرح  بالتعلـيل  مـرورا  وااصطاحـي  اللغوي  التعـريف  إلـى 

وغـيـرها.
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الهوام�ص
)ابن آجروم( بمد اهمزة وضم اجيم وتشديد الراء امهملة، ومعناه بلغة الربر . 1

الفقر الصوي هو أبوعبداه حمد بن حمد بن داود الصنهاجي الفاي النحوي 
كثرة  روحا  ورحت  ها  اعتنى  التي  امشهورة  اآجرومية  امقدمة  صاحب 
وطبعت مرارا، قيل توي سنة 743.والصنهاجي نسبة إى الصنهاجة قوم بديار 

امغرب، وفاس بلد عظيم بامغرب. ُينظر: الكنى واألقاب:190/1.
التحف الطرفية: 16. وُينظر: غصن البان: 23.وآلئ الكام: 17.. 2
التحف الطرفية: 17.. 3
امصدر نفسه: 18-17.. 4
ُينظر: فقيه اهندية:34.. 5
ُينظر: امصدر نفسه: 36-35.. 6
ُينظر: امصدر نفسه 36.. 7
متاع اآخرة: الصفحات اأوى من الكتاب)صفحات غر مرقمة(. 8
ُينظر: فقيه اهندية: 46.. 9

القائل هو: الشيخ باقر ريف القري من كلمة له ي تقريظ كتاب متاع اآخرة . 10
: متاع اآخرة: الصفحات اآوى من الكتاب)غر مرقمة(.

علاء كرباء  ي ألف عام: 290/1.. 11
مشاهر اأعام ي عام الصور: 225/1.. 12
فقيه اهندية: 34.. 13
اأبيات للسيد عبد الستار احسني:فقيه اهندية: 64.. 14
ُينظر: فقه اللغة العربية وخصائصها: 16-14.. 15
اخصائص: 94/1.. 16
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ُينظر: الصاحبي: 14-13.. 17
ُينظر: امصدر نفسه: 15.. 18
ُينظر: الصاحبي: 16.. 19
ُينظر: غصن البان: 38-37.. 20
ُينظر: امصدر نفسه: 40-39.. 21
ُينظر: امصدر نفسه: 39- 41.. 22
يقول أحد الباحثن:»أثارت مقالة أن القرآن الكريم نزل بلغة قريش، خافا بن . 23

القدماء بن رفض ها وقبول ها، عى حن أنكرها جّل امحدثن وردوها«. لغة 
التي نزل ها  اللغة  اللهجة واأداء: 379.وهناك آراء عدة ي  قريش دراسة ي 
القرآن، ومن تلك ااراء: نزول القرآن بلغة قريش فحسب، نزول القرآن باللغة 
القرآن  نزول  العرب ميعها،  بلغات  القرآن   نزول  الشعر والنثر،  –لغة  اأدبية 

عى سبع لغات. ُينظر: لغة القرآن الكريم: 64-42.
ُينظر: غصن البان: 44-43.. 24
التحف الطرفية: 116.. 25
امصدر نفسه: 156. يقول الري ي رح الكافية:»أقول: وأنا إى اآن م يظهر . 26

ي فرق جي بن بدل الكل من الكل وبن عطف البيان، بل ا ارى عطف البيان 
أّما  قال:  بل  البيان،  عطف  يذكر  م  فإنه  سيبويه  كام  ظاهر  هو  كا  البدل،  إّا 
مررت  بِمن  قيل:  كأنه  اه،  عبد  برجل  مررت  فنحو:  النكرة  من  امعرفة  بدل 
الري عى  ما هو أعرف منه«:رح  فأبدل مكانه  له ذلك،  يقال  أنه  أو ظَن  ؟ 

الكافية:379/2.
التحف الطرفية: 157.. 27
ُينظر: امصدر نفسه: 158-157.. 28
امصدر نفسه: 158.. 29
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امصدر نفسه: 62. لاستزادة من حتى والوجوه التي بعدها ُينظر: مغني اللبيب: . 30
.258-244/1

صنعة . 31 ي  امفصل  ُينظر:  وروطها.  رب  عن  63.وللمزيد  نفسه:  امصدر 
اإعراب: 369-368.

امصدر نفسه: 67.يقول امرادي متحدثا عن الكاف ي اآية » فالكاف هنا زائدة، . 32
عند أكثر العلاء، وامعنى: ليس مثله يء. قالوا: أن جعلها غر زائدة يفي إى 
امحال، إذ يصر معنى الكام: ليس مثل مثله يء. وذلك يستلزم إثبات امثل، 
تعإى اه عن ذلك. وزيادها ي كام العرب غر قليلة« اجنى الداي: 87-86. 
وذهب قوم إى أن الكاف ي اآية ليست بزائدة. وهم ي ذلك أقوال: اأول: أن 
مثًا هي الزائدة، لتفصل بن الكاف والضمر. فإن إدخال الكاف عى الضمر 
غر جائز، إّا ي الشعر. وهذا القول فاسد، أن اأساء ا تزاد. الثاي: أن مثًا 
بمعنى الذات، أي: ليس كذاته يء. الثالث: أن مثّا بمعنى الصفة، أي ليس 
كصفته يء. الرابع: أن تكون الكاف اسًا بمعنى مثل، وهو من التوكيد اللفظي. 
اخامس: قال بعض أهل امعقول: احق أن قوله تعاى «ليس كمثله يء» حمول 

عى امعنى احقيقي. ويلزم منه نفي امثل مطلًقا. ُينظر: اجنى الداي: 90-89.
ُينظر: فقيه اهندية: 221-218.. 33
فقيه اهندية: 77.. 34
ُينظر: التحف الطرفية: 94.. 35
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الملخ�ص:
إن اختـيار الشاعـر عباس أبو الطوس موضوعا للبحث هدف  إى  رسم 
احديث  العـراقـي  الشعـر  تاريخ  فـي  أمـية  ذات  شعـريٍة  حـركٍة  صورة 
تلك  فـي  الشعـر  حـركة  أحدثت  فقد  خاص،  بشكل  والكـربائي  عامة 
امـرحلة حوا ملموسا فـي سّلم الشعـر العـراقـي ووضعه فـي إطار احداثة 
احقـيقـية، فما دعانـي إلـى البحث فـي شعـره، حـرص خاص علـى تاريخ 
هذه احـركة فـي كـرباء التـي ربا ضاع كثـيـر من حقائقها، وانطمس دورها 
الصـراعات واأحداث وامحن. وهذا كان حـريا أن  ومنجزها فـي خضم 
ايصال  فـي  مها  دورا  لعبوا  الذين  الشعـراء  من  واحد  علـى  الضوء  يسّلط 
فلم  النقدية  اأقام  أغفلته  العـربـي  اأدب  قـّراء  إلـى  الكـربائي  الصوت 
تستحق  فـيا  تدرس،  م  جهولة  نصوصه  وظلت  ااهتام،  من  حظه  يأخذ 

جـربته الشعـرية جهودا أكاديمـيا يـرقـى إلـى مستواها.
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Abstract:

Choosing the poet Abbas Abul Tus as a topic for research 

aims at showing to an image of poetic movement with 

importance of modern Iraqi poetry history in general and in 

Kerbala in particular. Poetic movement made، in that stage، 
visible transformation in the scale of Iraqi poetry putting it in 

the real modernity framework; the matter that invited me to 

search in his verse in the special aspiration on the history of 

this movement in Kerbala where many facts might have been 

lost and role and achievement extinguished within the time of 

conlicts، struggles، and troubles. That›s why it was signiicant 
to shed light on one of the poet who played an inluential role 
in conveying the Kerbala›I sound to Arabic literature readers 

who was neglected by the critical writing. Thus، he did not take 

his chance from others› attention. His texts were unknown 

and were not studied. On the contrary، his poetic experience 

deserves an academic effort suitable to its high level.



277

أ. م. د. سها صاحب القـريشـي

شهر جمادى اآخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخامسة/اجلَد اخامس/ العدد اأول

المقدمة
إن اختـيار نموذج من الشعـر الكـربائي احديث جاء أسباب عدة لعل 
النقدية  فالدراسات  الشعـر،  هذا  اموجهة  النقدية  الدراسات  قلة  أمها  من 
ما  نسبة  قلـيلة  تزال  ما  عموًما  الكـربائي  الشعـر  تناولت  التـي  التطبـيقـية 
يتمتع به من كثـرة نتاجـية وقوة فنـية. وإّن أهم ما يقف وراء هذا ااختـيار 
هذا  سفـراء  أحد  الطوس  أبو  عباس  الشاعـر  بشعـر  امتنامـي  اهتامـي  هو 
الشعـر ومبدعـيه، فأبو الطوس شاعـر يمثل مـرحلة اخمسـينـيات من القـرن 
وفـي  آنذاك  مثـيـرة  أحداث  با جـرى من حوله من  التأثـر  اماضـي، شديد 
كل اإجاهات، فبعد قـراءة عمـيقة ومتأنـية لشعـره، استطعت الكشف عن 
با  اأدب  عام  فـي  طـريقه  خطـى  صاحبه  وإن  الشعـر،  هذا  مالـية  بعض 
يبهـر  له من قلب حّساس  أقواله وبا  فـي  الصـراحة واجـرأة  به من  ُعـرف 

اأبصار.
ومن يطالع شعـره جده شعـًرا معبـًرا عن مـرحلته أصدق تعبـيـر مبتعًدا عن 
حشود الـرطانة وامعمـيات بدعوى الـرمزية، وقد جلت فـي شعـر عباس أبو 
ااجتاعـي، واإجاه  السـياسـي، واإجاه  كاإجاه  اجاهات عدة،  الطوس 
الوجدانـي، وبحثنا هذا هدف إلـى قـراءة اإجاه الدينـي فـي شعـره، وحاولة 
تفصـيل القول فـي مضامـينه، ودراسة بواعثه من خال حلـيل بعض الناذج 
بموضوع  الدينـي  اإجاه  مّثل  وقد  النص،  حمله  ما  يبـرز  حلـيًا  الشعـرية 
أربعة  – علـى  علـى مضامـينه  – بناًء  ُقّسم  وقد   ، البـيت  أهل  مديح 

أقسام، يسبقها مهـيد و تتبعها خامة بأهم النتائج.
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تمهـيد:
1- احـركة اأدبـية فـي كـرباء زمن الشاعـر

أسهمت مدينة كـرباء فـي تطور النهضة اأدبـية و احـركة الفكـرية فـي 
العـراق، فكانت تستحق كل اهتام خال مـراحل تارخـية ختلفة، واسـيا 
الثانـي عشـر والثالث عشـر للهجـرة فقد بلغت فـيها قمتها،  فـي القـرنـن 
هذه احقبة من تاريخ العـراق التـي مّثل عصـر النهضة والذي ُسمـي بعصـر 
البعث اأدبـي وإحـياء التـراث)1(، و قد ضمت بـن جنباها نخبة من خـيـرة 
خال  من  امختلفة  اأدبـية  التـيارات  سايـروا  الذين  اأدبــاء  و  الشعـراء 
تتوافـر  مناخ  ندوات وأمسـيات ومهـرجانات شعـرية ساعدت علـى خلق 
احاسـيسه  الكـربائي  الشاعـر  وعاش  اأدب،  لنمو  الازمة  الشـروط  فـيه 
البـيئة  تلك  لنا  وقد عكست  والقومـية،  الدينـية  بالـروح  متسلحة  و  مشبعة 
فـيضمنه  الشعـر  يبدع  وهو  احـياة  فـي  وتطلعاته  مشاعـره  صادقة  صوًرا 
مـّيز  نتاجه  فإن  لذا  احـياة وأوضاعها،  نفسه من شؤون هذه  فـي  ما ختلج 
أبـرز  بالصدق واأصالة والواقعـية)2(. وكان عباس أبو الطوس واحدا من 
الشعـراء فـي حقبة هاية اأربعـينات واخمسـينات من القـرن امنصـرم، ومن 
رواد امدرسة احديثة فـي الشعـر امدرسة التـي ملت لواء التجديد فـي أوسع 
نطاق، و دفعوا عجلة الشعـر فـي كـرباء إلـى اأمام، وا بّد من أن نشـيـر 
إلـى امواقف امشـرفة التـي حلق فـيها الشاعـر فـي ندوات كـرباء وحافل 
أهل اأدب فـيها، فقد عقدت ندوة أدبـية عام 1957م  باسم رابطة الفـرات 
اأوسط التـي كان الشاعـر أحد أعضائها، ألقـى فـيها حاضـرات قـيمة عن 
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النشاط اأدبـي الكـربائي نشـرت معظمها فـي الصحف العـراقـية الصادرة 
الثوري  الفكـر  أصحاب  من  كان  والـيقظة،  واحـرية  كالبلد  حـينها  فـي 
العـربـي، ولوا قصـر عمـره لكان من امبشـرين بمستقبل أدبـي زاهـر فـي 

كـرباء والعـراق)3(.
2- اأوضاع السـياسـية

العصور  عبـر  العـراق  توارثها  التـي  السـيئة  السـياسـية  لأوضاع  كان 
واأزمان وسوء احّكام الذين تعاقبوا علـى حكمه ثقله الواضح فـي الساحة 
منهم علـى  الشعـراء  اأدباء وا سـيا  انعكاسها علـى  ثم  الكـربائية ومن 

وجه اخصوص.
من  العديد  العـراق  شهد  الطوس  أبو  فـيها  عاش  التـي  امـرحلة  ففـي 
مايس  فـي  كا  البـريطانـيـن،  امستعمـرين  ضد  واانتفاضات  الثورات 
حارب،  اجـيش  بقـيادة  طوائفها  بكل  اجاهـيـر  هبت  حـيث  1941م  عام 
كان  فقد  الشعب،  طبقات  كل  فـيها  شاركت  التـي  امظاهـرات  وخـرجت 
لكـرباء دور بارز من خال فتاوى العلاء)4( فـي حفـيز الشعب للدفاع عن 
الدين وهم  يتقدمها رجال  امدينة  فخـرجت ماهـيـر  وامقدسات.  اأرض 
يطوفون شوارعها منددين بعالة الوصـي ومؤيدين حـركة الضباط اأحـرار، 
وعندما فشلت حـركتهم وعاد الوصـي علـى رأس اجـيش البـريطانـي، تّم 
إلقاء القبض علـى عدد كبـيـر من أبناء امدينة ووجهائها. وفـي وثبة 1948م  
معاهدة  مستنكـرة  امظاهـرات  خـرجت  حـيث  واضح  دور  لكـرباء  كان 
شـرف  كـرباء  أهالـي  وكان  احكومة،  بسقوط  ومطالبة  )بورتسموث( 
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استشهاد ثلة من شباها بإطاق النار علـيهم عدا من زج هم فـي السجون، 
وكان أبـي الطوس دور مشهود، حـن التقـى اجاهـيـر الثائرة فـي قصائده 
أبلـى باء  فقد  ثم  الوطن ومن  بعبث ااستعار هذا  فـيها  ندد  التـي  احارة 
اعتقل  التـي  وانتفاضة 1956م،  تشـرين عام 1952م   انتفاضة  فـي  حسنا 
التعذيب)5(، تتاطم  السجون وحت  بـن جدران  أثـرها وظل متنقا  علـى 
  البـيت  أهل  وعقائد  فكـر  من  استلهمها  التـي  الثورية  الـروح  فـيه 

ولسانه ينشد)6(:
وحبكم الــواء  ح�شتكم  ــيــا, فـــــرحــة واأمـــانولقد  لــلــمـــــرء دنـــ
ثانـيوق�شمت قلبـي فـي احـياة ف�شطـره �شطـر  ـــان  ـــاأوط ول لــكــم 

3- حـياة الشاعـر ومنجزه اأدبـي
هو عباس بن مهدي ابن احاج مادي ابن احاج حسـن، ولد فـي كـرباء 
القـراءة والكتابة عند  فقـيـرة، وتعلم  فـي أسـرة  امقدسة عام 1930م، نشأ 
أصبح  ثم  الكـربائي،  الكـريم  عبد  الشـيخ  وهو  الكتاتـيب  شـيوخ  أحد 
العـريقة،  امدينة  فـي هذه  العلم واأدب وامعـرفة  إلـى جالس أهل  ختلف 
حـيث درس علمـي النحو والعـروض وانكب علـى مطالعة ختلف الكتب 
وقـرأ  منها  وافـرا  قسا  وحفظ  الشعـراء  دواويــن  وقـرأ  وحديثها  قديمها 
امجات  بقـراءة  الغـربـية، فضا علـى ولعه  اآداب  لكتب  كثـيـرة  تـراجم 
والصحف العـربـية. بدأ يقـرض الشعـر عام 1947م وهو م يزل فـي بداية 
الدينـية.  امناسبات  أقـيمت فـي  التـي  شبابه، شارك فـي احتفاات كـرباء 
والبلد واحـرّية حتـى  كالـيقظة  امحلـية  الصحف  فـي  ينشـر قصائده  وأخذ 

ُعـرف فـي اأوساط اأدبـية العـراقـية والعـربـية)7(.
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صفاته
اشتهـر عباس أبو الطوس بحسه الوطنـي الثوري، وكانت ا  مـر مناسبة 
امهضومة.  باده  حقوق  عن  فـيها  دافع  قصـيدة  فـيها  وألقـى  إّا  وطنـية 
الشعب  آام  فـي شعـره عن  بـن ااشقاء وعّبـر  بالوحدة  الطوس  أبو  آمن 
ذو  ذكـي ومثقف،  بأنه شاب  ُعـرف  فقد  وأخـيـًرا  فـي كل مكان،  العـربـي 
خـيال متوقد، ونفس صافـية وخلق كـريم وقد كان احـرمان والكبت الذي 

كان يعانـيها فـي مطلع شبابه من أقوى عناصـر اانفعال فـي شعـره)8(.
نتاجه اأدبـي:

للشاعـر دواوين كثـيـرة وهـي:
هديـر الشال، من أغانـي الشباب، النشـيد الظافـر، فـي حـراب باخوس، 
رباعـيات، زئيـر العاصفة، معها الدكتور سلان هادي آل طعمة فـي ديوان 
وهو  عابـرة(  كتاب)سوانح  وله  الكاملة،  الشعـرية  اأعال  بعنوان  كبـيـر 
كمجلة  عـربـية،  جات  فـي  نشـرها  واحـياة  اأدب  فـي  مقاات  جموعة 

العـرفان اللبنانـية ورسالة الشـرق الكـربائية والنجف وغـيـرها)9(.
وفاته:

قاسـية،  وسـياسـية  اجتاعـية  وظـروًفا  مـريـرة  حـياة  قضـى  أن  وبعد 
1958م  اأول  كانون   26 فـي  نحبه  قضـى  امـرض،  مع  طويًا  وصـراًعا 

ودفن فـي مدينته كـرباء)10(.
اإجاه الدينـي فـي شعـر عباس أبو الطوس

يلتقـي الدين أحـيانا واأدب فـي هدفها، وهو تقويم النفس اإنسانـية 
وهذيب امجتمع. وقد خدم اأدب العقـيدة فسجل دعوها وبث شعائرها 
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الشـيعة  عقائد  »تعد  إذ  والعكس صحـيح،  الناس وشـرح مضامـينها،  بـن 
وأفكارهم بـيئة مناسبة خلق حالة من التغـيـيـر فـي اآداب وأصبحت عاما 
فـي صـياغة ضـروب من الشعـر فـي شتـى امجاات حت مسمـى اأدب 

الشـيعـي«)11(.
حول  متمحوًرا  الطوس  أبو  عباس  شعـر  فـي  الدينـي  اإجاه  جاء  لقد 
عند  مكانته  له  الدينـي،  الشعـر  فنون  من  أصـيا  فّنا  يعّد  واحد  موضوع 
امسلمـن واسـيا الشـيعة منهم. وعّده بعض الباحثـن من امضامـن التـي 

. ارتبطت بامدائح النبوية)12( أا وهو: مدح أهل البـيت
عاطفة  علـى  يقوم  الغنائي،  الشعـر  فنون  من  عامة  بصفة  امديح  يعد 
ـّر عن شعور الشاعـر جاه فـرد من اأفـراد أو ماعة باإكبار  اإعجاب، ويعب
والثناء، ومن أقسامه مدح املوك، والوزراء ومدح العلاء واأدباء، وامدح 

السـياسـي، وامدح الدينـي)13(.
أكثـر الشاعـر من مدح أهل البـيت  والتغنـي بحبهم والـرغبة فـي 
شفاعتهم،إذ شكل مدحهم أحد أهم اأغـراض الشعـرية فـي شعـره، شق 
طـريقه إلـيه بقوة سالكا هج من سبقوه من الشعـراء فـي هذا الباب مستخدما 
التـي استخدموها، مولـيا مقام أهل  اأشكال واأسالـيب وامعانـي نفسها 
بذلك عن حبه ووائه هم.  معبـرا  اشعاره  فـي  كبـيـرة  عناية    البـيت 

يقول)14(:
حمد بـيت  اآل  يــا  لكم  الغـيدحبـي  واحــ�ــشــان  للكواعب  ا 
بق�شائدي ناجـيتكم  ق�شـيديولــطــامــا  ااآثمـن  فهال  �شوقا 
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حبكم عــن  اأنثنـي  ا  ان  حتـى يزول من الوجود وجودياآلـيت 
وقد ساعدت علـى بـروز هذا اإجاه الشعـري عند أبو الطوس عوامل 
قبل  من  العـراق  علـى  اخطـر  وهـيمنة  السـياسـية  احـياة  اضطـراب  منها، 
امحتل والسلطة احاكمة امـرتبطة به، وسوء اأحوال ااجتاعـية، فضا عن 
التـركة الثقـيلة التـي ورثها امجتمع العـراقـي من فقـر وجهل وانعدام امساواة 
واستشـراء الطائفـية امقـيتة نتـيجة للسـياسة العثانـية ضد طائفة بعـينها)15(. 
كل تلك اأمور أّدت إلـى أن يكون مديح أهل البـيت قويا راسخا ومتعدد 

اإجاهات وامضامـن. ومن هذه امضامـن التـي شملتها مدائح الشاعـر:
1-امديح التقلـيدي.

 ، البـيت  آل  بمديح  حافا  الظافـر(  الشاعـر)النشـيد  ديوان  يعد 
ُأقـيمت  التـي  فقد ضّم قصائد ألقاها فـي احتفاات كـرباء وامهـرجانات 
علـى أرضها فـي ذكـرى موالـيدهم، أو استشهادهم وغـيـرها من امناسبات 
الدينـية التـي تشهدها امدينة فـي كل عام، مطلقا العنان فـي حبهم ووائهم. 

يقول)16(:
ـــا �ــشــاعـــــر كــلــف بــــاآل حمد محـيدان الهوى  عن  ول�شت  ــدا  اأب
بق�شائدي ناجـيتهم  ن�شـيديولــطــامــا  حَن  وَقعُت  وبذكـرهم 

احسـنفـي  ــام  اإم حـرم  فـي  ألقاها  التـي  القصائد  تلك  ومــن 
ذكـرى مـياد اإمام علـيعام 1957م قصـيدة )مولد احق( قال فـيها 

مستبشـًرا)17(:
رّددي خواطـر  فـيا  الو�شـي  امولدولد  مهـرجان  فـي  الهنا  نغَم 
واأبـــــردوا�شتلهمـي الذكـرى قوافـي تـرمـي الـربـيع  روح  مــن  بـــاأرق 
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حـيـرة فلل�شالة  الو�شـي  ااأنكدولــد  بام�شـيـر  تنذر  عمـياء 
لها فما  قـري�ص  ذهلت  قد  الفناء ااأ�شودالـيوم  اأو  غـيـر اخ�شوع 
مـرة بــاأحــمــد  فجـيعتها  اأحمدكــانــت  خلـيفة  فاجاأها  والـيوم 
هاتفا بحِبك  مفتونا  امـرقد�ــشــاأظــُل  تـراب  فـي  ــد  اأو�ــشَّ حتـى 

وقد تبدو مثل هذه النصوص كاشفة عن انساقها العامـية، فهـي ملتصقة 
هـي  أو  معـينة  ايدلوجـية  إلـى  تشـيـر  دالـية  بخانة  اإسامية  الذهنـية  فـي 
كالدعوة إلـى مبدأ أو قضـية بعـينها، إّا أَن حقـيقة اأمـر تتجاوز بالشاعـر 
ذلك الضـيق الفكـري، بل هو يتخذ من نصوصه الوائية تلك منافذ هـرُب 
علـيوعدله  إنسانـية  فواؤه  والواعـية،  امتمـردة،  الثائرة  ذاته  منها 
وللقـيم اخلقـية امحضة التـي مّثلها أرقـى مثـيل، أكبـر بكثـيـر من أن جعله 
حبـيس ذلك الضـيق، علـى أن هذا احبس و الضـيق ا يزيدان اإنسان إّا 
الذي مل هّم اإنسانـية  إلـى فكـر علـي  ينتمـيان  فخـرا وشـرفا ماداما 

معاء حتـى شمل الكون كله)18(:
يــهــنــا بــوافـــــر ظــلــهــا امــتــكـــــررالــديــن عــنــدك رفــعــة و�ــشــعــادة
بعاجز ت�شتهـن  ا  ان  اأكفـروالــعــزم  واخديعُة  كفـر  والظلم 
و�شمة وامـــذلـــة  جـــد  تتبخـروالـــعـــُز  وا  مــحـــــى  ا  لــلــعــار 
فـي العـي�ص ثمة ا�شود او احمـروالنا�ص فـي الدنـيا �شوا�شـية فا
وتن�شـرهذي مبادىء اأحمد ال�شمحاء ا تــذاع  افتـراءات  حّبك 

ولكّننا  امقال،  بنا  لطال  امديح  من  النوع  هذا  حضور  نتتبع  بقـينا  ولو 
سنتوقف عند مثل أبـو الطوس لـيوم احسـناخالد فـي قصـيدة )بطل 
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التاريخ احسـن العظـيم( الطافحة بحّبه فهو جد أن فـي مدحه يكسب 
جدا فـي الدنـيا وشفاعة فـي اآخـرة)19(:

اأغنـي �شاعـركم  غـيـر  انــا  ارتفاعاومــا  امــدح  فـيزيدنـي  بكم 
جــدا فك�شبت  بحبكم  ـــواكـــم مــ�ــشــاعــاعلقت  وعـــــزا كــــان ل
خطب كــل  فـي  �شارمـي  ال�شعاعافاأنتم  ــت  رم اإذا  واإ�شعاعـي 
ــا فـــاأّطـــلـــب الــ�ــشــفــاعــاوفـي ااأخـرى �شفـيعـي حـن اأ�شكو ــه ــاوف خ
ن�شـيدا الدنـيا  اأمـــاأ  ــارا وابــتــداعــا�شاأبقـى  ــك ــت مــدحــكــم اب

2- اظهار مظلومـية أهل البـيت
عمد أبو الطوس إلـى تكـرار امعانـي نفسها التـي كان قد طـرقها الشعـراء 
الشـيعة من قبل فـي موضوعات شعـرهم العقـيدي، أمثال دعبل اخزاعـي 
والكمـيت والشـريف الـرضـي وأبـي فـراس احمدانـي وغـيـرهم، فكثـيـرا 
أهل  مظلومـية  تظهـر  وإشارات  دام  وقلب  حـرى  بزفـرات  يـردد  نـراه  ما 
بنـي  وغدر  والوصـية  خم  غديـر  كحادثة  حقهم،  وغصب    البـيت 
أمـية وبعض الصحابة بآل البـيت، وا سـيا مظلومـية علـي بن أبـي طالب 
والتنكـر لبـيعته فـي غديـر خم التـي ُنّصب فـيها الوصـي واخلـيفة بعد 

النبـي  وهـي من العقائد الـراسخة عند الشـيعة اإمامية. يقول)20(:
ــورة يخمدمـــاذا اقـــول ولــلــعــواطــف ث م  واجــوى  دام  والقلب 
�شـيدجحدوك فـي الدنـيا وانت اأمـيـرهم اأعــظــم  ــت  وان وجاهلوك 
اأقوى واأ�شدق فـي بـيان امق�شد؟اأنـى)الغديـر( هناك توجد حجة

معتمدا أسلوب ااستدال فـي اثباته أحقـية علـي فـي اخافة وأها 
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صـرفت عنهم بفعل كـيد احّساد والشانئن من عبد شمس وغـيـرهم:
ـــــاإرادة الـــبـــاري وقـــول حمداأو ما ن�شبت علـى العباد خلـيفة ب
تـردد�شتان بـينك فـي التقـى وابن التـي دون  ااكــبــاد  ــت  اك قــد 
وهكذا ظلمت  كما  جهلت  �شاأن اح�شدلكن  من عبد �شم�ص كان 

وقصائده كا هو واضح تتمـيز من الناحـية الفنـية بامنبـرية وامباشـرة التـي 
استدعتها طبـيعة اموضوعات امطـروحة فـي شعـره وا سـيا وأها خـرجت 
من رحم)امناسبة( أّما الغاية الدائلـية اأهم التـي سعـى إلـى جسـيدها من 

خال هذا النوع من امديح فهـي اماا:
اهوية  يبـرز  بوصفه    النبـي  آل  العمـيق  والــواء  احب  اظهار 
العقائدية التـي حملها الشاعـر، تأكـيد مظلومـيتهم  تعبـيـرا عن رفض 
ووعـيها  حـياهم  فـي  والنظـر  قـراءهم  إعادة  والدعوة  والظامـن  الظلم 

وعـيا صحـيحا)21(:
غزواته عن  التاريخ  �شائل  ينبئك باخبـر ال�شـريح ااأوحدقم 
امتفـرد؟من �شد)مـرحب( باح�شام وقده �شاحه  رغم  �شطـرين 
عــمـــــرا بــا �ــشــاق يــجــود وايــدوبوقعة)ااحزاب( خّلف �شـيفه
حافل يوم  وهو  امفـردوبـيوم)اأحمد(  الها�شمـي  ــذا  ه بفخار 
�شواأٍة من  بها  ُت�شهدكم  د)�شفـن(  امتـر�شِ �شـيفك  خافة  ك�شفت 

وظل يتابع حـرصه علـى ذكـر حادثة الغديـر فـي قوله)22(:
ــن دعــــاوى زمـــــرة يهجـر(؟مـــاذا افــنــد م قالت)حمد  غـيها  من 
بحكمه الغديـر  فـي  خ�شك  تتغـيـراه  ا  اخـــــاق  وارادة 
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وتقدرواه خ�شك فـي الغديـر فا يٌد ــه  اال حكم  علـى  تقوى 
بزعمهم وينكـرون  وااإمامااأكبـرفلـيجحدوك  اخلـيفة  انــت 

وقد خصص لتلك احادثة التارخـية امهمة قصـيدتـن فـي ديوانه )النشـيد 
الظافـر( بعنوان )يوم الغديـر( و)عـيد الغديـر( معـيدا فـيها امضمون السابق 
ذاته، ولعل فـي استحضاره ها بتلك اهـيأة من التفاصـيل وامعانـي امتداولة، 
ما يشـيـر إلـى أثـر البـيئة امكانـية وتـراثها الفكـري والدينـي فـي ثقافة الشاعـر 
الثقافـي.  تكوينه  من  مها  جزءا  بدورها  هـي  تشكل  التـي  هويته،  وصناعة 
يقول وم ينَس الزهـراء  ومظلومـيتها، وإيذائها بعد رحـيل أبـيها النبـي 

اأكـرم  وغصب حقها فـي قصـيدة )ذكـرى مولد الزهـراء()23(:
طـيها فـي  عالـيا  ي�شمخ  ــا يــنــهــاراحــق  ــه ــان ــع ـــن م ـــُل م ـــط ـــُب وال
و�ــشــاءة وانــهــا  ــدهــور  ال مــهــمــا بـــدت وتــغـــــيـــــرت اأطــــوارم�شـي 
عار فاإنها  الظامـن  حـياة  وخــــــــــزي فــــا�ــــشــــح وبــــــــواراأّمـــا 
�شهـرة حــق  بغـيـر  ــارواحاكمـن  ــج ــم اأح ــه ــاأن والــ�ــشــامــتـــــن ك

كانت  إذ  طويل،  وحديث  خاص،  شأن  احسـن  اإمام  ومظلومـية 
واقعة كـرباء الشـرارة التـي أهبت امشاعـر الوائية فأدخلت عنصـر احزن 

والغضب واجهاد إلـى اأدب الدينـي وأضفت علـيه صبغة جديدة)24(.
الشعـر  ظاهـرة  وأصبحت  التاريخ  وجه  ـّرت  غـي كـرباء  حادثة  إن 
امــدح)25(  ومنها  عديدة  أغـراضا  عاجت  متمـيزة  فنـية  ظاهـرة  احسـينـي 

امتضمن معانـي الـرثاء كا فـي قول الشاعـر)26(:
حقدا رمــــوك  لــلــذيــن  طواعاف�شحقا  الباغـي  امـــــرة  وجـــاروا 
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عهد واي  ــود  ــه ــع ال ـــوك  ـــان لدى الطاغـن يحفظ او يـراعـىوخ
اأعــدى)�ــشــمــائــرهــم(عــداء �شناعا!!فما  نفو�شهم  اأخـــزى  ــا  وم
ت�شـرت قــلــوبــهــم  اأقــ�ــشـــــى  ـــا  طماعا!!وم وامــتــاأت  ــواء  ااه من 
واقتطاعاطغوا فـي اار�ص فاقتحموا وعاثوا وحـــــرقــا  ف�شقا  بها 
فـيها اا�ــشــام  حـرمة  جماعاودا�ــشــوا  ــدوا  اح حـينما  بقتلك 

الشـريف،  الغـرض  هذا  يكون  أن  فـي  الطوس  أبو  ساهم  فقد  وهذا 
استمـرارية وحلقة فـي سلسلة اآثار اأدبـية التـي جّسد مشاعـر حبـي أهل 
ملؤها  بعواطف  تـركـيزه  خال  من  الدينـية،  واحاسـيسهم    البـيت 
التـي  البـيت  أهل  حبه  علـى  امتـن  واأسلوب  الوضاء  والفكـر  احـرارة 
الذي  واحـيف  اجور  ذلك  ورسخها  اأصـيلة،  العقائد  تلك  ها  أسست 
تعـرضوا  له عبـر التاريخ حتـى ُسمـي اأدب الشـيعـي باأدب احديث)أنه 
وكانت  امسائل،  شتـى  وفهم  وااستدال  الفكـر  فـي  جديدا  مسارا  سلك 
  البـيت  أهل  مبادىء  عن  الشامل  الدفاع  هـي  احقـيقـية  مقوماته 
كاما،  مشـروعا  قدم  امقومات  وهذه  امشاعـر،  فـي  الصدق  و  وحقهم، 

وحديثا)27(.
. 3- استعـراض أخاق وشجاعة أهل البـيت

الطوس  أبو  عباس  شعـر  فـي  التارخـي  احدث  توظـيف  غزارة  ُمّثـُل 
إّا  البـيت  أهل  منقبة  امدحـية  أشعاره  فـي  يتـرك  ا  حتـى  بارزة،  ظاهـرة 
كا   ، وأخاقهم  بشجاعتهم  يتعلق  ما  اخصوص  علـى  استعـرضها، 

نقـرأ فـي قصـيدة )ذكـرى مولد اإمام علـي( قوله)28(:
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وقـري�ص حولك للجـرمة ت�شهـراأو ما �شهـرت علـى فـرا�ص حمد
مدافعا الـر�شول  عن  ثبت  ما  فـي يوم)اأحد(حـن فـر الع�شكـراأو 
يتعفـروبوقعة)ااحزاب( خّلف �شـيفك الـ الثـرى  فـي  عمـًرا  جبار 
خافة العقول  ل�شارمك  ولفتكه �شهدت)حنن(و)خـير(طا�شت 

بمثابة  تعد  عدة  تارخـية  أحداثا  تضمن  امقطع  فهذا  القصـيدة،  الخ.. 
جاءت  ما  علـى  فـيها  معتمدا  علـي  باإمام  اختصت  تنكـر  ا  معاجز 
لكل  يذكـر  هو  وكذا  العظـيم.  التاريخ  هذا  استذكاره  فـي  التاريخ  كتب  به 
شأنه،  وإعاء  اإسام  بقاء  أجل  من  وتضحـياته  سـيـرته  البـيت  أهل  من 

فللزهـراء يقول)29(:
�شخ�شه لــوا  واه  من  بنت  ــاريا  اأمــ�ــش وا  ديـــن  يــ�ــشــتــقــم  م 
من حـيث غ�شت نحوِك ااب�شار؟كم موقف لِك فـي الدفاع معّظم
ــراردافعِت عن دين الـر�شول فما اهتدت ـــ ــال واا�ــش ــه ــِك اج ــاِع ــدف ب
�شاعـر حـية  �شـيدتـي  يــخــتــارفالـيِك  ا  واك  ودون  كــمــد 

ثم يستدعـي الشاعـر الداات امتعلقة بسـيـرة اإمام احسن كالذي 
ُعـرف عنه بأنه رائد ااصاح والصبـر فـي مـرحلة عصـيبة مـر ها اإسام، 

عى الرغم من كثـرة الغدر وقلة الناصـر. يقول)30(:
و�شعها لت�شلح  للدنـيا  جئت  ـــعـــامقد  ــيـــــر واان وتــعــمــهــا بــاخـــ
بالنهـى اجهالة  داجـية  ــراموتنـيـر  بــالــعــلــم بـــااخـــاق بــااكـــ
اعمالهم فـي  الباغـن  ولــتـــــر�ــشــد احـــكـــام بــااحــكــاموتــبــدد 

وفـي قصـيدة أخـرى عنوها )رجل اإنسانـية( يـركز علـى هذه اخصـيصة 
التـي اختّص ها اإمام احسن قائا)31(:



290

اإجاه الدينـي فـي شعـر عباس أبو الطوس)1930 – 1958م(

م�شلح ــام  اإم من  نف�شـي  �شنديدتفديك  من  الغمـرات  وفـي  فــٍذ 
متوّثٍب من  التاريخ  فـي  ال�شودحـيـيت  الــكــارثــات  ــم  رغ بــاحــق 
امعموِدتتقّحُم الكـرب اج�شام بعزمك الـ هامَة  وت�شحُق  ما�شـي 
متعاجًزا ا  اه  ديــن  ـــّدت  و�شـيِدوط كِل  قــوام  لـي�ص  والعجُز 
دعّمته قــد  احـي  باجهاد  ــه نـــــــوًرا ونــــــار وقــــودبــل  ــت ــل ــع وج
فاما اللئام  علـى  �شبـرت  �شديدواإذا  كل  زعزعت  قد  بال�شبـر 

يورد  الشاعـر  أن  احسن  اإمــام  قضـية  فـي  النظـر  يلفت  ومــا 
لفظة)اإحاد(، كنتـيجة حتمـية لسـياسات بنـي أمـية الذين عاثوا فـي اأرض 
فسادا وأرجعوا اجاهلـية التـي جاء اإسام لوأدها، وهذا ما قارعه اإمام 
احسن فـي تلك احقبة العصـيبة ضد معاوية.إذ يقول فـي قصـيدة)مولد 

احق()32(.
ينثنـي حتـى  ااحـــاد  ــورا بــ�ــشـــــر حــودوتــقــارع  ــب ــق ــــذان م خ
مطاوع غـيـر  الــعــزمــات  محـيِدمتوقد  راأيــــه  واعــــن  َوْغــــــًدا 

وي قصـيدة)رجل اإنسانـية( يكرر هذا امعنى بقوله)33(:
عطـرها يعبق  االهام  دوحة  التوحـيديا  عــام  فـيغمـر  هديا 
فـي اافق تـرعد �شـرخة التهديدومناعة الدين احنـيف اذا اعتلت
جهده يعمل  ـــاد  ااح امنكودوت�شلب  الغابـر  �شـرع  لـيعـيد 

إلـيه وضع امسلمـن فـي حكم  وحاول الشاعـر أن يـرسم صورة ما آل 
بنـي أمـية من ظلم وعدوان، وانحـراف، وتعطـيل لشـرائع الدين احنـيف، 

أدركه اإمام احسـن بسـيفه وقّوم اعوجاجه وأعاده بدمه. يقول)34(:
ي�شتقم م  حمد(  منظملواك)دين  هناك  �شـرع  يكن  م  بــل 
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مـرة ــاد حــكــم اجــاهــلـــــيــة  ــع مظلمول لـيل  ال�شبح  ولف  اأخـرى 
جمة وامــاآثــم  طـرفك  ويعدماأتــغــ�ــص  بــااأنــام  يع�شف  ــور  واج
مـيدهم م�شـردون  تتاأموام�شلمون  ا  فكـيف  الــطــغــاة  ظلم 
امتهجمعبثت امـية فـي احـياة كما ارتاأت فــ�ــشــادهــا  يــ�ــشــاء  وكــمــا 
�شاخـرا بالديانة  يعبث  منعممـروان  الف�شاد  دنـيا  فـي  ويزيد 
وحكموا�شا�شوا الـرعـية بال�شـياط وحاربوا ب�شـيوفهم  الهدى  دين 
امتقحمرفعوا العـرو�ص الـى ال�شماء فـردها الــثــائــر  هـــذا  لــاأر�ــص 
خذميا باعث االهام بل يا مدرك الـ يا  الهدى  فجـر  يا  ا�شام 

احسـينـي  الصحن  فـي  ُأقـيم  مهـرجان  فـي  القصـيدة  هــذه  نظمت 
فـي  ونشـرت  والتشجـيع  بااستحسان  قوبلت  وقد  امقّدس عام 1957م، 
الصادقة  القصائد  من  وتعّد  علـي()35(،  بن  احسـن  اخالد  كـراس)العظـيم 

فـي تسجـيل العهد امظلم الذي مـر به امسلمون زمن اأمويـن.
وم يكتِف عباس أبو الطوس بـرسم الصور وتسجـيل احوادث واظهار 
ما يمأ قلبه العامـر بحب آل النبـي من نار أذابت فؤاده أسـى وتوجعا علـى 
كان  وإنا  إزاءهــم،  امسلمون  علـيه  كان  ما  وتفجعا  واهتضاما  أصاهم  ما 
وإثارة  الناس،  فـي حـريكه مـية  عاتقه  علـى  املقاة  امسؤولـية  بثقل  يشعـر 
علـى  بالتـركـيز  وخائن  عدو  كل  من  ومايته  وطنهم،  علـى  فـيهم  النخوة 
الزكـية من  أنفسهم   وشجاعتهم واستـرخاص  البـيت  بطوات أهل 

:)36(دون مبادئهم. يقول من قصـيدة له فـي ذكـرى مـياد اإمام امهدي
والبـي�ص تقطـر من جـيع قانـيلهم اجفان الغـر تلمُع فـي الدجـى
عجاجها وثـــار  ازفـــت  اذا  بااكفانقــوم  الهـيجاء  الـى  بـرزوا 
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الـى ال�شاح  الـى  البطاح  ـــى جـــــاح هــانـــــيفمن  ــــ الـــكـــفـــاح ال
الـى ال�شماء  الـى  الــلــواء  ـــــــز مـــكـــانومــن  ــــى اأع الـــــعـــــاء الـــــ
ر�شالة وللقـري�ص  النبـي  البهتانيابن  منطق  اخ�شوع  تاأبـى 
وحبكم الــواء  ح�شتكم  واأمـــانولقد  فـــــرحــة,  دنـــــيــا,  للمـرء 
ــانوق�شمت قلبـي فـي احـياة ف�شطـره ــــان �ــشــطـــــر ث ــــاأوط ــم ول ــك ل

منشطـرة  حب  مشاعـر  من  نفسه  فـي  حتدم  ما  جسـيد  دوما  حاول  فهو 
البطولة  أبدا تستلهم  تبقـى  فـي مقارنة  الوطن  البـيت، وحب  آل  بـن حب 
التاريخ فـ)للتاريخ والبطوات سحـر خاص عند الشاعـر إذ حقق من  من 
جتمعه  فـي  بلوغه  عن  يعجز  الذي  طموحه  من  كثـيـرا  به  التغنـي  خال 
وحظته احاضـرة()37( وهل هناك تاريخ أكثـر إشـراقا من تاريخ أهل البـيت 
 وكأن الغاية من استعـراض بطواهم وشجاعتهم، هـي جسـيد حالته 
النفسـية، فهو ما ينفك يشعـر بأنه مضطهد ينطلق من حالة القهـر والشعور 
فـي  فهو  التحفـيز،  بمثابة   هو  التذكـيـر هم  ربا كان  أو  بااستاب، 
حـينها،  اأمة  وضع  علـى    البـيت  أهل  وشخوص  لتاريخ  إسقاطه 
اعتمد امفارقات والتباينات الوضعـية بـن حال اأمة فـي ماضـيها الزاهـي 

وحاضـرها امظلم، وأحوال اأجـيال اخانعة فـيه.
4-امضمون السـياسـي

اجمعـي  العقل  فـي  رمزيتها  تعنـيه  وما  للمكان)كـرباء(  كان  لقد 
فـي  واضح  أثـر  والعسكـري،  السـياسـي  امجال  فـي  واإسامـي  العـربـي 
شعـر الشاعـر، فامكان يعد مكونا رئيسا من مكونات العمل الفنـي، يعول 
فهو»لصـيق  ثم  الفنـية، ومن  معانـيه وصوره  بناء  فـي  كثـيـرا  الشاعـر  علـيه 
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عمله«)38(.  فـي  إحاحه  يغـيب  أن  يستطـيع  ا  أحواله  شـرعـي  وابن  به 
التـي  اأدبـية  اآثار  اكتسبه من  با  امكان متسلحا  الطوس  أبو  ولذا استغل 
أتباعهم  مشاعـر  وجسدت  معانـيها    البـيت  أهل  عقائد  من  استقت 
وأحاسـيسهم، ومنها التعاطـي الصارم مع احّكام الفاسدين، الذي أرسـى 
من  والظامـن  الظلم  فضح  علـى  عمله  ارتكز  متجذر  أدب  دعائم  بدوره 
حّكام جور وخائنـن، وا سـيا»أن نشأة ونمو وتألق الفنون اأدبـية رهن 
فأن  وقوة  استعدادا  أكثـر  البـيئة  كانت  فكلا  فـيها،  غـرست  التـي  بالبـيئة 
اإستعداد  تكسب  إنا  اأشعار  تلك  ومثل  متانة«)39(  أكثـر  سـيكون  ذلك 
سببا  لتصبح  علـيها،  امتـرتبة  وااجتاعـية  السـياسـية  التطورات  خال  من 
وتـراخـيها،  توقفها  دون  من  وحــول  روحــه  وحـرك  امجتمع  نشاط  فـي 
ينبغـي أن يكون  فـيهم، وهو ما  الثورية  الـروح  تتأجج    البـيت  فأهل 
فـي  كبـيـر  أثـر  الفكـر  هذا  كان  فكا  التغـيـيـر،  أحداث  ونبـراسا  أساسا 
زاخـر  بالباغة،  آياٍت  ُعـّد  شعـر  وخلق  العـربـي  اأدب  فـي  ثورة  تفجـر 
 ، البـيت  أهل  أتباع  الصادقة  العواطف  باظهاره  امحتوى  وغنـي 
كان لزاما أن يؤدي ذلك إلـى الصحوة والثورة فـي امجتمع، وهذا ما كان 
مـياده)40(: ذكـرى  فـي  امؤمنـن  أمـيـر  مناجاته  فـي  شاعـرنا  يأمله 

ر�شالة العارفـن  عند  ــعــب وقــــول اأبــتـــــرال�شعـر  عــ�ــشــمــاء ال
العلـى الـى  ال�شعوب  قاد  مبعثـرولطاما  وهو  الظلم  عنها  وارتــد 
اأوفـــــرمن وحـي يومك قد اأنـرت واح لـي ونـــور  اما�شـي  مــن  قب�ص 
خالد وما�ص  الذكـرى  من  تتعطـروروؤى  وعـــزة  يفـي�ص  جـــدا 

أهل  مواقف  ويستوحـي  العـرب،  حال  إلـيه  آل  ما  يشتكـي  ويمضـي 
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ويتمنـى  الزاهـية  العصور  بتلك  يذكـرونه  فهم  فـيشـيد هم،   ، البـيت 
بلهفة لو أها تعود من جديد، متخذا من مدحهم رمزا للتعبـيـر عن القضايا 

القومـية:
ـــا وحـــــــدة جـــبـــارة ــــــــام كـــن تتقهقـراأي وا  فـرقا  تنثنـي  ا 
ــــــــة خـــاقـــة ين�شـراأيــــــــــام كــــنــــا اأم العوا�شم  فــوق  ــا  ــواوؤن ول
عزماتنا علـى  يقوى  غا�شب  م�شتعمـرا  لــه  ــو  يــدن وا  ــومــا  ي
اأعطـرفعلـى ااإمام الفّذ فـي�ص حـيتـي �ــشــام  اما�شـي  ولــذلــك 

خال  من  كبـيـرا  اهتاما  والعـربـية(  اإسامية  ثـيمة)الوحدة  مولـيا 
اانتصار  منهم  يـريد  الذي  باحاضـر  كنا(  امنتصـر)أّيام  ماضـيها  مقارنة 
فـيه، يـريد للاضـي التجدد أن الزمان هو الذي يغـيـر كل شـىء، وهو فـي 
الوقت نفسه امتغـيـر، امتحـرك أبدا، الذي حـرك ما حوله فـي كل إجاه)41(، 
التحـريض  وهـي  الفنـية،  رؤيته  تأسـيس  فـي  لفكـرته  مدخا  منه  متخذا 
علـى الصحوة والنضال، لـيس عن طـريق هجاء يعتمد أسلوب السخـرية 
من الشعب الصامت علـى الظلم وذل امحتل هم والتخاذل فـي أخذ أبسط 
أهل  بإقدام  التذكـيـر  عّبـر  وإنا  احقبة،  تلك  فـي  متعارفا  كان  كا  حقوقه، 
اإمام  شجاعة  واسـيا  اخطوب،  مواجهة  فـي  وشجاعتهم    البـيت 

:)42(احسـن
اذا اعتلت للم�شلمـن  الهدى  تتمطـرانت  علـيهم  اخطوب  �شحب 
غا�شب حماهم  علـى  اأغــار  م�شتعمـرفــاذا  اأوطانهم  علـى  و�شطا 
ي�شتهتـروان�شاع يلعب فـي الديانة اعب بطهـرها  وراح  بـــاغ 
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حـربنا الــذئــاب  �شـر  ااأمـروجمعت  ونازعتنا  احـياة  عبـر 
اأمــة �شنبتنـيها  �شهـيد  يــا  وتقهـربــك  الــعــدو  تثنـي  عـربـية 
ويفخـروبنور جدك �شوف نـرفع جدنا ـــاء  ااإب بــه  يتـيه  األــقــا 
ب�شالة ن�شتزيد  ونن�شـروبت�شحـياتك  اجـروح  رغم  بها  نحـيا 
امكدروعلـى طـريقك ن�شتحث جموعنا ام�شـيـر  بنا  ي�شط  مهما 
�شفوفنا تـرّد  البلوى  ا  امنكـرون�شـيـر  الــعــذاب  لـيل  وا  جزًعا 

وفكـريا  وجدانـيا  واإنسانـي  العـروبـي  اهاجس  بـروز  اماحظ  ومن 
اأمم  علـى  الفخـر  باب  من  أو  عنصـرية،  لـيست  الشاعـر،  خطاب  علـى 

اأخـرى، بل هـي دعوة إلـى التوحد بوجه الظام)43(:
ال�شنا ماح  امجد  ذكـرى  يتهدمذكـراك  ا  العزم  ذكـرى  ذكـراك 
عهدنا ب�شالف  تذكـرنا  ااقــدماأبـــدا  وامــحــل  التـرفع  حـيث 
ــا ــن ــوائ تهزماأيــــــام كــــان لــعــزمــنــا ول واممالك  القـيا�شـر  تعنو 
باحق عـربـية  اأمـــة  كنا  تــــاأمـــــــــر والـــــعـــــدالـــــة حــكــماأيـــام 

عن  حديثه  معـرض  وفـي  الشباب(،  أغانـي  ديوانه)من  مقدمة  ففـي 
الوطن  وأحب  العـرب  أحب  يقول:»إنـي  الشعـر  فـي  اخاصة  طـريقته 
احبـيب  لوطنـي  غالـية  قّدمت تضحـيات  فـي حبه، وقد  وأتفانـى  العـربـي 
ما  يوما  يدي  تلوثت  شديدا...وإذا  مقتا  ااستعار...وأمقته  أكـره  وكذلك 
إنسان حـر وكل  لتنظـيفها ماما حتـى يصافحها كل  الذل فسأعمل  بتـراب 
وطنـي غـيور، وكذلك سأحاول جهد اإمكان أن ا أمد يدي للاكـر الظام 
البؤس  وسأحمل  بشعـري،  النجوم  أضواء  من  مقاعد  للطغـيان  أضع  وا 
فمن  وجتمعـي«)44(  بادي  خدمة  وحسبـي  والقلق  الـرعب  بحـياة  وأقنع 
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القـيم  تلك  يستمد  ظل  عاشوراء  يوم  وصحبه  احسـن  اإمــام  ثورة 
وامبادىء، مؤصا ها معنـى خلقـي رفـيع وهو حب الوطن وحاربة كل باغ 

علـيه، لـيظل احسـن مدرسة يتعلم منها اأحـرار)45(:
طـرفا تغ�ص  الطغاة  عن  الــذراعــا؟فكـيف  لــهــا  ــد  اأن م وتــقــنــع 
ر�شوخا �شـرعتها  تقـر  وكـيف ت�شايـر البغـي ا�شطناعا؟وكـيف 
ــاك مـــادى ــف ــش ــل جــــور � ــم ــه ا�شتطاعاوت ما  خ�شفا  احق  و�شام 
ـــذات جها ـــل ال بــغــمـــــرة  انتجاعاوتــــاه  �شاء  ما  ال�شهوات  وفـي 
ـــه فــعــاا ــمــون ب ــل ــش ــ� ــاق ام ــش ــ� ي�شاعاف اأن  جــدك  ديــن  واأو�ــشــك 
اقتعادا ال�شمت  ــازم  ت جماعا؟وكـيف  مزدحم  الزور  وجـي�ص 

تشوهات  من  به  متاز  ما  بكل  العـراقـية  السـياسـية  احـياة  شكلت  لقد 
تثـيـره من أسئلة كثـيـرة، شّكلت مادة  وتناقضات، بأحداثها وكوارثها وما 
كانت  حـيث  وأسئلته،  جلـياته  بكل  الواقع  عن  يعّبـر  كـي  للشاعـر  غنـية 
العـراق)46(،  فـي  العـربـي  اأدب  هضة  أسباب  أحدى  السـياسـية  العوامل 
فقد كان اأدب وايزال يتأمل احـياة ويستلهم واقع الناس وسط ظـروف 
امدح  باب  من  علـيها  ُمِطّا  للسـياسة)48(،  وجها  الشعـر  لـيغدو  قاهـرة)47(، 
أهل البـيت . ففـي ذكـرى مـياد الزهـراء  وبعد أبـيات مدحها 
وااستبشار بمولدها، يعود منكفئا إلـى جـرحه الذي ا يبـرأ، ومه الذي ا 

يزول)العـراق( فـيقول)49(:
بذّلة يـــزال  وا  الــعـــــراق  ا�شتعمارهــذا  وفوقه  اخا�ص  كـيف 
للبانة هــنــا  مـــن  ــُل  ــّب ــط ي وهـــنـــاك اآخـــــــر عـــــازف زمـــارهــــذا 

وآثار  سـياسـية  داات  من  مثله  وما  العـربـية(  علـى)اجامعة  ويعـرج 
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م  تعقدها  التـي  القمم  تلك  فمثل  العـربـية،  السـياسـية  احـياة  علـى  سلبـية 
تعقد إّا إجهاض امقاومة العـربـية وقتل روح الثورة التـي يستمد الشاعـر 
ـّر من خاها عن ثورة الذات  كل معانـيها من ثورة أهل البـيت  لـيعب

الوطنـية ومـردها داخله. يقول:
ــة تــغـــــيـــــر لــونــهــا ــع ــام ــــل ج ــتــكــّذب مــالــهــا اخــبــاروي ــوى ال ــش و�
وغـيـره بال�شام  هــداأتــنــا  اأيـــن الــ�ــشــام وهـــذه ااأخــطــار؟قــد 
بـــاأدمـــغ حـــل  ا  ــل  ــاك ــش ــ� ام عقاران  ــول  ــل اح قــبــل  بــهــا  لعبت 
ــتــار ــرفــع اا�ــش ــريــب تـــ اا�ــشــتــارعــمــا قـــ خلفها  فــتــبــدو  ــرا  طـــ
غمامة الــنـــــيــام  لــلــقــوم  ــوح  ــل ااقطاروت تـرجف  منها  �ــشــوداء 
اوطانه فـي  يـراق  ال�شباب  الــغــدارودم  عـي�شه  لـيكمل  ظلما 
قفاروال�شم�ص تفزع فـي ال�شماء ما يـرى اجـيو�ص  ثقل  مــن  وتــهــز 
�شـرارفخذوا احـياد لكم واا تندموا الطغاة  حـرب  من  طار  ان 

وأن )أرض العـراق التـي رويت بدماء الكثـيـر من الشـيعة دفاعا عن آل 
البـيت  أصبحت مولدا لشعـراء هضوا جهاد حكام اجور بشعـرهم(

للهمم  واستنهاضا  مـية  أكثـرهم  من  واحدا  الطوس  أبو  عباس  وكان   )50(

وتذكـيـرا بتضحـيات أسافهم)51(:
ــغــار؟كـيف ال�شكوت علـى ااذى والـى متـى ــدو �ــش ــع ــل ــن عــبـــــيــد ل ــح ن
قــاتــا ذا  واه  ــم  ــوك ــع ــب ــش ــتــم ااحـــــــرار واابـــــــرار؟� ــاأن اأف
مـراق�ص لــلــكـــــرام  امــ�ــشــانــق  فخاران  الباد  حب  فـي  وال�شجن 
اأوطاننا من  اخـيـرات  ناهبـي  ــــدواريا  ــا ال ــه بـــل يـــا عــبـــــيــدا رب
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تتقـربوا وا  مــواطــنــنــا  ـــــــاأن رجــــالــــهــــا ثــــوارخــلــوا  مـــنـــهـــا ف
وفـي خضم ما اجتاح العـراق- فـي تلك امـرحلة من عمـره- من إرهاب 
قلب  يدمـي  أن  شأنه  من  بالشعب  تعبأ  ا  خائنة  وسلطة  مدمـر،  استعار 
الشاعـر ككل اأحـرار فـي هذا الوطن الكبـيـر، لـيعود ويستحضـر فـي كل 
مـرة رموز أهل البـيت امقدسة عبـر قصائد مدحـية موحـية، لـيعود فـيها إلـى 
الشكوى اُممّضة من اختال اموازين فـي بلده، وسـرٍد محنٍة قامٍة وسط ظلم 
احاكم الطاغـي امستبد. يقول فـي امقطع اأخـيـر من قصـيدة فـي ذكـرى 

:)52( مـياد اإمام احسن
�شاعـر �شكوى  العظماء  �شـيد  ــــن حــطــاميا  ــاه ره ــب ـــاأم بــ�ــش ـــت م
بادنا اأ�شـر  جــور  مــن  ـــم خـــاتـــل هــــدام�شكواي  ـــرا وظـــل طــــ
ووراءه جـــــرمــة  لــكــل  ااجـرامي�شعـى  علـى  ت�شاعده  �شحب 
بائ�ص �شعب  لنهب  طعاميتل�ش�شون  بغـيـر  فقـر  مــن  بــات  قــد 
اأن�شهم مدامة  ومــا  اايـــتـــاميت�شامـرون  ــــــع  اأدم عـــ�ـــشـــارة  اا 
بـــــرواتــب مبانـيا  بــاارغــامويــ�ــشـــــيــدون  ال�شعفاء  مــن  اأخـــذت 
عنهم ال�شـرائب  تاأخـرت  بااأَقدامفــاذا  ال�شعب  ودا�شوا  بـرموا 
باده حق  الوطنـي  ادعـى  وااعــــدامواذا  لل�شجن  فم�شـيـره 
ــامكم �شويقت فـي ال�شجن اأحـرار با ــك ــة اح ــاي ــن ذنــــب وتـــلـــك ج
ح�شامالـيوم قد حـرم الكام علـى الفتـى الــف  �شـربوه  ولــو  حتـى 
بادنا حقوق  عن  �شكتنا  ااجــامولقد  علـى  اأرغمنا  ــوف  واخ
ف�شـرنا اجمود  داء  بنا  نظاموطحا  بغـيـر  �شـيـرنا  واجــهــل 
ـــــــا ـــت واإّن ـــعـــوب عـــل ـــش ـــ� م نزل بتفـرق وتخالف وخ�شامكــــل ال
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حـيتـي ام�شتهان  عـراقـي  �شاُمفعلـى  اا�ــشــوِد  �شبَل  يا  وعلـيك 
وهذا النص يكون الشاعـر قد كشف عن الشواغل الفكـرية أمة عاشت 
بتصويـره  والتشـرذم،  واجهل  بالضعف  الشعور  من  متوازنة  غـيـر  حالة 
الواقع امأزوم الذي عاشه اإنسان العـربـي امسلم فـي ظل أنظمة وجتمعات 
حكمها الظلم والفساد، وتسودها الفوضـى والاعقانـية واإرهاب، وذلك 
بإفادته من التاريخ الدينـي أهل البـيت اأطهار  أحداثا وشخصـيات 
مستغا ما فـيه من قـيم ومعطـيات إنسانـية وروحـية أثـرت جـربته وساعدته 
اجديد  احضاري  للوضع  ااستجابة  موقف  فـي  امتلقـي  إلـى  نقلها  فـي 

وجعلت مضموها داا.
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الخاتمة
الطوس علـى مديح أهل . 1 أبو  فـي شعـر عباس  الدينـي  اقتصـر اإجاه 

البـيت حصـرا، وبذلك ارتفع بمدحه إلـى مستوى يغـيب عنه غـيـرهم.
إلتحام ذكـر أهل البـيت  بذات الشاعـر أضفـى علـيها ظاا من . 2

أهل  مديح  كان  لذلك  التذكـر،  حظة  فـي  والثائرة  امحبة  الذات  تلك 
البـيت وتذكـرهم يقتـرن باحالة النفسـية التـي علـيها الشاعـر. فانطوى 
مدحه علـى مضامـن توزعت بـن جسـيد مشاعـر احب والواء هم 
، واستعـراض بطواهم ومواقفهم الشجاعة فـي مقارعة الظلم 
وغصب حقوقهم، والدفاع عنها، كا ألقـى هذا احب واحزن والغضب 
الظامـن  وفضح  الظلم  ضد  دمه  فـي  الثورة  جذوة  لـيعكس  بظاله 

وحكام اجور فـي احقبة الزمنـية التـي عاشها من تاريخ العـراق.
بناء . 3 علـى  الشاعـر  فـيها  نشأ  التـي  احضارية  الثقافـية  البـيئة  ساعدت 

البـيت  أهل  مدح  طـريق  عن  عنها  والتعبـيـر  وتكوينها،  شخصـيته 
فـي  الدينـي  اإجــاه  أغـراض  ضمن  أصـيا  شعـريا  غـرضا  بوصفه 

الشعـر العـربـي.
الشعـرية . 4 اأغـراض  تنامـي  فـي  تأثـيـرها  تـركت  التـي  اأمور  من  إن 

ورقـيها، التطورات السـياسـية التـي تتـرتب علـيها تطورات اجتاعـية 
اأفكار  صقل  خال  من  امجتمع،  حـيوية  فـي  سببا  لتصبح  ودينـية، 

وشحذ اهمم.
امنحـى . 5 هذا  فـي    البـيت  أهل  وحب  الوطن  حب  بـن  التطبـيع 
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الوطنـية  الوحدة  علـى  مدحه  خال  من  الشاعـر  ركز  فقد  الوائي، 
شوكة  لكسـر  الوحـيد  السبـيل  لوصفها  اامة  أبناء  بـن  والقومـية 

ااستعار وخونة السلطة احاكمة.
من . 6 للشاعـر  ذاتـية  وملكات  مكتسبة،  شخصـية  عناصـر  مكنت  لقد 

من  متخذا  عمـيق  سبات  فـي  يغط  بات  مجتمع  اموقظ  بمهمة  القـيام 
ضد  الثورة  لتجديد  حضاريا  مشـروعا    البـيت  أهل  استذكار 

الظلم والطغـيان.
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الملخ�ص:
لاستفادة  الكتاب  هذا  علـى  الضوء  تسلـيط  الضـروري  من  وجدنا 
رواياته  فـي  التأمل  مع   السبطـن بحق  التارخـية  وصوره  أفكاره  من 
وقـيمتها الفكـرية والتارخـية لاستفادة أكثـر فـي كشف أسـرارها أو معناها 
الظاهـري علـى أقل تقديـر، ويبقـى أسلوب امؤلف وطـريقته كفـيلـن فـي 
كشف ذلك مع اجتهاد الباحث فـي تفكـيك ذلك وتقديمه بصورة واضحة 

متطابقة مع ثقافة العصـر احالـي.
 السبطـن فضائل  فـي  البحـرين  جمع  كتاب  صاحب  أن  واحق 
عمل علـى التأصـيل لفضائل أهل البـيت بأسلوبه اخاص راجـًيا من 
ذلك إشاعة ثقافة واسعة تنمـي فكـر امسلمـن جاه قـيمة اأئمة وما يتحلون 
به من مكارم وبعد غـيبـي وإعجازي ا يتحقق إّا مع نبـي أو وصـي، وهذا 
اأمـر جعل امؤلف هتم بكل الـروايات التارخـية والفكـرية علـى أها واقع 
مسلم بوقوعه ا إشّكال فـيه، إنا اأشّكال فـيمن يقـرأ ذلك وا يأخذه علـى 
حمل اجد، وعلـيه جاءت مواضـيع الكتاب لتعالج هذه النقاط امهمة فـي 

نظـر امؤلف.
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Abstract:

We found that it is necessary to shed the light on this 

book to get beneit from its thoughts and historical image 
in the right of the two prophet’s grandsons)p.b.u.t.(. This in 

addition to consider its narratives with their intellectual and 

historical values to gain more in what concerns uncovering its 

secrets or the external sense at least. The author’s style and 

method remain as reasons of uncovering that، as well as the 

researcher›s diligence in decomposing that and presenting it 

with a clear image applicable to the current era culture.
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المقدمة
توجه  عن  ـّر  تعب أفكار  عصارة  هـي  إنا  والفكـرية  التارخـية  الـرؤية  إن 
امؤلف أوا وتكشف عن حاولة فـي معاجة صورة ثقافـية ثانـًيا، فضا عن 
ذلك فهـي توثق للعصـر الذي تنتمـي له، فالقضـية لـيست حصورة بالكلات 
التـي يسطـرها امؤلف فـي كتابه، بل أكثـر من ذلك، فإذا وقفت علـى جوهـر 
موضوع ما، فهـي فـي حقـيقة اأمـر تؤصل لعصـر الكتابة من حـيث الثقافة 
بحد  امؤلف-وهذا  إلـيه-عهد  تنتمـي  التـي  الفكـرية  واانتاءات  السائدة 
ذاته يستفيد منه فـي تقـيـيم احالة الفكـرية التـي راجت آنذاك هذا من جهة، 
ومن أخـرى جد امؤلف حاول أن يقدم كتابه أو أفكاره بصورة مقبولة عند 
تلك  مع  تتفق  بمصادر  يستعـن  ذلك  حقق  ولكـي  امجتمع  طبقات  أغلب 
الطبقات ا أن تكون حصورة فـي زاوية طبقة حدده أو مذهب معـن، وهذا 
بدوره يكشف عن جانب مهم وهو التعـريف بامصادر التارخـية والفكـرية 
اأخـرى، إذ ياحظ أن فـي زمن امؤلف)القـرن العاشـر اهجـري/السادس 
الـيوم  لكنها  ها،  استعان  واضحة  وأفكارها  رائجة  كتًبا  مـيادي(  عشـر 
أمـر  امفقودة، وهذا  أو  الضائعة  امؤلفات  من  تكون  وقد  لـيست موجودة، 
فـي  ها  ووثق  اإسامـي  التـراث  كتب  بحفظ  ساهم  أنه  للمؤلف  حسب 
كتابته هذه، وأيًضا كشف عن حتوى تلك الكتب ومادها، ومن ثم يسهل 
علـى الباحثـن أو امهتمـن عملـية التعـرف إلـى طبـيعة تلك الكتب وقـيمتها 

العلمـية.
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أو  اأفكار  صـراع  هو  إلـيه  النظـر  إلفات  يمكن  الذي  اآخـر  والشـيء 
الثقافات امذهبـية، إذ إها منبع الكتابة والتألـيف فـي سبـيل إثبات حجة أو 
رد علـى موضوع وإبطال حجج أخـرى ا تنتمـي إلـى فكـر مذهب ما، أو 
ينبغـي علـى  التـي  يـراها من اأمور  إثبات فكـرة  امؤلف حاول جاهًدا  أن 
تقديـر،  أقل  علـى  قـيمتها  معـرفة  أو  خاها  من  التأمل  مـيعهم  امسلمـن 
 السبطـن فضائل  فـي  البحـرين  جمع  كتاب  صاحب  فعله  ما  وهذا 
وقد  اخاص،  بأسلوبه   البـيت اهل  لفضائل  التأصـيل  علـى  عمل  إذ 
ُقِسم البحث علـى أربعة مباحث وهـي تبدأ من امبحث اأول دراسة سـيـرة 
مناقب  فـي  البحـرين  جمع  كتاب  الثانـي  وامبحث  عامة،  بصورة  امؤلف 
مع  امؤلفـن  من  الكتاب  ذكـروا  الذين  علـى  التـركـيز  يكون  إذ  السبطـن، 
إلـيها مؤلف  التـي رجع  التذكـيـر ببعض امصادر  تألـيفه وأيضا  ذكـر سبب 
كتاب جمع البحـرين، أّما امبحث الثالث الـرؤية التارخـية للكتاب با خص 
التسلسل التارخـي لتوثـيق اأخبار الواردة فـيه، وفـيا خص امبحث الـرابع 
فـركز علـى الـرؤية الفكـرية للكتاب وأرجو أن أكون قد وفقت فـي تقديم 

هذه الدراسة امتواضعة واه ولـي التوفـيق.
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المبحث ااأول: اإطالة علـى �شـيـرته ال�شخ�شـية:-
يعد السـيد ولـي بن نعمة احسـينـي من الشخصـيات العلمـية الكـربائية، 
اهتم  إذ  التاريخ،  جال  فـي  سـيا  وا  رائًعا،  علمـًيا  نتاًجا  قدمت  والتـي 
بدراسة النبـي حمد و اإمام علـي بن أبـي طالب والسبطـن احسن 
لتبحث فـي مسائل فكـرية  امؤلفات جاءت  واحسـن، وأيضا بعض 
أو عقائدية، أو قـراءة فـي كتب احديث الشـيعـية، وحاول أن يعطـي واقعا 
فكـريا يتاءم مع فكـر مدرسة أهل البـيت، ومع ذلك النتاج الفكـري 
والتارخـي إّا أن البحث فـي سـيـرة هذه الشخصـية الكـربائية يتعذر فـي 
إثبات جوانب كثـيـرة من حـياته، إذ  م يـركز علـيها أصحاب كتب التـراجم، 
والذين اهتموا بكتب التـراث اإسامـي، ومن ثم يكون هناك حاجة للبحث 
والتحقق من السـيـرة الشخصـية للسـيد ولـي حتـى يتسنـى للمهتمـن 
أقوال  علـى  وسنقف  الشخصـية،  هذه  العامة  احـياة  واقع  علـى  الوقوف 
الصورة  ، حتـى تكون  العلمـي  أثـره  أعطوا فكـرة عن  أو  له  تـرموا  الذين 

واضحة أو مقبولة وما يتناسب مع حجم مؤلفات هذه الشخصـية الـرائعة.
جاء فـي أقوال بعض كتب الـرجال والتـراث، أقوال توضح مكانة هذه 
احسـينـي  اه  نعمة  بن  ولـي  كاآتـي:»السـيد  جاء  إذ  العلمـية،  الشخصـية 
الـرضوي احائري. كان عاما فاضا صاحا حدثا، له كتاب جمع البحـرين 
أبـي  بن  علـي  فضائل  فـي  امطالب  كنز  وكتاب  السبطـن،  فضائل  فـي 
 ،وكتاب منهاج احق والـيقـن فـي فضائل علـي أمـيـر امؤمنـن طالب
وغـيـر ذلك«)1(. وهذا ما جاء ذكـره لدى حسن اأمـن)2(، وعند أبـي القاسم 

اخوئي)3(.
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الـرضوي  احسـينـي  اه  نعمة  بن  الزركلـي:»ولـي  الدين  خـيـر  وقال 
امطالب  منها:)كنز  كتب،  له  كـرباء.  أهل  من  إمامـي.  فاضل،  احائري: 
فـي  املوك  فـرغ منه سنة 981ه و)حفة  أبـي طالب(  فـي فضائل علـي بن 
الظلم(،  و)قبح  واحلم(،  العدل  وحسن  اماضـن  املوك  وأحوال  الزهد 
و»جمع البحـرين فـي فضائل السبطـن«)4(. وقـيل بحقه: العّامة امحدث 
السـيد ولـي اه بن نعمة اه احسـينـي الـرضوي، من أعام القـرن التاسع 

اهجـري)5(.
أّما بشأن لقب الـرضوي)6(، فهو نسبة إلـى اإمام الثامن علـي بن موسـى 
الـرضا، واحائري، نسبة إلـى احائر)7( احسـينـي امقدس كا صـرح عن 
العتبة احسـينـية«)8(. وهو بذلك  السنـية وتـراب  الّسدة  نفسه قائا:»ساكن 
القـرن  فـي  امشهورين  اإمامـية  علاء  من  كان  اأفاضل،  كـرباء  أهل  من 
العاشـر اهجـري، وعى الرغم من شهـرته فـي التألـيف وما أنتجه من نتاج 
علمـي إّا أن ذلك م يشفع له لدى أصحاب الكتب الـرجالـية أو التـراجم، 
فلـيس هناك معلومات مفصّلة عن حـياته منذ وادته حتـى وفاته، م تعِط 
حقها من قبل أصحاب التـراجم وم تذكـر بشّكل مفّصل، حتـى إها م تذكـر 
عام)981هـ/1573م«)9(،  بعد  حـًيا  كان  أنه  سوى  والوفاة،  الوادة  سنة 
فـي هذا  السبطـن  فـي فضائل  البحـرين  كتابه جمع  تألـيف  فـرغ من  كونه 
التأريخ، أّلف احائري كتبا عديدة غنـية بعلمها أغلبها تتحدث عن مناقب 
اإمام علـي واأئمة امعصومـن، وتناولت مؤلفاته أيضا اجوانب 

العقائدية واأخاقـية، والزيارات وهـي كا يلـي:
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1 ..)10(كتاب كنز امطالب فـي فضائل علـي بن أبـي طالب
2 ..)11(كتاب منهاج احق والـيقـن فـي فضائل علـي أمـيـر امؤمنـن
كتاب منهاج احق والـيقـن فـي تفضـيل علـي أمـيـر امؤمنـن علـى سائر . 3

اأنبـياء وامـرسلـن)12(، ذكـر فـيه اأخبار من طـرق العامة واخاصة)13(.
كتاب حفة املوك الذي هو خـيـر من الذهب امسكوك)14(، آداب إسامـية . 4

معها امؤلف مستندا إلـى اآيات الكـريمة واأحاديث الشـريفة وأقوال 
بعض الفاسفة، وهـي فـي مقدمة وثانـية أبواب وخامة)15(.

5 . ،)16(كتاب العسل امصفـى فـي فضل الصاة علـى النبـي امصطفـى
مع فـيه فضائل الصاة علـيه وخواصه ورتبه علـى ثانـية أبواب)17(.

وفـي . 6 مطلقا  العبا  آل  زيارة خامس  فـي فضائل  الزائرين  كتاب مصباح 
أوقات معـينة وبعض آداها فـي اأحاديث امـروية امستخـرجة البعض 

منها عن كتاب)كامل الزيارة( ابن قولويه)18(.
اأئمة . 7 فضائل  فـي  ختصـر  وهو  الزائر،  ومصباح  السـرائر  أنوار  كتاب 

 19(، وقـيل هو رسالة بالفارسـية فـي أحوال اأئمة(وزياراهم
وزيارهم)20(.

8 . .)21(كتاب   درر امطالب وغـرر امناقب فـي فضائل علـي بن أبـي طالب
فضا عن كتاب جمع البحـرين الذي نحن فـي صدده.
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-:المبحث الثانـي: كتاب مجمع البحـرين فـي ف�شائل ال�شبطـين
البحـرين  جمع  كتاب  عن  والبحث  ااطاع  من  تـيسـر  ما  وفق  علـى 
وتتبع اأقوال الصادرة بحقه، جاء لدى بعض الذين كتبوا بشأن امصنفات 
وامدونات، والذين اهتموا بكتب التـراث اإسامـي بعض اأقوال امادحة 
أو الواصفة لكتاب جمع البحـرين، ويستفيد من تلك اأقوال أمـية الكتاب 
فضا عن توافـره واطاع القـّراء وامهتمـن به، وبذلك تكون له أمـية فكـرية 
وتارخـية تعبـر عّا جاء فـيه، وأيضا إن تلك اأقوال ها قـيمتها من الناحـية 
أها  اآخـر  والشـيء  الكتاب،  عن  معلومات  حفظت  إها  إذ  التوثـيقـية، 
قدمت له صورة مصغـرة تفـي بتعـريفه ولو بشّكل موجز أو أقل من ذلك، 
ومن  اإسامـي،  التـراث  لكتب  وامهتمـن  للباحثـن  الكثـيـر  تعنـي  لكنها 
يقول:»جمع  الطهـرانـي،  بزرك  آقا  قاله  ما  التـي ورد ذكـرها،  اأقوال  هذه 
البحـرين فـي فضائل السبطـن للسـيد ولـي بن نعمة اه احسـينـي الـرضوي 
احائري، امقارب لعصـر الشـيخ البهائي، كا يظهـر من تألـيف كتابه " كنز 

امطالب " فإنه فـرغ منه 981ه/1573م«)22(.
اكتفوا  بل  توضـيح  أو  تعلـيق  أي  دون  من  بعضهم  عند  ذكـره  وجاء 
بالعنوان ونسبته للمؤلف)23(، فهم بذلك م يزودونا بأي معلومات تارخـية 
أو فكـرية تعطـي معنـى للكتاب وامؤلف بالوقت نفسه. واعتمده  بعضهم 
فـي النقل والتوثـيق التارخـي، وهناك من وثق رواية تتحدث عن استحباب 
البـر والبحـر، وعلـى الذمـي  الصدقة ولو علـى غـيـر امؤمن، حتـى دواب 
يستحب  فـيا  عنه  النقل  تكـرر  وأيضا  العطش)24(.  كشدة  ضـرورته،  عند 
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من القـراءة والدعاء)25(، وفـي موضوع كـراهـية قبول هدية الكافـر وامنافق 
التـي هتم  امعلومات  نقل  فـي  اعتمد علـيه  وعدم حـريمها)26(. وهناك من 
وفـي  الصلوات)27(،  خص  فـيا  سـيا  وا   ، والتشـريعـي  الفقهـي  باجانب 
اهدية  وبشأن  الدعاء)29(،  وفـي  وسقـيهم)28(،  احـيوانات  إطعام  استحباب 

.)31(واعتمد علـيه فـي نقل كـرامات اإمام احسـن .)أيًضا)30
فالذين اعتمدوا علـى كتاب جمع البحـرين جاء ذلك علـى وفق حاجتهم 
الكتاب، وهذا يعنـي أن له قـيمة تارخـية وفكـرية  التـي احتواها  للمعلومة 
الوقت   وفـي  للكتاب،  علمـية  قـيمة  يعطـي  وهذا  اآخـرين،  بحاجة  تفـي 
نفسه يشـيـر إلـى أن امؤلف اختار مواضـيعه بعناية ورتبها علـى أساس ما ها 
من أثـر فـي الفكـر اإسامـي، وهذا واضح من خال ما جاء فـي الكتاب 
التارخـية  امعلومة  ونقل  التوثـيق  عملـية  فـي  علـيه  اعتمدوا  الذين  من  أو 

والفكـرية.
أّما بشأن سبب تألـيفه هذا الكتاب فـيقول امؤلف:)قد كان فـي قصدي 
دائًا أن أمع شـيًئا فـي غـرر مناقب اإمامـن اهامـن السـيدين السندين... 
وكان يعوقنـي عن مـرامـي حوادث الزمان، وبا طلبنـي به  دهـري اخّوان 
امطلب  ذلك  بلوغ  إلـى  التناوش  وأنـى  نفسـي  فـي  فقلت  يساعدنـي،  وم 
امطلوب  بذلك  أظفـر  وا  كلـيل،  ولسانـي  قلـيل  بضاعتـي  أّن  اجلـيل، 
وأرواح  أرواحها  فـيوض  من  وااستمداد    اه  من  وتوفـيٍق  بعناية  إّا 
مـي  وصـرفت  امـرام،  تلك  عن  عزيمتـي  قعدت  وهذا  وأبـيها،  جدما 
عنه حتـى يبلغ الكتاب أجله. فلّا رأيت أهل الزمان من اجهال واأعـيال 



320

منهج ولـي بن نعمة احسـينـي فـي كتابه  مجمع البحـرين فـي فضائل السبطـن

كثـيـري اجهل بمعـرفتها، قلـيلـي العلم بعلّو شـرفها وجالة حلها...إّا 
هضت  ذلك  فعند  بحقها...  العارفـن  والُنهـي  البصائر  أولـي  من  القلـيل 
لـي عزيمتـي القاعدة، وحـركت متـي الساكنة، فوجهت قـرحة خاطـري، 
وشـرعت فـي مع مناقبها امتفـرقات من مسنده ومـرفوعه ومن أصوله ومن 
فـروعه، وأهمت بإخـراجه من القوة إلـى العمل، ونظمته فـي سلك البـيان 
من أحاديث الصحاح واحسان، وخضت فـي بحـر فضائلها، وأخـرجت 
منها اللؤلؤ وامـرجان، ما م يطمثهن من قبلـي انس وا جان، وأرجو من اه 
بجمعه احور والولدان. وأنا اعتذر فـيه إلـيها لعجزي عن إحاطة مفاخـرما، 
وقصوري عن إتـيان مآرها، أنـي معت ما ذكـرت من فضائلها فـي هذا 
الدنـيا،  البحار، وقطـرة من اأمطار، وقـراضة من  الكتاب، فهو غـرفة من 
»جمع  التناول؟!...فسمـيته:  يد  من  الثـريا  وأين  بفضلها؟  حـيط  ذا  ومن 
؟إّا  بذلك  السبطـن احسن واحسـن" وما قصدت  مناقب  فـي  البحـرين 

تقـرًبا إلـى اه سبحانه، وإلـى رسوله، وإلـى أبـيها وإلـيها...«)32(.
يتضح ما جاء لديه أنه حاول أن يكتب الكتاب قبل مدة، لكنه م ينجزه 
فـي زمانه كان  إن  تألـيفه وحسب قوله  امشاغل، ولكنه أصـر علـى  بسبب 
الكثـيـر من الناس من جهل حق السبطـن ومن ثم كان مه أن يكون 
الكتاب فـي بث ثقافة تارخـية وفكـرية بحق أئمة أهل البـيت ويأتـي 
ثواب ذلك  أن جنـي  فـي رغبته  السبطان، وأيضا كان  فـي مقدمتهم 

العمل فـي يوم اجزاء.
أّما بشأن مصادره فـي تألـيف كتاب جمع البحـرين فقد اعتمد ولـي بن 
فـيها  التـي جاء  التارخـية والفكـرية  نعمة احسـينـي علـى ملة من امصادر 
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لتلك  إجابـية  صورة  يعطـي  بدوره  وهذا   ،البـيت أهل  مناقب  ذكـر 
التارخـية  القـيمة  يعكس  اأول  جانبـن،  خال  ومن  امستخدمة  امصادر 
غـيـر  بصورة  حتواها  توضـيح  مع  اعتمدها  التـي  للمصادر  والفكـرية 
مباشـرة، واجانب اآخـر حفظ بذلك اسم الكتب التـي استخدمها، إذ قام 
بالتوثـيق ها والتأصـيل عنها، فإذا ما فقد بعضها أو ضاع جد أثـره أو ذكـره 

فـي كتاب جمع البحـرين، وهذه مـيزة وفـرها هذا الكتاب الذي ذكـرناه.
فـيا خص امصادر فهـي كثـيـرة ولو استعـرضناها يطول بنا البحث وقد 
التـي  خـرج عن طبـيعته أو موضوعه، لذا سنذكـر بعض من تلك امصادر 
ابن  الزيارات  كامل  كتب  علـى  اعتمد  إذ  الكتاب،  أفكار  بتنوع  تنوعت 
اه  حجج  معـرفة  فـي  واإرشاد  368ه/978م()33(،  القمـي)ت  قولويه 
للموفق  وامناقب  413ه/1022م()34(،  امفـيد)ت  للشـيخ  العباد  علـى 
أبـي طالب ابن شهـر  آل  اخوارزمـي)ت 568ه/1172م()35(، ومناقب 
وكشف  بكثـرة)36(،  استخدمه  امازندرانـي)ت588ه/1192م(  آشوب 
وكشف  ــي)ت692ه/1292م()37(،  ـــ ــل ــأرب ل اائمة  معـرفة  فـي  الغمة 
امطهـر  بن  يوسف  بن  للحسن   امؤمنـن أمـيـر  فضائل  فـي  الـيقـن 

احلـي)ت726ه/1325م(، وغـيـرها من امصادر امستخدمة.
حنبل  بن  أمد  امسند  كتاب  مقدمتها  فـي  فجاء  احديث  كتب  أّمــا 
للتـرمذي)ت  الصحـيح  واجامع  الشـيبانـي)ت241ه/855م()38(، 
حمد  بن  منصور  امظفـر  أبـي  الصحابة  وفضائل  279ه/892م()39(، 
للحسـن  السنة  ومصابـيح  السمعانـي)ت489ه/1095م()40(،  التمـيمـي 
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أو1122م()41(.  516ه/1116  أو  البغوي)ت510  الفـّراء  مسعود  بن 
وهناك الكثـيـر من امصادر التـي استخدمها والتـي تزيد علـى أربعـن مصدرا 
متنوعا بـن كتب التفسـيـر وكتب السـيـر واحديث والفقه، وهذا يشر  إلـى 
أى أن امؤلف ربا كان يملك مكتبة كبـيـرة اعتمدها فـي تألـيف كتابه، أو أنه 
اعتمد علـى امكتبات العامة التـي توافـرت فـي مدينة كـرباء آنذاك، ولـيس 

من امستبعد أنه اعتمد علـى مكتبة العتبة احسـينـية امقدسة آنذاك.

المبحث الثالث: الـروؤية التاريخـية للكتاب:-
عن  مهمة  تارخـية  قـيمة  علـى  حتوي  جده  الكتاب  علـى  يطلع  الذي 
اإمامـن احسن واحسـن، اذ يبدأ بالتوثـيق ها منذ الوادة، فـيعـرج 
علـى اأفضلـية التـي يتمتع ها كل واحد منها، وسوف نبـّن تلك اأمـية 
 منها إمــام  بكل  اختصت  التـي  التارخـية  امعلومات  وفق  علـى 

وكاآتـي:
:1-اإمام احسن

بدأ باحديث عن اإمام احسن مستخدًما الكلات البلـيغة فـي بـيان 
النبـي امصطفـى، رابع أهل  فضله، ونسبه إلـى أمه وأبـيه وجده 
الكساء)42(، وجاء فـي كلاته تأكـيد علـى دور اإمام احسن فـي العلم 
 البـيت أهل  أئمة  من  الثانـي  اإمام  وهو  أصوله  من  أصل  أنه  علـى 
وصاحب امحن، يـريد بذلك ما مـر علـيه من أمور عصـيبة بعد تولـيه حكم 
تدابـيـر  يتخذ  أن  علـيه  فكان  للقتل،  تعـرض  إذ حـينها  اإسامـية،  الدولة 
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متوافقة مع مستقبل اإسام وامسلمـن، وأيضا ذكـره بامسموم نسبة إلـى 
.)43(حادثة شهادته

بدأ باستعـراض اأقوال والـروايات التـي حدثت عن زمن وادة اإمام 
احسن ويـرى أن أصح اأقوال كانت وادته فـي امدينة منتصف شهـر 
الثالثة من اهجـرة، وإنه ولد لستة أشهـر من احمل)44(.  رمضان من السنة 
جده  باسمه  ساه  من  أن  وذكـر   احسن اإمــام  تسمـية  عن  حّدث  ثم 
التارخـية  الـروايات  يستعـرض  ثم  ومن  بكبش،  عنه  وعق   اه رسول 
اإمام  لوادة  واصفة  صور  من  فـيها  جاء  وما  اموضوع  هذا  ذكـرت  التـي 
احسن، مع عناية واهتام رسول اه)45(. ثم يستعـرض امؤلف كنـى 
حب  عن  للحديث  الكتاب  أبواب  من  بابا  أفـرد  ولقد  وألقابه)46(.  اإمام 
رسول اه للسبطـن، معتمدا فـي توثـيق ذلك علـى كتب احديث 
التـي اهتمت لذكـر  الكتب  أو  التاريخ اأخـرى  النبوي وغـيـرها من كتب 
أهل البـيت)47(. ثم يتحدث عن حبة النبـي لإمام احسن كا 
ورد فـي اأحاديث النبوية والـروايات التارخـية)48(. وأيضا يذكـر فـي باب 

.)49(منفـرد فضائل السبطـن
التـي  الـروايات  بعض  هناك   احسن اإمــام  مناقب  فـي  جاء  وما 
مقام  لتبـّن  جاءت  أها  علـى  البحـرين  جمع  كتاب  فـي  امؤلف  اعتمدها 
هذه  احقـيقة  فـي  لكن   اه رســول  جده  ظل  فـي   احسن اإمــام 
من  أكثـر  حمل  وهـي  اموضوعة  اأمور  من  تكون  ربا  امنقبة  أو  الفضـيلة 
معنـى، وسوف نستعـرض احديث الذي نقله ونناقشه، وهو كاآتـي:»ذكـر 
فـي "كشف الغمة" مـرفوًعا إلـى أبـي بكـرة نفـيع بن احارث الثقفـي، قال: 



324

منهج ولـي بن نعمة احسـينـي فـي كتابه  مجمع البحـرين فـي فضائل السبطـن

رأيت رسول اه واحسن بن علـي علـى جنبه وهو يقبل علـى الناس 
مـرة وعلـيه مـرة ويقول: ان ابنـي هذا سـيد، ولعل اه أن يصلح به بـن فئتـن 

من امسلمـن عظـيمتـن«)50(.
اأئمة  معـرفة  فـي  الغمة  كشف  كــتــاب  احــديــث  ــذا  ه فــمــصــدره 
امتوفـى  اأربلـي  الفتح  أبـي  بن  عـيسـى  بن  علـي  احسن  أبـي  تألـيف 
اتفقت  التـي  اأحاديث  من  اعتبـره  واأخـيـر  ســنــة)693هــ /1293م(، 
السند فهو صحـيح وروي مـرفوعا عن  علـيها كتب الصحاح ومن حـيث 
اإمام  بحق  الصحـيحة  اأحاديث  من  عنده  شّك  با  وهو  بكـرة،  أبـي 
الذي  كتابه  فـي  احسـينـي  نعمة  بن  ولـي  اعتمده  ثم  ومن   ،)51(احسن
شـروط  علـى  تعتمد  آنــذاك  امعلومة  نقل  فـي  فطـريقتهم  بصدده،  نحن 
احديث من حـيث السند، فـيقبلونه إذا ما حققت قواعدهم امتبعة فـي سامة 
اأحاديث والـروايات التارخـية، ويبقـى التساؤل هنا هل يكفـي ذلك فـي 
من  ودراسته  احديث  علـى  الوقوف  ينبغـي  أم  التارخـي  والنقل  التوثـيق 
الناحـية التارخـية والفكـرية والقصد منه؟ فامنهج احديث فـي كتابة التاريخ 
التاريخ  دراسة  فـي  والشـروط  القواعد  بعض  تفـرض  البحث  منهجـية  أو 
قصد  ها  أم  معـينة  حالة  لتبـّن  جاءت  فهل  قوله،  وعلة  مناسبته  حـيث  من 
مناقشتها  مع  ااعتبار  بعـن  أخذها  ينبغـي  اماحظات  مغـرض، فكل هذه 

وحلـيلها بطـريقة منصفة حتـى يتضح احديث فـيؤخذ به أو ا.
أنه  علـى  سفـيان  أبـي  بن  معاوية  لـيشفع  جاء  أنه  احديث  فـي  اماحظ 
قائد فئة من امسلمـن عظـيمة، ومن ثم يكون هو علـى حق فـي نزاعه ضد 
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بنـيت  التـي  التارخـية  الصورة  تكتمل   اه رسول  وبشهادة  العلويـن، 
أّيام  امتحاربة  امسلمـن  فئات  جعل  فـي  امقصود  احديث  هذا  أثـر  علـى 
معاوية كانت علـى حق وهـي تتمتع بمنزلة عظـيمة عند اه تعالـى، فوفق 

اإمام احسن جمعها وإهاء الفتنة بـينها؟!
وأيضا نقل رواية تارخـية أخـرى تستعـرض حالة اإمام احسن مع 
أبـي  بن  معاوية  وبـن  بـينه  اهدنة  حدوث  وقت  وكبارها  العـربـية  القبائل 
سفـيان، فقد جاء فـي ذلك ما رواه جبـيـر بن نفـيـر)52(، أنه قال:)قدمت امدينة 
فقال احسن بن علـي: كانت ماجم العـرب بـيدي، يسامون من سامت 
وحاربون من حاربت، فتـركتها ابتغاء لوجه اه وحقن دماء امسلمـن()53(.
اهدنة،  حادثة  زمن  وقعت  التـي  اأحداث  مع  تتوافق  ا  الـرواية  فهذه 
يقتلوه حتـى  أن  اإمام احسن وكادوا  دانت  العـربـية  القبائل  أغلب  إذ 
أصابه أحدهم بخنجـره فـي فخذه)54(، وهذا اأمـر أكثـر وضوًحا من أقوال 
مذل  احسن:»يا  لإمام  قالوا  أهم  يـروى  إذ  آنذاك،  الكوفة  أهل  كبار 
امؤمنـن«)55(. وعلـيه فإن أغلب الـروايات التارخـية التـي جاءت فـي كتاب 
امدة  تلك  فـي  ساد  الذي  التارخـي  اأدب  من  لوًنا  حمل  البحـرين  جمع 
التـي عاش فـيها امؤلف وامدد التـي سبقت عصـره، فاعتمدوا علـيها علـى 
أها حمل صورة حقـيقـية معبـرة عن أفضلـية اإمام احسن وأخـيه اإمام 
يغلب  اسطوريا  طابعا  حمل  الـروايات  بعض  نجد  حتـى   ،احسـن
 احسن اإمام  زهد  علـى  دل  أنه  علـى  الوصف)56(،  فـي  امبالغة  علـيه 
وعبادته وخشـيته اه ، وهذا أمـر بدهـي ا حتاج إلـى إثبات إنا الطـريقة 

التـي جاءت لتوضح ذلك مبالغ ها كثـيـًرا.
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يتحدث  منفـردا  باًبا  ها  أفـرد  فقد   اإمام احسن بشأن معجزات  أّما 
عن ذلك، والظاهـر علـى امعجزات أمور غـيبـية ا يمكن للمـرء استـيعاها، 
فهـي تبـّن حالة إعجازية ا يملكها إّا نبـي أو وصـي، ومن ثم فهـي حققت 
مع أئمة أهل البـيت، ولكن الغالب علـى الـروايات امبالغة واخـروج 
اإمام  بأن  صـرحت  التارخـية  الـروايات  بعض  إن  إذ  امألوف،  سـياق  عن 
إلـى رجل)57(  امـرأة  امـرأة، وحّول  إلـى  احسن مكن من حويل رجٍل 
 وذكـر بعض الـروايات التارخـية التـي حدثت عن أخاق اإمام احسن
أقوال  استعـراضـية  بصورة  أواده  وعدد  إمامته،  مدة  وعن  كـرمه،  وعن 
ذكـر  إذ   احسن اإمام  وفاة  حالة  ووثق  الشأن)58(.  هذا  الشـيعة  رجال 
ملة من الـروايات التارخـية التـي تناولت هذه احادثة بصورة استعـراضـية، 
معتمدا علـى جموعة من امصادر اإسامـية فـي ذلك مكتفـيا با نقلوه من 

معلومات تارخـية)59(.
:2-اإمام احسـن

اإمام  مناقب  عن  حدثت  التـي  التارخـية  الـروايات  من  العديد  جاءت 
احسـن وهـي حاول أن تثبت فكـرة أفضلـيته بـن اخائق وهنا الـرواية 
تصـر علـى أفضلـيته علـى أهل الساوات واأرض)60(، وجاء فـي الـروايات 
اإمام  بـيد  يأخذ  أن  علـى  يصـر  كان   النبـي أن  سندها  اختاف  علـى 
احسن وهو صغـيـر فـيقف به أمام الناس وخبـرهم بأن حفظوه لشـرفه 
اإمام احسن من  تتحدث عن شهادة  رواية  ذكـر  وأيضا  ومكانته)61(. 
وهكذا  اأمـر)62(.  بذلك  عائشة  زوجته   اه رسول  به  أخبـر  ما  خال 
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.)63(يستمـر فـي نقل الـروايات التـي تتحدث عن فضائل اإمام احسن
وأيضا ذكـر بعض الـروايات التـي حدثت عن إكـرام اه تعالـى للحسن 
واحسـن، كالـرواية التـي ذكـرت خبـر صاها وتضـرعها ه تعالـى 
من أجل أن يـرضـى عن ملك مسخه ثعبانا وانزله إلـى اأرض، فتقبل اه 
تعالـى منهم ذلك الدعاء وارجع املك إلـى سـيـرته اأولـى)64(. وجاء فـي 
معجزات اإمام احسـن أنه حـيـي اموتـى بإذن اه تعالـى، وعلـى أثـر 
التـي تكشف عن ذلك اأمـر)65(. وأيًضا ذكـر  الـروايات  ذلك ذكـر بعض 
يلـيق  تارخـًيا  عـرًضا  قّدم  ثم  ومن   .)66( السبطـن  بجود  منفـرًدا  باًبا 
بكـرم وجود أهل البـيت علـى أهم كانوا يعطون كل من سأهم، وهذا 
لـيس بالغـريب عن السبطـن ومن ثم استطاع امؤلف ولـي بن نعمة 
احسـينـي أن يسطـر روايات تارخـية تتوافق مع فكـر أهل البـيت وهذا 
هو غـرض الكتاب وحسب ما جاء ذكـره فـي مقدمته والذي ذكـرناه سابًقا.
 تارخـية عن أخاق اإمامن احسن واحسـن كا جاءت صورة 
علـى  معتمدا  أواده  وعدد  وإمامته)67(،   احسن اإمــام  عمـر  ومدة 
تلك  بشأن  أو حقق  آخـر،  شـيًئا  علـيها  يزد  م  إذ  ذلك،  فـي  اآخـرين  قول 
الـروايات التارخـية)68(. إضافة الـى شهادة اإمام احسن فاعتمد علـى 
ما جاء من أقوال وروايات تارخـية هذا الشأن)69(. وذكـر فضل زيارة قبـر 
وأقوال   ،اه رسول  أقوال  علـى  ذلك  فـي  معتمدا   ،احسن اإمام 

اأئمة)70(. وختم كتابه باحديث عن فضل كـرباء وتـربتها)71(.
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المبحث الـرابع: -الـروؤية الفكـرية للكتاب: -
أّما فـيا خص الـرؤية الفكـرية التـي خصت اإمامـن فهـي جاءت 
منها، وهو منصب  واحد  يتمتع ها كل  التـي  اإمامة  علـى منصب  لتؤكد 
ذلك  يتضح  ولكـي   ،اأئمة مع  إّا  تتحقق  ا  مطلقة  مـيزة  له  إهـي، 
حاول جاهدا علـى مع أكبـر قدر من الـروايات التارخـية علـى أها شواهد 
تكشف تلك الـرؤية الفكـرية التـي يتمتع ها السبطان، وغلب علـى 
امؤلف  استخدمه  أمـر  وهو  والغـيبـي،  اإعجازي  الطابع  الـروايات  تلك 
بكثـرة، فـي حاولة للتأثـيـر بفكـر اآخـرين أو الذين يقـرؤون كتابه، وعلـى 
هذا م حقق بالـروايات أو يضعفها بقدر ما اثبت كل رواية حصل علـيها من 
أها حقـيقة قطعـية ا غبار علـيها، ومن ثم يكون فكـره إلتزام اخبـر التارخـي 
، بل تبنـي علـيه أثـًرا فكـرًيا وعقائدًيا، مستنًدا فـي ذلك علـى قطعـية  دونا شّكّ
صدور كل ما ورد فـي كتب امحدثـن الشـيعة اأربعة من الـروايات اهتام 
العمل وااحتجاج ها وعلـيه فا  التـي يمكن  الـروايات  بتدوين  أصحاها 
حتاج الفقـيه إلـى البحث عن  إسناد الـروايات الواردة فـي الكتب اأربعة 

ويصح له التمسك با ورد فـيها من اأحاديث)72(.
والشـيء اآخـر أن امؤلف وعلـى وفق ما جاء فـي مقدمته للكتاب، ذكـر 
أن فـي زمانه الكثـيـر من الناس وهم من عامة الشـيعة وغـيـرهم قد جهلوا حق 
اأئمة ومن ثم وجد من الضـروري أن يقّدم شـيًئا حفظ مكانتهم فـي 
ذاكـرة الناس أوا، وللتاريخ ثانـًيا، وهذا اأمـر جعله هتم كثـيـًرا للـروايات 
 ونخص بالذكـر هنا السبطـن التـي تـرفع من قدر أهل البـيت
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وبناء علـى ذلك فلـيس بالغـريب أن تكون فـي الكتاب روايات حمل طابًعا 
بن  امؤلف ولـي  اللزوم، لكن  زيادة علـى  فـيها  مبالًغا  أو صورة  اسطوريا، 
نعمة احسـينـي ربا كان قاصًدا لوجود مثل تلك الـروايات من أجل التمعن 

.والتأمل بسـيـرة اإمامـن احسن واحسـن
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الخاتمة
وفـي ختام البحث اتضح للباحث ما يأتـي: -

فضائل . 1 تثبـيت  أجــل  مــن  جــاء  البحـرين  جمع  كتاب  تألـيف  إن 
السبطـن بصورة مقصودة من قبل امؤلف ولـي بن نعمة احسـينـي، 
إذ كان جاًدا فـي تثبـيت كل فكـرة من شأها توضح القـيمة التـي يتحلـى 
ها اأئمة ومن ثم فهـي طـريقة يـرغب منها إشاعة تلك الثقافة فـي 

بـيئة اإسام وامسلمـن، فتأخذ صداها فـي الزمان وامكان.
إن اموضوع من امواضـيع الشائقة التـي عاجها امؤلف بطـريقة تقلـيدية . 2

أو  مناقشتها  دون  من  النبوية  واأحاديث  التارخـية  الـروايات  لعـرض 
التعلـيق علـيها من حـيث قوة الفكـرة من عدمها، إذ كان مه التأثـيـر فـي 
التـي  والقـيمة  البـيت  أهل  معـرفة  حول  تلتف  وجعلها  امسلمـن  فكـر 

يتمتعون ها والتـي هـي من عناية اه تعالـى وتسديده.
واقع . 3 حاكـي  التـي  واأفكار  الـروايات  من  قدر  أكبـر  يقدم  أن  حاول 

اظهارهم  أجل  من  حاولة  وهو  واإعــجــازي،  الغـيبـي   اأئمة
بصورة تفوق صور باقـي بنـي البشـر ما عدا اأنبـياء واأوصـياء، فعمد 

علـى تأصـيل تلك اأفكار فـي كتابه هذا.
ما . 4 والفكـرية،  التارخـية  معلوماته  عنها  ذكـر  التـي  امصادر  كل  ثبت 

التأكـيد علـى أن تلك  اتبع امنهجـية السائدة فـي عصـره، مع  أنه  يعنـي 
جمع  كتابه  عنوان  فـي  فجمعها  شتـى  مصادر  من  تنحدر  امعلومات 

البحـرين فـي فضائل السبطـن.
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عساكر، تاريخ مدينة دمشق ج13، ص232-231.
51 - اأربي، كشف الغمة ي معرفة اائمة ج2، ص142.

52 -جبر بن نفر: ابن مالك بن عامر، أبو عبد الرمن احرمي احمّي، قيل إنه 
أدرك عر النبي كان من علاء أهل الشام، وكان هو وكثر بن مّرة من كبار 
التابعن بحمص، وبدمشق، عّد من فقهاء التابعن، توي سنة 80ه. ابن سعد، 

الطبقات الكرى ج7، ص440؛ ابن عبد الر، ااستيعاب ج1، ص234.
53 - وي بن نعمة احسيني، جمع البحرين، ص 160. وُينظر تفاصيل الرواية ي 
امصادر امتقدمة: الباذري، انساب اأراف ج3، ص49؛ الدواي، الذرية 

الطاهرة النبوية، ص104.
54 - الدينوري، اأخبار الطوال، ص217؛ اليعقوي، تاريخ ج2، ص215.

ج3،  اأراف  انساب  الباذري،  ص221؛  الطوال،  اأخبار  -الدينوري،   55
ص45؛ نعيم بن ماد، الفتن، ص91.

56 - وي بن نعمة احسيني، جمع البحرين، ص163-162.
57 - امصدر نفسه، جمع البحرين، ص223-222.
58 - امصدر نفسه، جمع البحرين، ص272-271.
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59 - امصدر نفسه، جمع البحرين، ص281-277.

60 - امصدر نفسه، جمع البحرين، ص174-173.
61 - امصدر نفسه، جمع البحرين، ص175.

62 - امصدر نفسه، جمع البحرين، ص177-176.
63 - للتفصيل ُينظر: امصدر نفسه، جمع البحرين، ص184-178.

64 - امصدر نفسه، جمع البحرين، ص194-193.
65 - للتفصيل ُينظر: امصدر نفسه، جمع البحرين، ص235-233.

66 - وي امصدر نفسه، جمع البحرين، ص242-239.
67 - للتفصيل ُينظر: امصدر نفسه، جمع البحرين، ص267-265.

68 - امصدر نفسه، جمع البحرين، ص274-273.

69 - امصدر نفسه، جمع البحرين، ص296-285.
70 - للتفصيل ُينظر: امصدر نفسه، جمع البحرين، ص318-299.

71 - امصدر نفسه، جمع البحرين، ص324-321.
72 - حمد باقر الوحيد البهبهاي، الفوائد احائرية، ص35.
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الم�شادر و المراجع
: الكتب أولا

ــــــر، عـــز الـــديـــن أبــــو احـــســـن عـــي بـــن أي الــكــرم  ـــــن اأث -اب
الشيباي)ت630ه/1232م(.

1-اللباب ي هذيب اانساب)مطبعة دار صادر، بروت د.ت(.
-ابن حنبل، أمد بن حمد بن حنبل بن هال بن أسد، احافظ أبو عبد اه 

الشيباي)ت241ه/855م(.
2-كشف الغمة ي معرفة اأئمة)الطبعة الثانية -1985 م(.

-               البخاري، حمد بن إساعيل بن إبراهيم اجعفي)ت256ه/869م(.
-اأصبهاي، مرزا عبد اه أفندي

3-تعليقة أمل اآمل، حقيق: أمد احسيني)مطبعة اخيام، الطبعة اأوى – 
قم، 1991م(.

4-أعيان الشيعة، حقيق وإخراج: حسن اأمن)دار التعارف للمطبوعات، 
بروت(.

- اخوئي، أبو القاسم اموسوي
5-الصحيح)مطبعة، دار الفكر،1981(.

-الباذري، امد بن حيى)ت279ه/892م(.
امعارف  دار  مطابع  اه)مطبعة  ميد  حمد  حقيق:  اأراف،  6-انساب 

بمر، القاهرة 1956م(.
الروجردي، حسن الطباطبائي
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7-جامع أحاديث الشيعة)امطبعة العلمية – قم(.
-احاكم النيسابوري، حمد بن عبد اه بن حمد بن مدويه بن نعيم بن حاكم 

الضبي)ت405ه/1014م(.
8-امستدرك عى الصحيحن، إراف: يوسف عبد الرمن امرعشي)مطبعة 

دار الفكر،
-احر العامي، حمد بن احسن)ت 1104 ه /1692م(.

اأرف،  -النجف  اآداب  احسيني)مطبعة  أمد  حقيق:  اآمل،  9-أمل 
دون تاريخ(.

-احسيني، وي بن نعمة الرضوي احائري)كان حيا بعد 981ه(.
امــوســوي  حسن  حقيق:  السبطن،  فضائل  ي  البحرين  10-جــمــع 

الروجردي)مطبعة عمران، الطبعة اأوى، 2013م(.
اخزاعي  احــارث  بن  معاوية  بن  ماد  بن  نعيم  اه  عبد  أبو  مــاد،  ابن   -

امروزي)228ه  843م(.
11-الفتن، حقيق وتقديم: سهيل زكار)مطبعة دار الفكر، بروت 1993م(.
ـــاري  ـــص ــــاد اان ـــن م ــــد ب ـــن ام ـــر حــمــد ب ــــو ب ـــــــــدواي، أب -ال

الرازي)ت310ه/922م(.
12-امسند)دار صادر، بروت د.ت(.

اأمن، حسن
اخامسة،  الرواة)الطبعة  طبقات  وتفصيل  احديث  رجــال  13-معجم 

1992م(.
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آل درويش، عبد اه ابن احاج حسن
اأوى،  الطبعة  ستارة،  احسينية)مطبعة  امآتم  ي  العاشورية  14-امجالس 

2009م(.
-اأربي، عي بن عيسى بن أي الفتح)ت 693 ه /م(.

اأوى،  احسن)الطبعة  امبارك  سعد  حقيق:  النبوية،  الطاهرة  15-الذرية 
الكويت 1986م(.

-الدينوري، أمد بن داود)ت 282 هـ/895 م(.
الدين  مال  مراجعة:  عامر،  امنعم  عبد  حقيق:  الطوال،  اأخبار  16ـ 

الشيال)الطبعة اأوى، القاهرة 1960 م(.
-الزركي، خر الدين

17-اأعام)الطبعة، اخامسة 1980م(.
-السبحاي، جعفر

18-موسوعة طبقات الفقهاء)مطبعة اعتاد، الطبعة اأوى، قم 1999م(.
-ابن سعد، حمد بن سعد)230ه/844م(.

19-الطبقات الكرى)مطبعة دار صادر، بروت، دون تاريخ(.
ـــن مــنــصــور  ــد ب ــم ـــن ح ــم ب ــري ــك ــد ال ــب -الــســمــعــاي، أبــــو ســعــيــد ع

التميمي)ت562ه/1166م(.
اأوى،  البارودي)الطبعة  عمر  اه  عبد  وتعليق؛  تقديم  20-اانساب، 

بروت 1988م(.
الطري، مرزا حسن النوري
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إحياء   البيت آل  مؤسسة  حقيق:  الــوســائــل،  ــدرك  21-مــســت
الراث)الطبعة اأوى 1987 م(.

-الطهراي، آقا بزرك
22-الذريعة)دار اأضواء، بروت(.

-الطوي، أبو جعفر حمد بن احسن)ت460ه/1067 م(.
23-الرجال، حقيق: جواد القيومي اأصفهاي)الطبعة اأوى 1994م(.

-ابن عبد الر، أبو يوسف بن عبد اه بن حمد)ت463ه/1070م(.
البجاوي)مطبعة  حمد  عي  حقيق:  ااصحاب،  معرفة  ي  24-ااستيعاب 

دار اجبل، الطبعة اأوى، بروت 1992م(.
بـــن عــبــد اه  بـــن هــبــة اه  بـــن احـــســـن  -ابـــــن عـــســـاكـــر، عـــي 

الشافعي)ت571ه/1175م(.
بروت  الفكر،  دار  شري)مطبعة  عي  حقيق:  دمشق،  مدينة  25-تاريخ 

1994م(.
-كحالة، عمر

26-معجم امؤلفن تراجم مصنفي الكتب العربية)دار إحياء الراث العري 
للطباعة والنر والتوزيع، بروت(.

-كنتوري، اعجاز حسن النيسابوري
همن،  واأسفار)مطبعة  الكتب  أساء  عن  وااستار  احجب  27-كشف 

الطبعة الثانية -قم 1990م(.
اللجنة العلمية ي مؤسسة اإمام الصادق-
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اعتاد،  السبحاي)مطبعة:  جعفر  إراف:  الفقهاء،  طبقات  28-موسوعة 
الطبعة اأوى 2001م(.

-النجاي، أبو العباس امد بن عي بن امد بن العباس النجاي اأسدي 
الكوي)ت450ه/1058م(.

29-فهرست أساء مصنفي الشيعة امشتهر برجال النجاي)الطبعة اخامسة 
1995م(.

-النسائي، اإمام أبو عبد الرمن أمد بن شعيب)ت 303 هـ/915 م(.
كروي  سيد  البنداري،  سليان  الغفار  عبد  حقيق:  الكرى،  30-السنن 

حسن)الطبعة اأوى، بروت 1991م(.
الرومي  اه  عبد  بن  ياقوت  اه  عبد  أبو  الدين  شهاب  احموي،  -ياقوت 

البغدادي)ت626ه/1228م(.
31-معجم البلدان)دار إحياء الراث العري، بروت 1979م(.

-اليعقوي، أمد بن إسحاق أي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح)ت 
292هـ/904م(.

32ـ تاريخ اليعقوي)مطبعة ريعت، الطبعة الثانية، قم د. ت(.
ثانياا: امجات

والعدد  ـــ/1991م،  1412ه حرم  السابعة  السنة   - اأول  العدد   ، -ترثنا 
الثاي لسنة 1985م . 
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الملّخ�ص:
اإمامـية،  أعام  من  احائرّي،  اأصفهانـي  اهـروّي  تقـي  حّمد  الشـيخ 
تنَوعت  كثـيـرة،  مؤّلفات  تـرك  وقد  امقّدسة،  كـرباء  حوزة  وباخصوص 
بأنواع العلوم وامعارف، وبعد جواٍل علمـي فـي البلدان اإسامـية اختار 
احائر الشـريف موطًنا له، فبقـي فـيها ما يقارب ثاثة عقوٍد مدِرًسا ومصِنًفا 

.حتـى اختاره اه إلـى جواره، وُدفن فـي جوار أبـي عبد اه احسـن
وقد تـرجم نفسه فـي خامة كتابه هاية اآمال فـي كـيفـية الـرجوع إلـى 
نّص  حقـيق  عن  عبارة  العمل  هذا  خطوًطا،  يزال  ما  الذي  الـرجال،  علم 

التـرمة الذاتـية، مع توثـيق معلوماها.
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Abstract: 

Sheikh Muhammed Al Herewi Al Isfehani Al Ha›iri is one of 

great Imami igures and in particular in Kerbala Holy Hawza. 
He left many publications that belong to various sciences and 
knowledge. After a scientiic roaming in the Islamic countries، 
he chose the sacred surrounding to settle in as a home where 

he stayed about three decades as a teacher and classiier till 
he expired and was buried close to Abi Abdullah Al Hussein.

He interpreted himself in the end of his book(Nehayet 
Al Imal Fe Keyfeyat Al Rejou' Ila Ilm Al Rejal) which is still 
handwritten. His article is an investigation of the personal 
interpretation text with documenting its information.
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مقدمة التحقـيق:
اإطالة علـى ال�شـيخ محّمد تقـي الهـروّي

الفقـيه اُأصولـي، اأديب امفسـر، الشـيخ حّمد تقـي اهـروّي اأصفهانـي 
احائرّي، من أعام الطائفة امغمورين، شارك فـي ملٍة من العلوم، وصَنف 

فـيها، فأغزر وجّود.
ولد  فـي هـرات سنة 1217هـ، وها نشأ وأخذ أولـيات العلوم، وفـي 
العقد الثانـي من عمـره ارحل إلـى أصفهان، وفـيها َتْلَمَذ علـى يد أعام تلك 
احوزة، وهم: السـيد حّمد باقـر بن حّمد نقـي الـرشتـي الشفتـي، الشهـيـر 
حّمد  الشـيخ  بن  إبـراهـيم  حّمد  والشـيخ  اإسام)ت1260هـ(،  بحّجة 
اُأصول)ت1261هـ(،  إشارات  صاحب  اأصفهانـي،  الكلباسـي  حسن 
امستـرشدين،  هداية  صاحب  اأصفهانـي،  النجفـي  تقـي  حّمد  والشـيخ 

امعـروف بـ: صاحب احاشـية)ت 1248هـ(.
وهؤاء الثاثة هم أهّم مشاخه الذين يستند إلـيهم، ويذكـرهم فـي طـّيات 
مؤّلفاته، وم يصُف له العـيش فـي أصفهان، فكان يغادرها إلـى العـراق بـن 
مـراًرا، وفـيها  الشـريف  النجف اأشـرف واحائر  فقد ورد  فـينٍة وُأخـرى، 

حضـر عند أعامها، كا صَنف ملًة من كتبه.
وفـي الغـرّي حضـر عند الشـيخ حّمد حسن النجفـي، صاحب اجواهـر، 
وفـي احائر حضـر عند السـيد علـي نقـي الطباطبائّي حفـيد صاحب الـرياض.
الشـريف، وفـيها  احائر  فـي  التـرحال  ألقـى عصا  وفـي سنة)1271هـ( 
سنة)1299هـ(،  فـيها  توفـي  أن  إلـى  والتصنـيف،  التدريس  إلـى  انصـرف 
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وُدفن فـي الصحن احسـينـي الشـريف، فـيكون بذلك قد أقام العقود الثاثة 
اأخـيـرة من عمـره فـي كـرباء امقدسة، وهـي - كا ا خفـى - سنوات 
بالتدريس والتألـيف، من دون  عطائه العلمـي، ولذا أنشغل فـي تلك امدة 

الدراسة والتلقـي.
جواد  حّمد  بن  اه  فتح  الشـيخ  تامذته:  أهــّم  من  نعّد  أن  ويمكن 
صفـر  بن  حسن  حّمد  والشـيخ  الشـريعة،  شـيخ  بـ:  الشهـيـر  الشـيـرازي، 

علـي امازندرانـي البارفـروشـي امعـروف بـ: الشـيخ الكبـيـر)1(.
كشًحا،  مصَنفاته  ذكـر  عن  طوينا  وقد  وسـيـرته،  حـياته  من  جمل  هذا 

حـيث تعـرض إلـيها فـي النّص الذي نقّدمه بـن يدي القـّراء الكـرام.
من خال التأّمل فـي سـيـرة الشـيخ اهـروي  يمكن لنا أن نستشّف 
منها كثـرة امصاعب التـي واجهها فـي حـياته، حتـى اضطـرته إلـى الـرحلة 
من بلدٍة إلـى ُأخـرى، إّا أَنه مع كّل ذلك م منعه من القـيام باأعال العلمـية، 
خّلف  حتـى  والتألـيف،  التصنـيف  وعن  والتدريس،  الدرس  عن  يفتأ  فلم 

آثاًرا جلـيلة، إّا أَن الكثـيـر منها ما تزال تشكو اهجـران.
اإطالة علـى ال�شـيـرة الذاتـية:

مَا كان من امتعارف عند علاء الـرجال أن يدرجوا تـرامهم بأقامهم فـي 
مصّنفاهم الـرجالـية، فقد تبعهم علـى ذلك الشـيُخ اهـروّي، وأدرج تـرمته 
الذاتـية فـي هاية كتابه:)هاية اآمال فـي كـيفـية الـرجوع إلـى علم الـرجال(.

وقد صـرح امؤلف أَنه فـرغ من تألـيفه فـي شهـر ذي القعدة احـرام من 
ص365؛  ج6،  اأدب،  رحانة  ص195؛  ج9،  الشيعة،  أعيان  ص212؛  الررة،  الكرام  راجع:   )1(

مصفى امقال، ص69؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج13، ص538 539.
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سنة 1279هـ، وقد كان حـينها جاوًرا الغـرّي الشـريف، حـيث مثوى أمـيـر 
. امؤمنـن

الـرجال(  علم  إلـى  الـرجوع  كـيفـية  فـي  اآمــال  لكتاب)هاية  توجد 
خطوطات عَدة، يمكن أن نعّد منها:

خطوطة مكتبة آية اه امـرعشـي النجفـي فـي قم امقّدسة بـرقم: 5609، . 1
وهـي بخّط امؤّلف، علـى ما صـرح به السـيد امـرعشـي، وعلـيها وقفـية 
بالفارسـية من قبل امؤّلف، وجعل نفسه ولـي الوقف فـي حـياته، ثَم فـي 

ذّريته الذكور بعد ماته.
وفـي . 2 أيًضا،  امؤّلف  بخّط  وهـي   ،82 بـرقم:  أصفهان  جامعة  خطوطة 

. أّوها مذكـرة مهَمة كتبها السـيد أمد الـروضاتـي
بـرقم: 10156، وهـي بخّط . 3 النجفـي  امـرعشـي  اه  آية  خطوطة مكتبة 

السـيد حسـن ابن امـيـرزا حّمد تقـي الطباطبائّي، بخّط النسخ اجمـيل، 
من  كتبت  نسخة  عن  1300هـــ  سنة  صفـر  شهـر  فـي  نسخها  من  فـرغ 
التبـريزي  بن حّمد شفـيع  امـيـرزا موسـى  امؤّلف، وعلـيها مّلك  نسخة 

والد الشهـيد ثقة اإسام التبـريزي.
خطوطة كلـية اآداب بجامعة أصفهان، بـرقم: 47.. 4
أصفهان، . 5 فـي  الفانـي  العّامة  الدين  ضـياء  السـيد  مكتبة  خطوطة 

بـرقم:49.
خطوطة جامعة أصفهان بـرقم: 792.. 6
خطوطة مكتبة ملك فـي طهـران بـرقم: 3517، وهـي بخّط عبد الـرحـيم . 7
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فـي  فـرغ من نسخها  القاضـي اأصفهانـي،  مـيـرزا حّمد حسن  آقا  ابن 
25 شهـر صفـر سنة 1322هـ.)1(

مذكـرة ال�شـيد الـرو�شاتـي:
تشتمل امخطوطة الثانـية والتـي رمزنا إلـيها بـ:)ب( علـى مذكـرة كتبها 
احّجة امـرحوم السـيد امـيـر أمد اموسوي الـروضاتـي، وأمـيتها ندرجها 

أّها ا خلو من فائدة:
باسمه تعالـى

فـي يوم الـرابع والعشـرين من شهـر شعبان سنة 1376 سّت وسبعـن 
وثاث مئة بعد األف من اهجـرة، تشـّرفت بخدمة العّامة البارع فـي العلوم 
الشـريف،  الكتاب  هذا  مالك  باقـر)ُألفت(،  حّمد  الشـيخ  احاّج  والفنون، 
وفزت بزيارة هذا الكتاب فـي مكتبته، فأمـرنـي  بكتابة شـيٍء َما يتعَلق 

بتـرمة مؤّلف هذا الكتاب علـى ظهـره، فامتثلت أمـره، وكتبت ما يلـي:
اهـروّي  إساعـيل  بن  رضا  بن  علـي  حسـن  بن  تقـي  حَمد  الشـيخ 
الفقاهة  وملة  الدين  رجــال  من  اأكابـر  أحــد  احــائــرّي،  اأصفهانـي 
وااجتهاد، حضـر فـي الفقه واُأصول علـى العّامة امحّقق الشـيخ حّمد 
إبـراهـيم  حّمد  احاج  وعلـى  امعام،  حاشـية  صاحب  اأصفهانـي،  تقـي 
حّجة  باقـر  حّمد  السـيد  احاج  وعلـى  ــارات،  اإش صاحب  الكـرباسـي 
بعضها  فـي  وتوّقف  مـراًرا،  العـراق  وزار  اأصفهانـي،  الـرشتـي  اإسام 
علـى  حضـر  كـرباء  وفـي  اجواهـر،  صاحب  بحث  فحضـر  النجف  فـي 

)1(. فهرس)دنا(، ج10، ص861 862.
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السـيد كاظم الـرشتـي وامـيـرزا علـي نقـي الطباطبائّي.
وبعد تكمـيله عاد إلـى أصفهان، فحصلت له ها امـرجعـية التاّمة، وقـرأ 

علـيه العّامة الشـيخ فتح اه شـيخ الشـريعة اأصفهانـي.
وقد اقتضت بعض اُأمور خـروجه من أصفهان، فاختار جاورة احائر 
الشـريف فـي سنة 1271هـ، مشتغًا بالبحث والتدريس والتصنـيف، إلـى 
فـي  الضوابط  صاحب  السـيد  بمقبـرة  وُدفن  1299هـ،  سنة  فـي  توفـي  أن 

الصحن احسـينـي الصغـيـر.
أورد تـرمته العّامة امعاصـر الشـيخ آغا بزرك الطهـرانـي  فـي ص 
213 من كتابه الكـرام البـررة فـي القـرن الثالث بعد العشـرة، وذكـر تـرمة 
نفسه أيًضا فـي ص 358 من كتابه هذا، إّا أَنه م يذكـر مشاخه، وإّنا ذكـر 

مؤّلفاته، فذكـرناه هنا تتمـيًا لفوائد هذا الكتاب الشـريف.
  ُألفت  باقـر  حّمد  الشـيخ  احاّج  العّامة  حّدثنـي  أَنه  خفـى  ا  ثّم 
وتكفـينه  لتغسـيله  وتصّدى  1300هـ،  سنة  توفـي  الكتاب  هذا  مؤّلف  أَن 
من  أَنه  أيًضا  وحَدثنـي  امازندرانـي،  العابدين  زين  الشـيخ  امشهور  الفقـيه 
ملة تامذته الشـيخ امحّقق امّا كاظم اخـراسانـي صاحب كفاية اُأصول، 

فكان علـى بصـيـرٍة من اأمـر.
وقد كتب هذه اأسطـر القائل امـيـر سـيد أمد اموسوّي الـروضاتـي - 

عفـي عنه- آل صاحب الـروضات أعلـى اه مقامه.
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عملنا فـي التحقـيق:
اعتمدنا فـي حقـيق السـيـرة الذاتـية علـى خطوطات الكتاب الثاث . 1

اُأولـى، وقد رمزنا لأولـى بـ:)أ(، وللثانـية بـ:)ب(، وللثالثة بـ:)ج(. 
وتشتمل النسختان اُأولـيان علـى حواش من امصِنف، خلت منها 

النسخة اأخـيـرة، نكتفـي باإشارة إلـيها هنا.
قمنا بتخـريج ما ينبغـي خـرجه فـي امتن.. 2
بـن . 3 جانبـية  عناوين  وضعنا  كا  امصنفات،  أســاء  بتـرقـيم  قمنا 

معقوفـن.
توضـيح أساء اأعام وامصّنفات الواردة أساؤها فـي امتن.. 4
امصنفات، وأملنا خطوطاها . 5 يطبع من  للمطبوع وما سوف  أشـرنا 

لكثـرها واستلزامه تثقـيل اهوامش. واحمد ه أَوًا وآخـًرا.
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صورة من مذكرة السيد الروضاي بخطه
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صور السيرة الذاتية من نسخة جامعة أصفهان النسخة)أ(
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الن�ص المحقق
السـيـرة الذاتـية

اخامة: فـي بـيان نبذة من أحوال هذا العبد اجانـي، مؤّلف هذا الكتاب، 
حّمد تقـي اهـروّي:

]امولد: [
وهو أّن مولدي كان فـي شهـر رمضان امبارك، من العام السابع عشـر بعد 
تقـريًبا،  ثانـي عشـرة سنة  فـيها  هـرات، وعشُت  بلدة  فـي  األف ومئتـن، 

مشتغًا فـي أكثـرها بالعلوم العـربـية، وعلم احساب، وغـيـرها.
]الـرحات: [

سنة  وثاثـن  سَتًا  فـيها  وبقـيُت  أصفهان،  بلدة  إلـى  منها  هاجـرُت  ثَم 
 ،تقـريًبا. ولكن سافـرُت فـي تلك امَدة مـرتـن إلـى مشهد موانا الـرضا

وثاث مـرات إلـى مشاهد أئَمتنا  بالعـراق.
وبعد تلك امَدة سافـرُت أيًضا إلـى امشاهد امشـرفة امذكورة، وهذا الـيوم 
الذي هو يوم حـريـر هذه الكلات، وهو الـيوم الثالث من شهـر ذي القعدة 
احـرام من السنة التاسعة والسبعـن بعد األف ومئتـن، من اهجـرة النبوَية 
- صلـى اه علـى هاجـرها وعتـرته الذين هم سادات البـرية، ما ا ُحصـى 
من الصاة والتحـية - يقـرب من ثان سنـن إنـي جاور مشهد موانا ولـي 
اه رِب العامـن أمـيـر امؤمنـن، صلوات اه علـيه وعلـى ابن عِمه وزوجته 
وأواده اأئَمة امعصومـن، خَلدنـي اه فـي جواره أبد اآبدين، وحشـرنـي 

معه بمحَمد وآله الطاهـرين.
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]امصَنفات: [
وقد كنت فـي مـيع أزمنة امجاورة وغـيـرها من أزمنة امهاجـرة مشتغًا 
تدّرًسا وتدريًسا، وتألـيًفا وتصنـيًفا، حتـى  العقلـية والنقلـية،  بالعلوم  أيًضا 
وحــواٍش،  والـرسائل،  الكتب،  من  عَدة  تعالـى  اه  بفضل  منـي  بـرزت 

وأجوبة امسائل:
]1.[ فمنها: حواٍش علـى خاصة احساب: وهـي أَول ما صَنفُت، وسمـيُتها 

بـ: توضـيح احساب.
]2.[ ومنها: احديقة النجفـية امعَلقة علـى شـرح اللمعة الدمشقـية، وقد بـرز 
الطهارة،  إلـى كتاب  أَوها  ديباجتها، من  فـي شـرح  منها جَلد، كّلها 
علـى  معَلق  وثالث  آخـره،  إلـى  امتاجـر  كتاب  أَول  من  آخـر  وجَلد 

كتاب اإجارة، والوكالة، والشفعة، واإقـرار، وملة من الغصب.
]3.[ ومنها: حواٍش علـى الـرياض، من أَول الطهارة إلـى الغسل)1(.

مـــــنـــــهـــــاج)2( ــــى  ـــــ ــــل ع ــــرقــــة  ــــفـــــ مــــت ـــــــــــــواٍش  ح  ].4[ 
)1(. وكتبت بعد ذلك من الغسل إى آخر تكفن امّيت، وكتبت أيًضا حواَش عى مراث الرياض، من 

أّوله إى آخره)منه(.
)2(. منهاج اهداية إى أحكام الريعة وفروع الفقه، للحاّج الشيخ حّمد إبراهيم بن احاج حّمد حسن 
اخراساي اأصفهاي الكلباي، خّرج منه أبواب الفقه ميعها ، إّا بعض احدود والقصاص 

والديات، وهو ي جّلدين يقرب من ثاثة آاف بيت، وقد صَنفه ي ما يقرب من عرين سنة.
الفقهَية عى مناهج،  الكتب  الذي هدانا إى معام اإســام...«. رّتب كّل كتاٍب من  أّوله: »احمد ه 
وكّل منهج عى هدايات، كتبه بعد كتاب اإشارات ي اُأصول، والشوارع، والنخبة، وإرشاد 
امستبرين، كّلها ي الفقه. فرغ من جّلده اأّول امنتهى إى كتاب اهبة »ي العر اُأخر من ربيع 

اأّول من العر اخامس من امئة الثالثة من األف الثاي«. 
وابتدأ ي امجلد الثاي من امكاسب إى أواخر احدود. وقد طبع بعد وفاته ي سنة 1263 بنفقة بعض أهل 

اخر من باد اهند)الذريعة، ج23، ص179 180، الرقم: 8557(.
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امحِقق اُأستاذ)1(.
]5.[ ومنها: مسائل مبسوطة معّلقة علـى صوم امنهاج.

رئيس  اأجّل،  سـيدنا  أّلفها  التـي  اأبـرار)2(،  حفة  تلخـيص  ومنها:   ].6[
اأكابـر واأصاغـر، موانا السـيد حَمد باقـر)3(، أعلـى اه مقامه، من 

أحكام الصاة بالفارسـية، حاوية للفـروع واأدَلة.
بـ: كاشف  التلخـيص، وسمـيته  بالعـربـية علـى هذا  ]7.[ ومنها: ما عَلقته 

اأستار فـي شـرح تلخـيص حفة اأبـرار.
]8.[ ومنها: عـيون اأحكام، وقد بـرز منها الطهارة والصاة، علـى وجه 

ااختصار، من غـيـر ذكـر اأدّلة وتكثـيـر الفـروع.

الكلباي ي  العّامة  القاسمي من ضمن أعال مؤمر  ثّم طبع ي جّلدين بإعداد الشيخ رحيم  أقول: 
أصفهان.

)1(. وقد كتبت إى آخر الغصب بفضله)منه(.
)2(. حفة اأبرار املتقط)امستنبط خ ل( من آثار اأئمة اأطهار، للسّيد حمد باقر حّجة اإسام الشفتي 
اآي ترمته، رسالة فارسّية مبسوطة يتعّرض فيها لأدّلة غالًبا، وهي ي خصوص الصاة، وله 
أيًضا حفة اأبرار، رسالة فارسّية لعمل امقّلدين، وامقصود هو اأّول بقرينة قوله:)حاوية للفروع 

واأدّلة(.)الكرام الررة ي القرن الثالث بعد العرة، ج1، ص 195-194(.
)3(. السّيد حمد باقر الشهر بحّجة اإسام ابن السّيد حمد تقي الشفتي اأصفهاي، من فحول أعام 
اإمامّية وزعائها، ولد سنة)1175هـ(، ي قرية من قرى رشت، هاجر إى كرباء لطلب العلم 
ي)1192هـ( فحر ي كرباء عى الوحيد البهبهاي أوًا، ثم عى السّيد عي الطباطبائي صاحب 
الرياض، ثم انتقل إى النجف اأرف فحر عى السّيد حمد مهدي بحر العلوم والشيخ اأكر 
النراقي ي  القّمي ي قم، واموى مهدي  القاسم  تلّمذ عى امرزا أي  الغطاء، كا  جعفر كاشف 
كاشان، واستقّر ي أصفهان وتّزعم حوزها العلمّية، وتوّي ها سنة)1260هـ(. من أهّم مؤّلفاته: 
مطالع اأنوار ي رح رائع اإسام، جوابات امسائل، القضاء والشهادات، مناسك احج، 
السيوطي عى  الفقه، ورسالة ي زيارة عاشوراء، وحواٍش عى رح  البارقة ي أصول  الزهرة 
األفّية، ورسائل عديدة فقهّية ورجالّية، مضاًفا إى حفة اأبرار امتقّدم ذكره.)ُينظر: الكرام الررة 

ي القرن الثالث بعد العرة، ج1، ص 196-192(.
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بالفارسـية،  هذه  أّن  إّا  العـيون،  مثل  وهو  النجاة،  طـريق  ومنها:   ].9[
والعـيون بالعـربـية.

]9.[ ومنها: ملة من مسائل الصوم والزكاة، وغـيـرها من أجوبة امسائل، 
بالفارسـية أيًضا إّا بعضها.

]10.[ ومنها: رسالة فارسـية فـي مناسك احّج.
]11.[ ومنها: رسالة فـي َمن صلـى كّل واحدٍة من صلوات يومه بوضوٍء 

رافع، ثَم انكشف له فساد واحد الوضوءات.
]12.[ رسالة فـي امـيـراث.

]13.[ رسالة فـي عـرق اُجُنب من احـرام.
]14.[ وُأخـرى فـي الطاق بعوض.

]15.[ وُأخـرى فـي قواطع السفـر، من إقامة عشـرة أَيام، ومضـي ثاثـن 
يوًما متـرِدًدا، والوصول إلـى الوطن، ولكَنها غـيـر تاَمة بعد)1(.
]16.[ وُأخـرى فـي إيضاح ما فـي بحث الزوال من الـروضة البهـية.

]17.[ وُأخـرى فـي العدالة.
]18.[ ومنها: كتاب لوامع الفصول فـي شـرح مبادئ اُأصول، وهو كتاٌب 
مبسوٌط، ولكَنه لـيس بتاِم اأبواب والفصول؛ إّا أنـي رَتبُت كثـيـًرا 

من مباحثها امتشِتتة رجاء أن ينتفع منها الناظـرون.
]19.[ ومنها: كتاب نتائج اأفكار)2(، التـي استوفـيُت فـي كِل مسألة منها 
مـيع ما فـيها من اأقوال بحسب ما تـيسـر، مع اإشارة إلـى ملة من 

القائلـن ها، وقد وضعُتها غالًبا فـي جداول؛ لتكون أسهل تناوًا.
)1(. وقد ّمت بحمد اه، وصارت رسالة جّيدة)منه(.

)2(. ي علم اُأصول)منه(.
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]20.[ ومنها: كتاب امقاصد العلـية فـي تنقـيح ملة من اأدَلة الشـرعـية.
وامبادئ  اللغوَية،  امبادئ  منه  بـرز  وقد  امشارع،  كتاب  ومنها:   ].21[

اأحكامـية، وبعض مبادئ اأمـر.
]22.[ ومنها: تعلـيقات علـى حواشـي امدِقق الشـيـروانـي)1( علـى امعام.

]23.[ ومنها: رسالة فـي نفـي حجـية مطلق الظّن.
]24.[ ومنها: رسالة فـي حقـيق معنـى األف والام)2(.

]25.[ وُأخـرى فـي تعارض امقـرر والناقل.
]26.[ وُأخـرى فـي التعادل والتـراجـيح، ولكَنها غـيـر تاَمة بعد)3(.

)1(. هو الشيخ حّمد بن احسن الشرواي اأصفهاي، تلميذ اموى حّمد تقي امجلي وصهره عى 
ابنته، سكن النجف اأرف، واستقدمه السلطان سليان الصفوي إى أصفهان، وعُظم شأنه 
عنده، وكان من أعام عره، فهو فقيه إمامي، ذو يد طوى ي الفلسفة والكام، متقن أساليب 
اجدل وامناظرة، واسع احفظ، غزير ااَطاع. تلّمذ عليه العديد من العلاء، منهم: امرزا عبد 
اَه اأفندي التريزي، واموى حّمد أكمل اأصفهاي والد الوحيد البهبهاي، والسّيد حّمد صالح 

احسيني اخاتون آبادي، واحسن بن عباس الباغي.
وصّنف كتًبا، منها: رح رائع اإسام ي مسائل احال واحرام للمحّقق احّي، رسالة ي غسل اميت 
والصاة عليه، حاشية عى معام اُأصول للحسن بن الشهيد الثاي بالعربية، وحاشية بالفارسية 
التقليد  الشكّيات، رسالة ي  بالفارسّية، رسالة  والذبائح  الصيد  عليه، رسالة ي جواب مسألة 
للقوشجي،  التجريد  رح  عى  حاشية  وغرما،  واخمس  الغات  زكاة  ي  رسالة  والفتوى، 
الواجب  إثبات  رسالة  عى  حاشية  للتجريد،  اجديد  الرح  عى  اخفري  حاشية  عى  حاشية 
للدواي، رسالة ي معنى الَبداء، ُأنموذج العلوم، حاشية عى حكمة العن لعي بن حمد الكاتبي 

القزويني، رسالة ي اهندسة، وغر ذلك من الرسائل واحواي وأجوبة امسائل.
 ، توّي ي شهر رمضان سنة ثان وتسعن وألف، وقيل - تسع وتسعن، وُنقل إى مشهد اإمام الرضا
وُدفن هناك ي امدرسة امعروفة بمدرسة امرزا جعفر. راجع: طبقات أعام الشيعة)القرن احادي 

عر(، ص 524؛ أعيان الشيعة، ج9، ص142.
)2(. قيد التحقيق من ِقبل الشيخ جعفر اإسامي، وسوف يطبع من قبل مركز تراث كرباء التابع 

للعتبة العّباسية امقّدسة.
)3(. وقد ّمت بعون اه تعاى، وقد جعلت رسالة تعارض امقرر والناقل جزًءا منها، وامجموع جزًءا من 
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]27.[ وُأخـرى فـي معنـى أصالة اإمكان.
]28.[ وُأخـرى فـي أّن تعارض)1( امطلق وامقـيد إلـى كم يـرتقـي، وهاتان 

بطـريقة السؤال واجواب.
فـي  اأسباب)2(  شـرح  كتاب  من  عبارٍة  شـرح  فـي  رسالة  ومنها:   ].29[

الطّب، فـي تـركـيب اأخاط.
مشكات  حّل  فـي  البـيان  خاصة  بـ:  امسمـى  التفسـيـر  ومنها:   ].30[

القـرآن)3(.
الكـرسـي، لسـيدنا اأجّل اجامع  آية  تفسـيـر  ]31.[ ومنها: ما ّخصته من 
اأئّمة  سابع  به  لّقب  با  امسمـى  اأحكام،  وسـرائر  العلوم  لدقائق 

اأعام، علـيهم سام اه املك العام.
الفوائد  من  وغـيـره،  الدرس  فـي    إفاداته  من  معُته  ما  ومنها:   ].32[

الشـريفة، والفـرائد اللطـيفة، وسمـيتها بـ: الدرر امنثورة.
مواضع  فـي  عنه  الصادرة  حقـيقاته  من  أخذُها)4(  فوائد  ومنها:   ].33[
بـ:  وسمـيتها  تامذته،  من  امعتمدين  بعض  ألسنة  ومن  متفـرقة، 

كتاب امقاصد العلّية)منه(.
)1(. م يرد)تعارض( ي)أ(.

حكيم  بن  عوض  بن  نفيس  الدين  برهان  للشيخ  الطب،  ي  والعامات  اأسباب  رح  كتاب   .)2(
الكرماي، رٌح مزجٌي ي غاية التحقيق، أّلفه ي سمرقند، وفرغ منه ي أواخر صفر سنة 827 
ه ، وأهداه إى السلطان ُألغ بيگ بن شاهرخ ابن اأمر تيمور كوركان، وبعده أّلف رح موجز 
القانون امشهور ب : رح النفيي، وهو مطبوٌع، ومتنه للشيخ نجيب الدين حّمد بن عي بن عمر 

السمرقندي، امقتول هرات سنة 618 ه . احظ: الذريعة، ج13، ص82، الرقم: 263.
)3(. قيد التحقيق من قبل اأخ حيدر عبد الرسول عوض.

)4(. ي)ب(:)اخرها(.
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لطائف الفوائد.
]34.[ ومنها: كتاب اأربعـن، الذي أرجو أن أمع فـيه أربعـن حديًثا من 
بالتوحـيد والنبّوة واإمامة وامعاد، وبـيان  امتعّلقة  اأخبار امشكلة، 
وعشـرون  اثنان  منه  بـرز  وقد  الزمان،  ساعد  ما  بحسب  ها  وشـرح 

حديًثا، أسال اه التوفـيق إمامه)1(.
واجَنة  والبـرزخ  باموت  يتعَلق  فـيا  اأخبار  من  معته  ما  ومنها:   ].35[
والَنار، وفـي مقتل موانا أبـي عبد اه احسـن)2(، وفـي أحوال 
سـيدتنا فاطمة الزهـراء، وموانا احسن امجتبـى ، وأرجو من 

اه تعالـى أْن يوِفقنـي إمامه علـى أحسن وجه)3(.
اه  الشهداء، صلوات  بالفارسـية من أحوال سـيد  ما معُته  ]36.[ ومنها: 

علـيه، وسمـيته بـ: امناقب احسـينـية.
]37.[ ومنها: خطب عـربـية وأشعار فارسـية، من مـرثـيته أيًضا.

]38.[ ومنها: شـرح لقلـيل من دعاء أبـي مزة الثالـي.
]39.[ ومنها: جالس عديدة لذكـريات وأخبار، فـي امواعظ والنصائح.

]40.[ ومنها: الـرسالة امسَاة بـ: تنبـيه الغافلـن من ذكـر ملة من اأخبار 
امتعّلقة بموانا وإمامنا صاحب الزمان ، وببعض أحوال شـيعته، 
البابـية؛ حـيث مّسكوا بتـرويج  وامقصود منها رّد الفـرقة امستحدثة 

باطلهم بجملة من تلك اأخبار.
)1(. احمد ه الذي وّفقني إمامه ي سنة ثاث وثانن بعد األف ومئتن)منه(.

)2(. م يرد السام ي)ب(.
)3(. احمد ه الذي وَفقني إمامه بضِم أحوال النبّي ، وسائر اأئَمة  والتحَية، وقد تَم ي سنة 

تسعن بعد ألف ومئتن، وسَميته بـ: السبع امثاي)منه(.
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]41.[ ومنها: رسالة وجـيزة فارسـية فـي رّد تلك الفـرقة التـي خـرجت عن 
ربقة اإسام، وتصَدت محو الشـرائع واأحكام، قطع اه أدبارهم، 

وحـى عن وجه اأرض آثارهم)1(.
]42.[ ومنها: هذا الذي أَلفته فـي علم الـرجال)2(.

وقد فـرغُت منه فـي شهـر ذي القعدة احـرام، كا تقَدمت اإشارة إلـيه.
صدر  ما  مـيع  العمـيم  بلطفه  جعل  أن  الـرحـيم  الـرؤوف  اه  وأسأل 
منـي من هذه امؤَلفات وغـيـرها من اأعال خالصًة لوجهه الكـريم؛ وإّا 
فاإخاص فـي اأعال فـي غاية الصعوبة وهاية اإشكال، وا يتـيسـر إّا 
بَمّن من اه امتعال، مع أّن العمل من دونه ا ينفع فـي امآل، بل كثـيـًرا ما 

يوجب الندامة والنكال)3(.
)1(. طبعت بتحقيق اُأستاذ جويا جهانبخش ي كتاب)جشن نامه استاد اشكوري(.

)2(. وقد أّلفت بعد ذلك أشياء ُأخر أيًضا:
]43.[ منها: حواٍش عى قوانن الفاضل القمّي ، من أَول اأدَلة العقلَية إى آخر ااستصحاب.

]44.[ ومنها: رسالة ي التنجيز والتعليق ي الرط الواقع من العقود وغرها.

]45.[ ومنها: تعليقات خترة عى نجاة العباد لشيخنا اُأستاذ صاحب جواهر الكام.

]46.[ ومنها: تفسر قوله تعاى:)طه( ]سورة طه: 1[، وقوله تعاى:)فكان قاب قوسن أو أدنى( ]سورة 

النجم: 9[.
]47.[ ومنها: رح حديٍث رواه ي الكاي ]ج2، ص226[ ي باب امؤمن وعاماته وصفاته، عن أمر 

امؤمنن، ي جواب مام الذي سأله عن صفة امؤمن، وقد فرغت من هذا ي آخر ربيع الثاي 
سنة ثان وتسعن بعد مئتن وألف من اهجرة)منه(.

قلت: والرسالة اأخرة قيد الطبع بتحقيق اُأستاذ جويا جهانبخش رعاه اه.
)3(. وهناك جموعة مصّنفات له م يذكرها هنا، ولعّلها بعد تأليف هذا الكتاب، وهي:

1. اأدّلة العقلية.
2. اأربعون حديًثا.

3. السؤال واجواب ي أصالة اإمكان.
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]موعظٌة: [
فعلـيك فـي حصـيله بامجاهدة والتضـرع إلـى اه، والتمُسك بحبل آل 
بعـروهم  أخـي  يا  فتمّسك  الظام،  ومصابـيح  اأنام  هداة  هم  الذين  اه 
التـي لـيس ها انفصام، واركب سفـينتهم التـي من ركبها نجـى من الشدائد 
إلـى  يوصلك  فإّنه  العّام؛  املك  اه  ومواعظ  بمواعظهم  واّتعظ  واآام، 

أقصـى الكال وأسنـى امقام.
ويكفـيك ما عن سور التوراة:

فإَن  السفـينة  وجِدد  بعـيد،  بعـيٌد  الطـريق  فإّن  الزاد  من  أكثـر  آدم!  يابن 
فإَن الصـراط دقـيٌق دقـيق، وأخلص  البحـر عمـيٌق عمـيق، وخِفف احمل 
إلـى  وفخـرك  القبـر،  إلـى  نومك  وأخـر  بصـيـر،  بصـيـر  الناقد  فإَن  العمل 

4. تفسر نبذة من آيات الكتاب امبن وأخبار اأئّمة امعصومن.
5. رسالة ي التقّية.

6. توضيح مسألة من امقامع.
7. انفراد الطاق بعوض اخلع.

8. دقائق اأفكار.
.9. رح دعاء اإمام السجاد

10. الصاة مع وضوء رافع.

11. الطاق بعوض الزوجة.
12. عيون اأحكام.

13. رسالة فقهية.
14. قاعدة الرط ي ضمن العقد.

15. لغز خليفة السلطان.
16. اللغز وامعّمى، أو لغز يوم اخميس وشهر ربيع اأول.

17. مشارع اأصول إى هاية امحصول.
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حور  إلـى  ولَذتك  اآخـرة،  إلـى  وراحتك  اجَنة،  إلـى  وشهوتك  امـيزان، 
الَنار  وتبَعد عن  الدنـيا،  باستهانة  إلـي  وتقـرب  أكن لك،  لـي  العـن، وكْن 

ببغض الفَجار وحِب اأبـرار، فإَن اه ا يضـيع أجـر امحسنـن)1(.
علـى  ه  واحمد  امختصـر،  هذا  فـي  معه  أردت  ما  آخـر  هذا  ولـيكن 
الكـرام  البـررة  إخوانـي  وأســأل  اختام،  خـيـر  وأسأله  لإمام،  توفـيقه 
اموّفق  واه  احساب،  يوم  ينفعنـي  صالٍح  بدعاٍء  يشـيعونـي  أن  اأنجاب، 

للصواب، والصاة علـى حّمد وآله اأطهار اأطـياب)2(.
وقد فـرغت من حـريـر هذه الكلات يوم اجمعة ثانـي عشـر شهـر ذي 
القعدة احـرام من شهور سنة تسع وسبعـن بعد ألٍف ومئتـن، وأنا امؤلف 
امذنب اجانـي، حّمد تقـي بن حسـن علـي اهـروي، عفا اه عنه وحشـره 

مع ساداته اأئّمة امعصومـن، سام اه علـيهم أمعـن)3(.

)1(. اجواهر السنّية، ص80.
)2(. إى هنا تنتهي نسخة)ب(.

)3(. ي هامش)ج(:)بلغ قباًا مع النسخة التي كتبت من نسخة امؤلف(.
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شهر جمادى اآخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخامسة/اجلَد اخامس/ العدد اأول

الم�شادر و المـراجع:
حققه . 1 العاملـي،  اأمـن  حسن  السـيد  للعّامة  الشـيعة،  أعـيان 

وأخـرجه حسن أمـن، دار التعارف، بـيـروت لبنان.
احسن . 2 بن  حمد  للشـيخ  القدسـية،  اأحاديث  فـي  السنـية  اجواهـر 

احـر العاملـي، منشورات مكتبة امفـيد، قم إيـران، غـيـر مؤرخة.
الذريعة إلـى تصانـيف الشـيعة، للعّامة الشـيخ آقا بزرك الطهـرانـي، . 3

بـيـروت دار اأضواء، الطبعة الثالثة، 1403هـ.
دار . 4 الكلـينـي،  يعقوب  بن  حمد  جعفـر  أبـي  اإسام  لثقة  الكافـي، 

الكتب اإسامـية، الطبعة الثالثة، 1388هـ.
آقا . 5 الشـيخ  للعَامة  العشـرة،  بعد  الثالث  القـرن  فـي  البـررة  الكـرام 

التـراث العـربـي، 1430هـ،  بـيـروت، دار إحـياء  بزرك الطهـرانـي، 
2009م، أفست عن طبعة طهـران.

فهـرست دنا، مصطفـى درايتـي، مكتبة جلس الشورى اإسامـي، . 6
طهـران إيـران، 1389ش.





اء هيأي جة  ة أع�ض ر اذا�ت�ي الس�ي
تراث كرباء

The Curriculum Vitae of the 

Members of the

Advisory and the Editorial Boards 

of Karbala

Heritage Journal.

 





369

السيرة الذاتية أعضاء هيأتي مجلة تراث كرباء
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رئي�ص تحرير
د. إحسان عي سعيد اموسوي

اجّوال  :07700479123
drehsanalguraii@gmail.com :الريد األكروي

التحصيل العلمي: 
حاصل عى شهادة الدكتوراه من جامعة كراتي ي عام 2005م

حاصل عى شهادة اماجستر من جامعة امنتظر عام 1998م
حاصل عى شهادة البكالوريوس من جامعة خربور عام 1992م

امؤلفات:
الكتب: 

امطبوعة:
1-نصائح لعقاء الوهابية. 2-حكم اللعن ي الكتاب والسنة. 3-واية 
أمر امؤمنن  ي الكتاب والسنة. 4-إمامة اأئمة ااثني عر ي الكتاب 
والسنة. 5-البدعة ي صاة الراويح وحذف حي عى خر العمل. 7-نفي 
والسنة.  الكتاب  ي  اه  أعداء  من  8-الراءة  والسنة.  الكتاب  ي  اه  رؤية 
9-اإمام امهدي والغيبة ي الكتاب والسنة. 10- أصل الشيعة والتشيع ي 
الكتاب والسنة. 11-البدعة ي امتعتن. 12-أسباب هضة اإمام احسن 
 13-العباس قمر بني هاشم. 14- أتباع أمر امؤمنن  من الصحابة 
اإمامة.  17-معرفة  النبوة.  16-معرفة  تعاى.  اه  15-معرفة  الكوفة.  ي 

18- معرفة امعاد. 19-فهرس الوثائق الكربائية ي اأرشيف العثاي.
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غر امطبوعة:
1-النحو الكوي. 2- من أوضاع اسم الفاعل اللغوية والنحوية وعاقتها 
فن  العرف ي  شذا  4-رح  اإماء.  الكريم. 3-اهداية ي  القرآن  بباغة 

الرف. 5-رح وإعراب أبيات رح ابن الناظم.
البحوث: ثاثة أبحاث علمية.

امناصب:
مدير مركز تراث كرباء 

رئيس حرير جلة تراث كرباء 
رئيس حرير جلة الغارية 

امشاركات:
بمؤلف . 1 الكوفة  ي   Aاحسن اإمام  سفر  مهرجان  ي  امشاركة 

بعنوان: أتباع أمر امؤمنن A من الصحابة ي الكوفة، واحصول 
عى اجائزة الرابعة .

الثقاي اأول الذي . 2 العتبة العباسية ي اأسبوع  امشاركة ضمن وفد 
ُأقيم ي جامعة الكوثر ي العاصمة الباكستانية واحصول عى درع من 

اجامعة ومن هيئة الشباب امؤمن ي إسام آباد.
الذي . 3 الثاي  الثقاي  اأسبوع  ي  العباسية  العتبة  وفد  ضمن  امشاركة 

أقيم ي مدينة لكنو اهندية.
واأفام . 4 للصور  معرض  بإقامة  كرباء  تراث  مركز  باسم  امشاركة 

الوثائقية مدينة كرباء ي حافظة النجف اأرف. 
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مدير التحرير
أ.م.د. فاح رسول احسيني

اجّوال  : 07726795739
: التحصيل العلمي  أولا

الباغة( . 1 بابل بعنوان:)منصوبات اأساء ي هج  دكتوراه / جامعة 
بتاريخ: 2013/2/25 م.

أي . 2 ديوان  ي  اجمل  الرسالة)مواقع  عنوان  بابل،  جامعة  ماجستر/ 
اأسود الدؤي( بتاريخ 2004/10/25م.

بكالوريوس/ لغة عربية من جامعة بابل /2000-2001 م. 3
ثانياا: امؤلفات

أ- الكتب: كتاب منشور و آخر غر منشور
ب- البحوث: أحد عر بحًثا علمًيا

ثالثاا: امناصب
مقرر قسم اللغة العربية ي جامعة كرباء 2007-2008 م

ا: امشاركات رابعا
أ- امؤمرات:

- امشاركة ي مؤمرين علمين
ب- الندوات: 

- امشاركة ي أربع ندوات علمية 
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الهياأة اا�شت�شارية
1- أ.د. فاروق حمود احبوي

اجّوال  : 07803174792
 faroq.alhaboby@yahoo.com :الريد األكروي

التحصيل العلمي:
الدكتوراه من اجامعة امستنرية /كلية الربية عام  حاصل عى شهادة 

1997م
حاصل عى شهادة اماجستر من جامعة بغداد / كلية اآداب عام 1994م 

حاصل عى شهادة البكالوريوس من اجامعة امستنرية عام 1970م 
امؤلفات:

الكتب: ثانية كتب منشورة
البحوث: سبعة وعرون بحًثا علمًيا

امناصب:
معاون العميد للشؤون العلمية / كلية الربية / جامعة كرباء 2008-

2012م
عميد كلية الربية للعلوم اإنسانية منذ 2012م  و لغاية 2017/7/1م.

امشاركات:
شارك ي أحد عر  مؤمًرا داخل  العراق وخارجه

شارك  ثاث عرة ندوة علمية
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شهر جمادى اآخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخامسة/اجلَد اخامس/ العدد اأول

2- أ.د. إياد عبد احسن اخفاجي
اجّوال  : 07830889636

dr.ayad@hotmail.com :الريد األكروي
: التحصيل العلمي أولا

حاصل عى درجة الدكتوراه من اجامعة امستنرية 2004م
حاصل عى درجة اماجستر من اجامعة امستنرية 2001م

حاصل عى درجة البكالوريوس من اجامعة امستنرية 1998م
ثانياا: امؤلفات

الكتب: مسة  كتب
البحوث: ثاثون بحًثا منشوًرا وستة أبحاث غر منشورة .

ثالثاا: امناصب
عضو معية امؤرخن العرب 1997 – 2004م.

مقرر الدراسات العليا ي قسم التاريخ2011-2013م.
رئيس اللجنة العلمية ي قسم التاريخ2013-2014م.

رئيس قسم التاريخ2015م  وحد اآن.  
رابعَا: امشاركات

شاركت ي أربعة مؤمرات
وحلقات النقاش ي قسم التاريخ بن العامن 2011-2012م.

رئيس اللجنة العلمية للندوة،بعنوان )امؤرخون وأثرهم ي تنمية الوعي 
الطّاي مواجهة التحدّيات(.

امشاركة بأكثر من ثاث وعرين ندوة علمية وحوارية وحلقة نقاشية ي 
قسم التاريخ بن عامي 2015-2016م.
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3- أ.د. زمان عبيد وناس امعموري
اجّوال  :07818660788

zaman.obaid@ymail.com :الريد األكروي
: التحصيل العلمي أولا

حاصل عى شهادة الدكتوراه من اجامعة امستنرية 2004م
حاصل عى شهادة اماجستر من اجامعة امستنرية 2001م

حاصل عى شهادة البكالوريوس من اجامعة امستنرية 1996م.
ثانياا: امؤلفات

الكتب: سبعة كتب منشورة و كتابان غر منشورين
البحوث:مسة وأربعون بحًثا منشوًرا وبحوث أخرى غر منشورة

ثالثاا: امناصب 
رئيس حرير جلة الباحث ي كلية الربية جامعة كرباء سنة 2014م

شغل منصب مقرر الدراسات العليا ي قسم التاريخ 2008-2009م
شغل منصب رئيس قسم التاريخ 2005-2006م

عضو اللجنة العلمية للدراسات العليا ي قسم التاريخ جامعة كرباء
عضو اهيأة ااستشارية جلة تراث كرباء 

عضو اهيأة ااستشارية مجلة البضعة الفاطمية.
 International new research مجلة  ااستشارية  اهيأة  عضو 

Journal اامريكية

ا: امشاركات رابعا
مشارك ي ستة مؤمرات علمية 

مشارك ي ندوة واحدة فقط
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شهر جمادى اآخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخامسة/اجلَد اخامس/ العدد اأول

4- أ.د. عي كسار الغزاي
اجّوال  :07802456713

yahoo.com@alialkazali65 :الريد األكروي
: التحصيل العلمي أولا

حاصل عى شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد / كلية الربية )ابن رشد( 
عام 2001م

/عام  اآداب  كلية   / الكوفة  جامعة  من  اماجستر  شهادة  عى  حاصل 
1997م

حاصل عى درجة البكالوريوس ي جامعة القادسية / كلية الربية / عام 
1994م

ثانياا: امؤلفات
الكتب:  ثاثة كتب مطبوعة

البحوث: عرون بحًثا علمًيا منشوًرا
ثالثاا: امناصب 

عضو احاد امؤرخن واآثارين ي العراق.
. عضو احاد امؤرخن العرب.

عضو اهيأة ااستشارية مجلة تراث كرباء
ا: امشاركات رابعا

امشاركة ي العديد من امؤمرات و الندوات العلمية
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5- أ.د. حسن حامي
: التحصيل العلمي: أولا

دكتوراه ي القانون)1968(، عنوان الرسالة: »تأسيس امؤسسات ي . 1
ظل القانون السابق والقانون احاي«.

جامعة . 2 القانون،  كلية  الــقــانــون)1963-1961(،  ي  ماجستر 
إسطنبول.

كلية . 3 مــتــمــيــز)1960-1956(،  بدرجة  القانون  ي  بكالوريوس 
القانون، جامعة إسطنبول. 

دبلوم عاي)1953- 1956(، مدرسة بيغول ايسيي، إسطنبول. 4
ثانياا: امؤلفات

الكتب: تسعة وثاثون  كتاًبا
البحوث: اثنان وعرون بحًثا

6- أ.د. تقي بن عبد الرضا العبدواي
اجّوال  : 0096899316676

omantel.net.om@taki1966 :الريد األكروي
أول: التحصيل العلمي:

شهادة زمالة حاسبة إدارية - معهد الزمالة للمحاسبة اإدارية اسراليا
ماجستر إدارة اأعال - جامعة لينكون الريطانية

شهادة جامعية إدارة اأعال – معهد شال رق ويلز بريطانية
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ثانياا: امؤلفات:
الكتب امؤلفة: كتابان

البحوث امنشورة: مسة أبحاث علمية
ثالثاا: امشاركات:

امؤمرات والندوات وورش العمل ي امحافل الدولية: امشاركة ي عقد 
ندوات عدة وورش عمل ي امحافل الدولية سواء باللغة العربية أم باللغة 

اإنجليزية ي ختلف دول العام ي مواضيع عديدة.
الدراسات واخدمات ااستشارية: خبر متخصص شارك ي العديد من 

الدراسات واخدمات ااستشارية 
ا: امناصب  رابعا

عميد كلية اخليج ي سلطنة عان
رئيس الشبكة العانية للجودة ي التعليم العاي

مراجع مقيم مشاريع بحثية - جلس البحث العلمي العاي
مراجع مقيم   أداء   مؤسسات التعليم العاي - اهيئة العانية لاعتاد اأكاديمي

مراجع مقيم برامج التعليم العاي – وزارة التعليم العاي سلطنة عان
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الهياأة التحريرية
1- أ.د. ميثم مرتى نر اه
اجّوال  : 07801341460

maithem@yahoo.com :الريد األكروي
: التحصيل العلمي أولا

حاصل عى درجة دكتوراه من جامعة بغداد / كلية اآداب ي عام2010م 
عام  ي  اآداب  كلية   / بغداد  جامعة  من  اماجستر  درجة  عى  حاصل 

1998م 
حاصل عى درجة البكالوريوس من جامعة بغداد / كلية اآداب ي عام 

1993م
ثانياا: امؤلفات

الكتب: ا يوجد
البحوث: عرة  أبحاث منشورة

ثالثاا: امناصب 
مقرر قسم التاريخ / كلية الربية / جامعة كرباء 2004-2006م

رئيس قسم التاريخ / كلية الربية / جامعة كرباء 2006-2008م
معاون عميد كلية الربية / جامعة كرباء 2010 -2014م

ا: امشاركات  رابعا
شاركت ي العديد من امؤمرات ي داخل العراق و خارجه
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2- أ.د. زين العابدين موسى جعفر
اجّوال  : 007709661124

yahoo.com@zainfar67 الريد األكروي
: التحصيل العلمي أولا

دكتوراه ي اآثار / كلية اآداب – جامعة بغداد / 2002م 
ماجستر ي اآثار / كلية اآداب – جامعة بغداد /1995م

بكالوريوس ي اآثار / كلية اآداب – جامعة بغداد/ 1991م 
ثانياا: امؤلفات

الكتب:كتاب واحد
البحوث: عرون بحًثا علمًيا

ثالثاا: امناصب 
امعاون اإداري لعادة كلية الربية – جامعة كرباء / 2007- 2011م

رئيس قسم السياحة الدينية ي كلية العلوم السياحية – جامعة كرباء / 
2012-2013م

– كلية  رئيس اللجنة التحضرية ملتقى جائزة اإبداع ي اأدب العري 
الربية / جامعة كرباء / 2008 م

كلية   – احسيني  للشعر  السنوي  للمهرجان  التحضرية  اللجنة  رئيس 
الربية جامعة كرباء / 2008م

رئيس جنة امتحانات الدراسة اأولية ي كلية الربية – جامعة كرباء / 
2007- 2011م
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عضو هيأة استشارية ي جلة صدى القرآن ي العتبة احسينية امقدسة / 
2015 – 2016م

مدير حرير جلة صدى القرآن ي العتبة احسينية امقدسة / 2017م
ا: امشاركات رابعا

عضو جنة التنسيق وامتابعة ي اأمانة العامة للعتبة العباسية امقدسة مع 
وزارة السياحة واآثار / 2008م 

عضو جنة اإرشاد الربوي – جامعة كرباء / 2007- 2011 م
عضو امكتب ااستشاري –كلية الربية جامعة كرباء/2007- 2011م
للعتبة  العامة  واأمانة  كرباء  جامعة  بن  وامتابعة  التنسيق  جنة  عضو 

العباسية امقدسة . 
السياحية  العلوم  كلية  ي  واحضاري  السياحي  امتحف  ي  جنة  عضو 

جامعة كرباء .
عضو ي اللجنة الدائمة لفعاليات العتبتن امقدستن احسينية والعباسية 
مهرجان ربيع الشهادة وربيع الرسالة وامرح احسيني / 2008 – 2014م

عضو التنسيق وامتابعة للعتبة بن هيئات احشد الشعبي فرع كرباء وبن 
جامعة كرباء .

امشاركة ب أحد عر  مؤمًرا علمًيا
امشاركة بسبع  ندوات  علمية 
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3- أ.د. عي خضر حجي
اجّوال  :07801423268

: التحصيل الدراي أولا
دكتوراه فلسفة طرائق تدريس القرآن الكريم والربية اإسامية/ جامعة . 1

بغداد –كلية الربية- ابن رشد-2004م
اإسامية/جامعة . 2 والربية  الكريم  القرآن  تدريس  طرائق  ي  ماجستر 

بغداد –كلية الربية- ابن رشد-2001م
بكالوريوس ي اللغة الفارسية /جامعة بغداد – قسم اللغة الفارسية-2005م. 3
بكالوريوس ي الريعة والعلوم اإسامية/جامعة بغداد-قسم الريعة-1991م. 4

ثانياا: امؤلفات
أ- الكتب: تأليف و نر ثانية عر كتابا و ثانية كتب حت الطبع

ب- البحوث:  تسعة وثاثون بحثا
ثالثاا: امناصب

1- معاون عميد كلية الفقه لشؤون الطلبة 2006 – 2007م
2- معاون عميد كلية الفقه للشؤون اإدارية 2007 – 2013م.

3-عميد كلية الفقه بالوكالة
4- رئيس قسم علوم القران

5-رئيس جنة الرقيات
6-مسؤول وحدة اإعام.

7- مدير إدارة معية منتدى النر- من أقدم اجمعيات العلمية ي العراق-
ا: امشاركات رابعا

امشاركة ي أكثر من سبعة وعرين مؤمرا دوليا و حليا
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4- أ.د. حسن عي الرهاي
اجّوال  : 07717078301

أول: التحصيل العلمي
1. حاصل عى شهادة الدكتوراه  من جامعة فدريكو الثاي اإيطالية 2010م

2. حاصل عى شهادة اماجستر من جامعة البرة 2001م
3- حاصل عى شهادة البكالوريوس من جامعة البرة  1993م

ثانياا امؤلفات:
أ- الكتب: تأليف و نر مسة كتب أحدها باللغة اإيطالية

ب- البحوث: أكثر من عرين بحًثا علمًيا
ثالثاا: امناصب

2002م . 1 من  البرة  جامعة   / الربية  /كلية  التاريخ  قسم  رئيس 
ولغاية 2006م

كلية . 2 ي  العلمية  بــالــشــؤون  امرتبطة  ــدات  ــوح ال عــى  اإراف 
الربية2011م

عضو ي جنة الرقيات ي كلية الربية 2012م ولغاية 2016م. 3
عضو ي جنة الدراسات العليا ي قسم التاريخ من 2012 م  ولغاية اآن. 4

ا: امشاركات رابعا
امشاركة بأكثر من مؤمر و ندوة علمية 
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5- أ.م.د. نعيم عبد جودة
اجّوال  : 07808699273

drjouda@hotmail.com -:الريد األكروي
التحصيل العلمي.

درجة دكتوراه ي تاريخ انجلرا الوسيط من جامعة بغداد بتاريخ 2008م.

درجة ماجستر ي تاريخ العراق امعارمن جامعة بغداد بتاريخ 2002م.
درجة بكالوريوس ي التاريخ العام من جامعة القادسية عام 1997م.

2. امؤلفات:
1. الكتب: ا يوجد

2. البحوث: عرون  بحًثا منشوًرا
امناصب:

عضو جنة الدراسات العليا لأعوام 2010 و 2011و2012 و 2014م.
عضو اللجنة اإمتحانية لأعوام 2009 و 2011 و 2012م.

6- أ.م.د. عي طاهر تركي
اجّوال  : 07725416662

gmail.com@dr.ali tahir76:الريد األكروي
: التحصيل العلمي أولا

حاصل عى شهادة الدكتوراه من كلية اآداب جامعة الكوفة عام 2011م
حاصل عى شهادة اماجستر من كلية اآداب جامعة الكوفة عام 2006م

جامعة  اآداب  كلية  من  التاريخ  ي  البكالوريوس  شهادة  عى  حاصل 
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الكوفة عام 1998م.
ثانياا: امؤلفات

الكتب:  كتابان
البحوث: أربعة  عر بحًثا علمًيا

امناصب:
-2006 عام  كرباء  جامعة  رئاسة  ي  العليا  الدراسات  شعبة  مدير 

2007م.
 2013 عام  اإنسانية  للعلوم  الربية  كلية  ي  الطلبة  شؤون  شعبة  مدير 

لغاية 2017م.
أمن جلس كلية الربية للعلوم اإنسانية 2014م   لغاية 2017م

امشاركات:
امشاركة ي العديد من الندوات و امؤمرات العلمية

7- أ.م.د. غانم جويد عيدان
اجّوال  :07702611080

أوًا: التحصيل العلمي
شهادة دكتوراه لغة انكليزية)لغة( كلية اآداب / جامعة بغداد 2006م

ماجستر لغة انكليزية)لغة( – كلية اآداب / جامعة بغداد 1995م
بكالوريوس لغة إنكليزية – كلية الربية / جامعة بغداد 1988م 

ثانياا: امؤلفات
1. الكتب: ا يوجد
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2. البحوث: ثاثة بحوث علمية
ثالثاا: امناصب

من 1996 – 2000م اإراف عى رئاسة قسم اللغة اانكليزية / ليبيا 
 / اانكليزية  اللغة  قسم  رئاسة  عى  اإراف  2003م   –  2002 من 

كلية الربية جامعة الرموك)العراق( 
من 2010-2015م رئيس قسم اللغة اإجليزية /كلية التربية للعلوم اإنسانية /جامعة كرباء 

ا: امشاركات  رابعا
ا توجد أي مشاركات 

8- أ.م.د. توفيق جيد أمد
اجّوال : 07801901377

: التحصيل العلمي أولا
1- البكالوريوس جامعة البرة

2- اماجستر: جامعة البرة
3- الدكتوراه: اهند جامعة كاكاتيا

ثانياا: امؤلفات:
ثانية أبحاث علمية

ثالثاا: امناصب
1- مقرر قسم اللغة النكليزية/ كلية الربية/ جامعة كرباء

2- عضو معية امرمن العراقين
ا: امشاركات رابعا

     امشاركة بسبعة مؤمرات داخل العراق وخارجه 
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Universities 1996- 2000.
2- Head of the Dept. of English Language/ College of Education/ Al- 

Yarmook University/ Iraq 2002- 2003.
Contributions:
None.
8. Assist. Prof. Dr. Tawfiq Majeed Ahmed
Mob.No:-07801901377
E-mail: Tawiqenglish @Yahoo.com
Education:

- Bachelor in English. Basrah University in 1986-1991
- Master in English –Basrah University in 2002-2005
- Doctorate in English- Kakatiya University- India in 2012-2015
Publications:
None.
Positions Held:
1. Member of Iraqi Association translators
2. Member of the Consultation Bureau for translation in Kerbala  

University

Contributions:
Many participations in scientiic conferences and symposiums.
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Positions Held.
Edition Manager of Karbala' Quarterly Journal since 2016.
Contributions:
5 international and native conferences.
6. Assist. Prof. Dr. Ali Tahir Turki Al- Hilli 
Mob.No:- 07725416662.                                                        
Education:

- Ph.D in Modern History from the University of Kufa in 2011.
- M. A in Modern History from the University of Kufa in 2006.
- B. A in History from the University of Kufa 1998.
Publications:
1- Books:- 2 published books
2- Periodicals:- 15 published articles.
Positions Held:
1- Manager of High Studies Section in University of Karbala' 2006- 

2007.
2- Manager of Graduate Students' Section in College of Education for 

Human Science/ University of Karbala' since 2013.
3- Secretary in charge for Board of the College of Education for 

Human Science/ University of Karbala' since 2014.
Contributions:
Many participations in scientiic conferences and symposiums.
7. Assist. Prof. Dr. Ghanim Jwaiid 'Idaan 
 Education:

- Ph.D in the English Linguistics from the University of Baghdad in 2006.
- M. A in the English Linguistics from the University of Baghdad in 1995.
- B. A in the English Language from the University of Baghdad 1988.
Publications:
1. Books:-
2. Periodicals:-
Positions Held:
1- Head of the department of English Language in  different Libyan 
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4. Prof. Dr. Hussian Ali Al-Sharhany
Mob.No:- 07717078301
Education:

- Ph.D from Fedrico University/ Italy 2010
- M. A from Basrah University 2001
- B. A from Basrah University 1993
Publications:
1. Books: writing and publishing ive books; one of them in Italian
2. Researches: publishing more than 20 scientiic researches.
Positions Held:
1. Head of History Department/ College of Education/ Basrah 

University from2002 to 2006.
2. Supervising on the units relating to the scientiic issues in College 

of Education 2011.

3. A member in the promotion committee in College of Education 
from2012 to 2016.

4. A member in the higher studies committee in the History 
department from 2012 up to now.

Contributions:
Participating in more than one scientiic conference and symposium.
5. Assist. Prof. Dr. Na'aeem Abid Jouda.
 Mob. No. :- 07808699273.                                                        
Email:- drjouda@hotmail.com .
Education:

- Ph.D in the Medieval History of England from the University of 
Baghdad in 2008.

- M. A in Modern History of Iraq from the University of Baghdad in 
2002.

- B. A in the public history from the University of Al- Qaudissya in 
1997.

Publications:
1- Books:- None.
2- Periodicals:- 20 published articles
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Creativity in Arab Literature/ College of Education for Human Science/ 
University of Karbala 2008.

Contributions:
1-8 memberships in different academic boards 2007- 2017.
2-Editor in Chief of Sada Al- Qura'n Magazine of Imam Hussein Holy 

Shrine in 2017.
3-Participations in 11 scientiic conferences.
4-Participations in 7 scientiic symposiums.
3. Prof. Dr. Ali Khuthair Hajji
Mob. No: 07801423268
Education:

- Ph.D in teaching methods of Holy Quran and Islamic education. 
Baghdad University/

            College of Education Ibn Rushd 2004
- M.A in teaching methods of Holy Quran and Islamic education . 

Baghdad University Ibn          Rushd 2001  
- B.A  in Shareah and Islamic sciences/ Baghdad University/ Shareah 

department1991
Publications:
1. Books: writing and publishing 18 books; 8 under publication
2. Researches: publishing 39 scientific researches.
Positions Held:
1.Dean assistant of College of Fekih of students affairs 2006 to 2007.
2. Dean assistant of College of Fekih of administrative affairs 2007 

to 2013.
3. Dean of College of Fekih by proxy.
4.Head of Quran Sciences department
5. Head of promotion committee.
6. Head of media unit.
7. Head of publication forum association; one of the oldest the 

scientific associations in Iraq.

Contributions:
   Participating in more than 27 international and local conference.
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The Editorial Board:

1. Prof. Dr. Maytham Murtadha Nasullah  
Mob. No:  07801341460.                                                        
Email:maithem@yahoo.com
Education:

- Ph.D in Archeology from the University of Baghdad in 2010 .
- M. A in Archeology from the University of Baghdad in1998 .
- B. A in  from the University of Baghdad in 1993.
Publications:
1- Books:- None
3-Periodicals:- 10 published books
Positions Held:
1- Director of the Dept. of History 2004-2006
2-Head of the Dept. of History 2006-2008

3-Dean assistant of the college of education for human science 2010-2014
Contributions:
Participations in many international and native confernces 
2.Prof. Dr.  Zayn Al- Aabideen Musa Ja'far
Mob. No:  07709661124.                                                        
Email: zainfar67@yahoo.com .
Education:

- Ph.D in Archeology from the University of Baghdad in 2002 .
- M. A in Archeology from the University of Baghdad in 1995.
- B. A in Archeology from the University of Baghdad 1991.
Publications:
1- Books:-
2- Periodicals:-
Positions Held:
1- Dean Assistant in the College of Education for Human Science/ 

University of Karbala 2007- 2011.
2- Head of the Dept of Religious Tourism/ College of Touristic 

Sciences/ University of Karbala 2012- 2013.
3- Head of the preparatory committee of the Forum of the Prize of 
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Publications.
1- Books:- 39 published books.
2- Periodicals:- 22 published articles. 
6. Prof. Dr. Taqi Bin Abdul Ridha Al- adwaani 
Mob. No:  0096899316676.                                                        
Email: taki1966@omantel.net.com .
Education:

- Certiicate of administrative accountment from the Australian 
Institute Administrative Accountment Scholarship.

- M. A in Business Administration  from the University of Lincoln/ 
Britain.

- University Certiicate in Business Administration from the Institute of 
North East Wales/ Britain.

Publications:
1- Books:- 2 published books
2- Periodicals:- 5 published articles.
Positions Held:
1- Dean of the Gulf College in Oman Sultanate.
2- Head of the Omani Network for Quality in the Higher Education:
3- Assessor of researching projects in Omani Scientiic Council.
4- Assessor of the performance Higher Education Institutions/ the 

Omani Committee for the Academic accreditation.
5- Assessor of the researches in Ministry of Higher Education at 

Oman Sultanate.   
Contributions:
Member in many scientiic conferences and symposiums in many 

countries.
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3- Head of the Dept of History/ College of Education for Human 
Science/ University of Karbala 2005- 2006.

4- Member of the Scientiic Board of the High Studies in the Dept of 
History/ College of Education/ University of Karbala.

5- Advisory member of Karbala Heritage Quarterly Journal.
6- Advisory Member of Al- Bidh'a Al- Faatimia Magazine.
7- Advisory member of  the American International New Research 

Research Journal.
Contributions:
1-6 participations in Scientiic conferences.
2-1 participation in symposium. 
4. Prof. Dr. Ali Kasaar Hgadeer Al- Hgazali. 
 Mob. No:  07802456713.                                                        
Email: alialkazali65@yahoo.com
Education:

- Ph.D  in Pre- Islamic  History from the University of Baghdad in 2001.
- M. A in Islamic History from the University of Kufa in 1997 .
- B. A in History from the University of Al- Quadissya in 1994.
Publications:
1- Books:- 3 published books.
2- Periodicals:-  20 published articles.
Positions Held:
1- Member of the Iraqi Historians and Archeologists.
2- member of the Arab Historians.
3- Advisory member of Karbala Heritage Quarterly Journal.
Contributions:
Many participations in scientiic conferences and symposiums.
5.Prof. Dr. Hussein Hatemi 
Education.

- Ph.D in law in 1968.
- M. A in Law in 1963 from the University of Istanbul.
- B. A in Law from the University of Istanbul in 1960.
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Education:

- Ph.D in Islamic History from Al- Mustanssirya University in 2004.
- M. A in Islamic History from Al- Mustanssirya University in 2001.
- B. A in History from Al- Mustanssirya University in 1998.
Publications:
1- Books:- 5 published books
2- Periodicals:- 20 published Articles and 8 unpublished articles.
Positions Held:
1-Director of high studies in the University of Karbala 2011- 2013.
2-Head of the Scientiic Board in the Dept of History at the University 

of Karbala 2013- 2014.
3- Head of the Dept of History at the University of Karbala since 2015.
Contributions:
1- 4 participations in international conferences.
2- so many symposiums in history in 2011- 2012.
3- 23 seminnar in the Dept of History at the University of Karbala 

2015- 2016.
3. Prof. Dr. Zaman Ubayd Wanaas
Mob. No:  07818660788.                                                        
Email:zaman.obaid@ymail.com
Education: 

- Ph.D in Islamic History from the University Al- Mustanssyria University 
in 2004.

- M. A in Islamic History from the Al- \mustanssyria University in 2001.
- B. A in History from Al- Mustanssyria University in 1996.
Publications:
1- Books:- 5 published books and 2 unpublished books
2- Periodicals:- 33 published articles and 4 unpublished articles.
Positions Held:
1- Editor in chief of Al- Baahith Quarterly Journal in the College of 

Education for Human Science/ University of Karbala 2014.
2- Director of the High Studies/ College of Education/ University of 

Karbala 2008- 2009.
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B- unpublished: one

2. Researches: published: 11
Positions Held.
Coordinator in Arabic Dept. Kerbala University 2007 – 2008.
Contributions.
Conferences: two
Symposiums: four

The Advisory Board:

1-Prof. Dr. Faroq Al-Haboby
Mob.No:-07803174792
Email:-faroq.alhaboby@yahoo.com
Education:

- Ph.D in comparative literature from Al-Mustanssirya University in 1997.
- M. A in comparative literature from Baghdad University in 1994.
- B. A in Arabic language from Al-Mustanssirya University in 1970.

Publications:
1- Books:- 8 published books
2- Periodicals:- 27 published Articles 
Positions Held:
1- Dean Assistant in the College of Education for Human Science/ 

University of Karbala 2008- 2012
2- Dean of the College of Education for Human Science/ University of 

Karbala since 2012 until 2017.
Contributions:
1-11 participation in international and native conferences . 
2-12 symfosiam .

2. Prof. Dr. Ayad Abdul Hussein Sayhood  Al- Khafaji 
Mob. No:  07830889636                                                        
Email: dr.ayad@hotmail.com 
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11- Realizing the Imamate.
12- Realizing the Afterworld. 
13- The Bibliography of the Kerbal’i Documents in the Ottoman 

Archive. 

2- Periodicals:- 3 Articles.
Positions Held.
1- Manager of Karbala’ Center for Heritage.
2- Editor in Chief of Karbala’ Heritage Quarterly Journal.
3- Editor in Chief of Alghadhiria Journal.
Contributions.
1- Participation in the Festival of Imam Hussein’s Envoy Safeer and 

got the fourth prize for his book:- “ The Companions of the Commander 
of the Faithful in Kufa.

2- Membership in the deputation of the First Cultural Week of the 
Holy Abbasid Holy Shrine that was held in Alkawthar University at the 
Capital of Pakistan.

3-- Membership in the deputation of the Second Cultural Week of the 
Holy Abbasid Holy Shrine that was held in the Indian City Linko.

4- Participation in Najaf in the Karbala’ City Gallery for the photographs 
and the documentary ilms on Karbala’ Town.
Editor Manager:

Assist. Prof. Dr. Felah Resoul Hassan Al Husseini

Mob.No: 07726795739 
Education.

1.Ph.D. in Arabic, Babylon University
Dissertation Title: Nouns Accusatives in Nehjul Belaghah. Dated: 25/ 

2/2013 A.D.
2.Master in Arabic, Babylon University
Thesis Title: Sentences’ Positions in Abi AL Swad’s Al Du’ali Divan. 

Dated: 25/ 10/2004 A.D
3. Bachelor in Arabic, Babylon University. Dated 2000 – 2001
Publications.
1.Books:
A- published: one
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Editor in Chief

Dr. Ehsan Ali Sa’eed Al- Moosawi 
Mob.No:- 07700479123
Email:- drehsanalguraii@gmail.com
Education.

- Ph.D in Arabic from the University of Karachi in 2005.
- M. A in Arabic from Al- Muntathar University in 1998.
- B. A in Arabic form the University of Kharbur in 1992.
Publications.
A:-The Published Books:- 
1- The Kuic Grammar.
2- Form the linguistic and syntatic situation of present participle and 

it's relation with the holy Qura'an.
3- The Guidance to Dictation.
4- The Scented Explanation in the Styles of Morphology.
5- Explaining and Parsing the Verses of Ibn Al- Naadhim’s 

Interpretation.

B- The Unpublished Books:- 
1- Advices to the Wahhabi wise men. 
2- The Rules of Damnation in the Islamic Scripture and Tradition.
3- Wilaayaht the Guardianship of Ameer Al- Mu’mineen the 

Commander of the Faithful ‘Ali Bin Abi Taalib (pbuh) in the Islamic 
Scripture and Tradition.

4- The Twelver Imamate in the Islamic Scripture and Tradition. 
5-  Al- Bid’ah the Heresy in At- Taraaweeh Prayers and in the 

Omission of Hay Alaa Khayrul ‘Amal hurry to good deed from the ‘Adhaan 
the call to the prayers.

6- Refuting seeing God as in the Islamic Scripture and Tradition. 
7- Al- Bid’ah the Heresy in Al- Mut’atayn the Cases of Temporary 

Marriages and Performing the Hajj Pilgrimage and the ‘Umra the lesser 
Pilgrimage at the same time

8- The Follower Sahaabah Companions of Imam ‘Ali in Kufa.
9- Realizing Allah.
10- Realizing the Prophethood.
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- 25.A Tour in the Holy Places, 1st print, Ialemi Publishing Enterprise, 
Beirut, 1985 A.D.

- Al Ani, Nouri Abdul Hemeed Jabbar.
- 26. Iraq in the Jela’ri era a study in in its administrative and 

commercial situations, 1st print, Ministry of culture and Media the 
general cultural issues House, Baghdad, 1986 A.D.

- Al Abadi, Muhammed Edan.
- 27. Ibn Al Ilqami and his political role, 1st print, Layla press, The 

International Assembly of
- Ahlul Beit (p.b.u.t.), Qum, 1428 H.
- Masniyon Lious.

- 28. Al Kufa’s plans and explaining its map, Teqi Bin Muhammed Al 
Musbe’e,1st print, Al Weraqa publishing company Ltd., 2009 A.D.

- Aumara, Muhammed.
- 29. Dictionary of Commercial terms in the Islamic Culture, 1st print, 

Al Shorouq House, Beirut, Cairo,1413 A. H./ 1993 A.D.
- Al Musewi, Mustafa Abbas.
- 30. The Historical factors of Establishment and Development of the 

Arab Islamic cities, Ministry of Culture and Media publications, 
Baghdad, 1982.

- Al Yaqubi, Muhammed Ali.
- 31. Al Baliliyat, 1st print, the scientiic press, Al Nejaf, 1955 A.D.
- Third: The Unpublished theses and dissertations:
- Twahilah, Ahmed Ya’rub Ghanim.
- 33. the civil sight of Islamic city markets for folklore markets and 

the modern shopping complexes in the Islamic city, unpublished 
Ph. D. dissertation, Baghdad University, 2008.

-   Jeyad, Ingham Adil.
-   34. The Intellectual Movement in Kerbala in the seventh Hijri 

century, amaster thesis presented to College of Education for 
humanties, Kerbala University, 2011 A.D.
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Ciaro,1991 A.D.
Yaqout Al Hemewi, Abu Abdullah Shihab Al Din Al Rumi( born: 626 

H.).
16. Al Buldan Dictionary, 1st print, Arab Heritage reviving House, 

Beirut, Lanenon, 1976 A.D
Second: References
- - Al Imeen, Muhsin.
- 17. A’yan Al Sheia, investigated by Hassan Al Imeen, Al Te’arif 
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conclusion

it is better to know the conclusions that the researcher reached to. 
these can be summarized into the following:

1.Beginning of Kerbala trade was very simple and limited to some 
goods than are necessary and can’t do without, nevertheless, the trade 
was bound to some factors. These factors causes trade expansion 
especially when there were visitors in the city, and this in turn belongs 
to Iraqi rulers authority at that time, since people from different places 
intend due to its holiness where there were security and peace and no 
attract to visitors and the holy shrine neighbours. So, in this case, the city 
expands and the trade lourishes according to the increase of inhabitants’ 
demands.

2.Most goods that was importing was unessentials that indicates the 
extent of Arab community development and its luxury that was importing 
goods that relects a clear image about families luxury especially Abbasid 
caliph families. Besides, these goods, merchants imported both animals 
types: tame and wild. Thus, Iraqi merchants imported tigers, peacocks, 
and other many goods.

3.The goods that Iraq and all its provinces reaches either by land, sea, 
or the river. So, after reaching the goods through sea or the river, it is 
transferred in Euphrates and Tigris to settle where the merchant works. 
By land, the goods reaches through Musol or Basrah, then it is transferred 
to Kerbala or Baghdad and Kufa for they had very active trade.

4. There were three types of merchants for each one has special ield 
and particular work. This is in addition to marketing variety. So, there was 
the special market and the big market (the comprehensive).
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China. He described him as the most Iraqi generous that I met(27).

D. Trading materials in Kerbala’s markets:
We have already mentioned that Kerbala has regular movement 

for market crafts. Therefore, activities varied in all ields including the 
agriculture. So, there was display and demand. This is in additional to its 
location as a signiicant commercial passage for Iraqi cities. This, in turn, 
contributed also in trading materials variation whether internally. This 
includes commercial exchange processes inside the city: protection and 
attraction; or external, that is between Kerbala and other Islamic world 
cities.

Most famous production in Kerbala markets is cloth ,dress, and other 
trading of factories working by weaving(28). From earlier time, merchants 
from Kufa city visited markets to sell clothes(29), Chinese cloth paper, 
rugs, peacocks, saddles, etc(30). it is mentioned that a Kerbala merchant 
(Ali Bin Mansour) who has been seen by Ibn Betuta, who was heading to 
China for trading and bringing fashionable goods in Kerbala markets(31). 

This is in addition to trading by agricultural products as wheat, grain, and 
rice(32) beside trading by sheep, cows due to fame of Kerbala rural areas 
in animal bringing up and grazing in its valleys.

That was what the texts referred to about goods were exchanged 
by merchants in Kerbala concerning trading ways, they varied northern, 
southern, eastern, and western. The most important road was Al Haj road 
reaching Al Hijaz Till Baghdad at north as well as Hilla road which connect 
Kerbala with Hilla markets, in addition to the road directed to Kufa.

Kerbala merchants set towards the east and Khewarizm on the eastern 
road to Iran, behind the river, eastern Europe, and on the southern and 
weastern ways. The trade with kherasan and beyond the river land took 
the famous historical road, that is kherasan road which passes through 
Baghdad, Hemedan, Al Ray, Nesabour, Merow, Bukhara, and Semergand 
which it is divided into two sides. The northern one goes to Khewarizm 
and the eastern to China. The trade was very active with Iran, that is, even 
fruits were imported with high quantities(33).
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in charge of distribution (23).

During Al Jela’ir Sultans( 738 – 814 H.) who ruled Iraq and activated 
the internal and external trade; when this state publisher, Hassan Al 
Jela’ir ( 757 – 737 H.) cancelled taxes and fees imposed on trade. He 
also built roads between Iraq and neighbouring countries. He worked 
on securing roads from thieves. He published a trade leet for conveying 
goods and passengers. Kerbala is distinguished by trade ield on other 
Iraqi cities, for tens of great merchants were prominent because of the 
trade which activated in Kerbala, that was received hundred thousands 
of visitors in addition to prosperity of agriculture. All that was due to the 
care of Al Jela’ir Sultans in this city and surmounting dificulties that led 
to lourishing Kerbala farms and increasing products ( orange, dates, and 
fruits ).

This was beside merchants travelling to many countries to bring 
goods that visitors buy for example ( clothes, perfumes, rings, swords), 
Kerbala merchants had also mills to produce (holy clay and rosaries) from 
Kerbala ground that visitors bought much quantities for blessing (24). As 

a result for this development and lourishing in Kerbala city many great 
merchants appeared for example Abdul Hassan Bin Ali Al Kerbala’i, the 
merchant Shamsu Aldin Al Kerbala’i the merchant Mejdul Din Bin Isma’el 
Al Kerbala’i the merchant Muhammed Hussei Al Kerbala’I, and other 
merchants(25). Another reason behind Kerbala lourishing in Al Jela’ir’s 
era was Al Jela’ir’s high architecture interest in Al Imam Al Hussein shrine 
(p.b.u.h.) and in his brother, Abu Al Fadhul Al Abbas (p.b.u.h. ), building 
inns, and serving visitors with free food which participated in saving 
money devoted to buy gifts(26).

The wanderer Ibn Betuta( born 779 H.) in his journey mentioned the 
development and lourishing the trade business in Kerbala city during 
Al Jela’ir ruling when he talks about his company with the generous 
merchant named Ali Bin Mansour and his arrival to Khewarizm. He 
mentioned his good merits and his generosity. He wanted to travel 
with him to India but a group of Kerbala merchants reached Khewarizm 
wanting to travel to China. So, he escorted them to China to a city called 
( Al Malik) which was the last in the over river land and the beginning of 
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goods and trading, on the contrary to Kufa city markets that were limited 
neither in place nor included within one building. Kufa lies on the fertile 
valley side, near the desert. It was an important station on Al Haj road 
and a gathering place for the caravan coming from the desert. It has 
two commercial centers: homes of earning and home of refuse place. 
The irst lies on the right bank of Euphrates. It was basically place of 
collecting and selling wars spoils Later, it developed to be a commercial 
center. Its markets were covered and extend from Kufa bridge to the city 
center. The second lies on the western gate of the city where it was a 
commercial center with Arabian peninsula. Mules and cattle had been 
sold in its markets, but refuse place deteriorate during the second half of 
the fourth Hijri century.(19)

C. Kerbala trade in the late Abbaside eras ( 656 – 222 H.)
During the time( 656 – 222 H.) Kerbala was reconstructed and the 

Abbaside caliph, Al Mu’atedhid (279 – 289 H.) gave Kerbala generously 
donation and encouraged living in Kerbala through building additional 
houses leading to lourishing trade and markets in the city to serve 
visitors and arrivals.(20)

In Al Bowayhi ( 334 – 447 H.) Kerbala noticeable improved and highly 
lourished. The political, social, economic, and religious sights developed. 
The trade increased, agriculture became green, sciences ripened. Thus, 
life and activity streamed into its body, number of markets in the city were 
established to serve visitors. Rivers were dug that water Kerbala farms 
near the surrounded. Mu’iz Al Deowla was the irst Bowayhi prince who 
visits Kerbala ( 320 – 356 H.) (21) in 9368 H.). Adhd Al Dowla bowayhi 
gave great priority to Kerbala ( 367 – 372 H.) and visited it in ( 337 H.), he 
gave charity and gave people of all levels.

He put money in the holy tomb and gave the prophet’s descendants 
gifts. Thus, each one received thirty two Durham. Their number, at that 
time, was two thousands and two hundreds person save other Muslims. 
He gave others and neighbouring ten thousand Durhams and allotted 
wheat and dates one thousand bounds date on common people and 
ive hundred pieces of clothes, one thousand Durhams(22) to the person 
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He should direct his trade policy according to the general conditions.
3.The supplier: this merchant (we couldn’t ind merchants’ name of 

this type or even their families ) doesn’t travel from country to another, 
but he has trusted agents. He sent them the goods to sell, then they, in 
turn, buy him the goods and send it to him. The agent should have, as a 
condition, special experience in the goods that they buy and/ or sell. The 
large number of signs indicates the agent’s signiicance in the trade life 
for they were performing the same job of nowadays trade companies 
branches(9). Kerbala was a trade caravans location, the matter that made 
people from different places go to it(10). The Kerbala merchants were 
trading in different places till they reached east: India and China to the 
west till Tebreaze(11) and other countries. Ibn Al Quti mentions in his 
reference a igure called Izu Al Deen Abu Abdullah Bin Abi Al Sadat Al 
Husseini Al Ubaidili saying ( he is from the surrounded shrine population, 
best peace and salam be upon him. I saw him in Tebreaze in 707. He 
was one of the merchants who used to come Al Sham land. He was a 
honorable self(12) )

Also Ibn Betuta mentioned to us about a merchant of Kerbala called Ali 
Bin Mensour had already reached Khewarizm city(13). Another merchant 
called Abi Abdullah Muhammed Bin Abi Al Qasim Bi Nefeas Al Kerbalai 
had reached Morocco(14). Presence of markets in Kerbala led to appear 
food stores and inns that imported materials(15) are displayed people. 
This took part in the prosperity of the trade of the trade life in the area(16).

Kerbala city became a destination for different merchants brining 
goods as well as many visitors from different states whether during visits 
seasons or other days in the year. This altogether led to muchness and 
spreading markets where merchants from different lands come to sell 
their goods to buy what they need. This can clearly be shown when a 
narrator said ‘ I came Kerbala to sell cloth(17), where an old man, from Tay 
tribe prepared us food, we stayed with him at night, etc.(18)

Unfortunately, we don’t have accurate information about the markets 
that deal with trading. They could be distributed according to crafts 
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scientiic, and the intellectual in speciic; indeed, it became a destination 
to the great doctrine lords ( seniors), specially during the Hilli scholar Al 
Hassan Bin Yousif Al Muteher ( born 726 H.).he had many study gatherings 
in the holy Husseini courtyard where many scholars and researchers had 
been studied under his supervision. Thus, study gathering was famous 
in Kerbala. That is also applicable to the skilled jurist, Ibn Fehad’s Al 
Hilli time when Kerbala mastered the Imam ideology school in Iraq and 
became people’s researchers’ center of attraction. This, perhaps made 
Ibn Betuta( born 779 H.) describes Kerbala’s market as lourishing one 
or when he imagined it in his speech concerning the city development 
and holy shrines(7).

Therefore, the wide variety that the city witnessed in the life nature had 
an impact on the variety crafts and industries which in turn led to increase 
merchants number: young or old, single or wholesale. The normal value 
in which they were dealing Islamic countries by, had also an inluence. 
That’s why attend with great respect even among the governmental 
circles. This facilitated their movement and let the trade lourish.

b. Merchants types: Abu Al Fadhul Al Demeshki mentioned three 
types of merchants(8).

1.The agent: he is the merchant that deals with different countries. 
This merchant brings a list of all materials prices where he wants to sell 
his goods and adds expense of transporting and staying that he showed 
by in order to carry the goods safely. Then, he compares the result with 
the previous price list to ensure his proit. When the agent enters, he 
does not know very well, he should search for the trusted agents and 
understand the markets les he involve himself. In fact, we couldn’t ind 
merchants’ name of this type or even their families.

2.The savor: in this way, the merchant buys the goods during its 
availability with lots of seller and weak demand. Then, he saves it and 
waits suitable circumstances to be short, stopping importance, dificulty 
of transporting due to high costs transportation due to increasing demand. 
Al Demeshki suggest that the savor (we couldn’t ind merchants’ name 
of this type or even their families ) have to check the country state where 
he lives concerning safety, justice, weakness, and strength of the state. 
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holy shrines and this increased their movement, as a result, the internal 
and external trade movement. Moreover, this factor made extremists of 
Umayyad against Ahlul Beit and their lovers prevent people to approach 
Kerbala, destroyed the tombs more than one time, and conined people 
in their living, and started spreading though it was slow(3). So, its trade 
activity continued spreading till it reached the seventh and eighth 
centuries when the city took its role among other Iraqi cities, that’s why 
life was active and the scientiic side in particular. As a result, People 
movement lourished and demand and transactions increased. Beside 
trade movement factors and number of merchants were the continuous 
visits caravans especially during the visit seasons, particularly Imam 
Hussein (p.b.u.h. )(4) Irba’een.

The best image of this Jihad procession was Hayder’s Al Hilli poems 
when he used to organize a poem every year in this occasion and this 
poet was one of the eighth Hijri century scholars(5).

The other factor was the human one that has two merits. The irst 
is by including part of the big populated area in Iraq which actively 
participated in the city development and later increasing its various social 
and intellectual activities. Indeed, it activated learning movement in the 
city. This led to appearing scientiic schools and science gathering for 
many legists and scholars beside the two holy shrines gathering.

The second merit is that the whole second style represents a principle 
base for the twelve Imami ideology, since Kerbala people and the 
surrounded area are Ahlul Beit’s doctrine followers. Thus, the continuous 
displacement has inluence to enrich market movement and commercial 
city growth.

The political factor is the last factor that has negative and positive 
inluences. It was, sometimes, a destructive factor to People movement 
such what happened during Umayyad era. The city was under those 
people’s malice. Sometimes, Kerbala sigh deeply, for example, during Al 
Bouwayayh state ( 334 – 447 H.) or Hilli Beni Zaid’s Emirate ( 388 - 558 
H.) that looked at Kerbala with respect and admiration(6). Destruction of 

Abbassid state was an increasing factor in the growth and prosperity, the 
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country policy, particularly in Iraq, to resist these symbol and concept. 
This forms the resistance to destroy the city development, demolishing 
its traces, and nobles’ news scattered fragments in the books like 
jewelries that requires hard investigation to discover them and revive 
spirit in its heritage, including people movement which is considered a 
condition to understand its heritage of people life in general and of the 
nobles in speciic including the philologists, their study gathering, their life 
nature, their students, and other issues, of course, the trade is the most 
signiicant of this movement. This is what basically done in writing this 
research, we followed Kerbala traces wherever we found in references, 
till the research has this shape which consists of some points as follows:

a.The encouraging factors for trade development in Kerbala
Needless to mention what is the inluence of Kerbala location in the 

middle of Kerbala in trade activation. Thus, it can be said that geographical 
factor has an impact since it connects Baghdad and Kufa with Nejd area 
and Al Hijaz, the matter that strongly participated for Kerbala to be a 
signiicant passage for desert caravan trade, later it became a signiicant 
passage to Hilla city that established ( 495 H.), in addition to the east, 
middle and south cities, presence of people gatherings encouraged 
caravans merchants to work in trade in Kerbala in their ways. It also 
encouraged to activate market movement especially when introducing 
services to these caravans(1). This ,in turn, encouraged the internal 
and single People movement, in addition, it became active. In spite of 
the later references, but it gives a clear image about life and trade in 
Kerbala markets. Among these references, Ibn Betuta’s saying, and the 
reference that it is within specialized markets deals with carpets, clothes, 
and weaving as well as trading with agricultural products among cities at 
that time. A movement with such size gives an impression that the city 
had high development with different economical movement and a strong 
religious and social movement(2).

Among other factors is the religious factor. Indeed, this factor has the 
most prominent impact in appearing and developing of the city. However, 
people tried, due to this factor, make Kerbala a scientiic polestar to Ahlul 
Beit (p.b.u.h.) doctrine. Thus, many people settled down beside the two 
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Introduction

Knowing heritage of any nation of human group requires 
comprehending its human activity and social movement. Through 
them, the society directed nature and ideology are understood by all 
details. One of the most important social activity is market movement. 
Accordingly, I preferred to tackle trade movement in Kerbala to cover, as 
possible, heritage types. I, from the irst time, realized that I suffer from 
information rareness that shows this social image which I intend to intend 
to investigate and explain to others who try later to write about political, 
economic, social, and intellectual city heritage. The last (intellectual) is 
the most important in the topic.

Importance of the topic springs from unavailability of a study that shed 
a light on this side of Kerbala history. The city was and still an attractive 
factor for many Muslims and non- Muslims. What accompanies people 
movement to the holy city is market movement development and trade 
growth that was limited and later developed through time, till the city 
became highly grown later increase and economically lourished.

The researcher used some references that beneited the study with 
the information in spite of its rareness. Among these references are: Al 
Tebserah Bi Altejarah which describes what is interesting in countries 
of high stuff, precious clothes and expensive jewelry by Al Jahiz ( born 
255 H.) Ahsen Al Teqasim i Ma’rifet Al Iqalim by Al Mecdisi ( born 311 
H.), Neshwar Al Muhadherah we Ikhbar Al Muthakerah, by Al tenoukhi( 
born 384 H.), Al Buldan Dictionary by Yaqout Al Hemewi ( born 262 H.), 
Mejme’a Al Adab fe Mu’jem Al Al qab Ibn by Al Fouti, ( born 723 H.), 
Tuhfet Al Nudhar fe Gra’ib Al Imsar we Ija’b Al Isfar by Ibn Betuta ( born 
779 H.).

The research dealt with the following points: the encouraging factors 
for growing trade in Kerbala, merchants types, Kerbala trade in the Late 
Abbasid eras ( 222 H. 656 H,), and inally trading materials in Kerbala 
markets.

The political and religious powers that Kerbala city carries which 
relates originally to its symbolism concerning the global right revolution 
started and still is by Imam Hussein (p.b.u.h.) led everyone adopts peace 
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ملخ�ص البحث
ان لوقوعها  وسط  التجارة فاخفى  قيام         ساعدت عوامل عدة كرباء عى 
العراق كان له اأثر ي تنشيط حركة التجارة فيها لذا فيمكن القول أن لعامل اجغرافية 
أثر لذلك فكرباء تربط بغداد والكوفة بمنطقة نجد واحجاز ما اسهم بشكل كامل بأن 
تكون كرباء مرًا هامًا لتجارة القوافل الصحراوية ،ثم لتصبح مرًا هامًا مدينة احلة التي 

تأسست سنة495هـ.
كا كان للعامل الديني اأثر اأبرز ي ظهور وتطور امدنية،بل حاول الناس أن جعلوا – 
بسبب هذا العامل- من كرباء قبلة علمية لفقه اهل البيت عليهم السام ،أما العامل السياي 
فأضطرب أثره سلبًا وإجابًا،فمرة كان عامل هدم ي حركة الناس ومن الطبيعي ان ترى هذه 
اميزة طيلة العر اأموي ،وفرات ختلفة من العر العباي،فغالبًا ما كانت امدينة خضع 
حقد هؤاء ،وي أوقات كانت كرباء تتنفس الصعداء نذكر من هذه العهود عى سبيل امثال 
ااحر عر الدولة البوهية ،أوعر إمارة بني مزيد احلية التي نظرت اى كرباء نظرة 
إجال وإكبار ،ثم كان إهيار الدولة العباسية عامل إضطراد ي نمو امدينة وإزدهارها اسيا 
العلمي والفكري بل صارت وجهة لكراء أعيان امذهب خاصة عر العامة احي احسن 
احسيني  الصحن  ي  متعددة  درس  جالس  له  كانت  اذ  امطهر)ت726هـ(  بن  يوسف  بن 
العلم ، فكان جلس درسه حفل ي  العلاء وطلبة  الريف ،تتلمذ فيها عى يده عديد من 
ابن فهد احي الذي تزعمت ي عره كرباء مدرسة  النحرير  الفقيه  كرباء ،وكذا عر 
الفكر اإمامي ي العراق وصارت حط أنظار الناس وطلبة العلم ،وأكيد ان هذا ما دعى ابن 
بطوطة)ت779هـ( أن يصف سوق كرباء بأنه كان سوقًا عامرًا أو أنه يصوره أنه كذلك ي 

معظم حديثه عن عمران امدينة ومشاهدها امقدسة.
شجعت هذه العوامل وغرهاعى إزدهار جارة كرباء  ،فالرغم من قلة امعلومات 
عن جارة هذه امدينة  ي العصور اإسامية  حاولنا تسليط الضوء عى جارها ،واصناف 
التجار الذين كانوا يتاجرون ي ختلف امواد التي اقت رواجًا ي أسواق كرباء  والتي 

كانت تنقل ها من مناطق متعددة. 
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Abstract

Some factors helped Kerbala to start trading. Needless to say that its 
location in the middle of Iraq has an inluence to activate trade movement 
in Kerbala. Thus, it can be said that geographical factor has an inluence, 
where Kerbala links Baghdad and Kufa with Al Hijaz and Nejd area which 
highly participated in making Kerbala a signiicant passage for the desert 
caravans and later to be a signiicant passage for Hilla city which was 
established in 495 H.

The religious factor also has a prominent inluence in appearing and 
developing the city. Indeed, people tried to make, due to this factor, Kerbala 
a scientiic polestar to Ahlul Beit’s doctrine (p.b.u.t. ). The inluence of the 
political factor disturbed negatively and positively. Sometimes, it was a 
demolition factor to people’s move, and it was natural to see this feature 
along to Umayyad era and different periods of the Abbasid era. The city 
was often undergoing their spite the matter make Kerbala side deeply. 
Some of these periods can be mentioned, for example, AL Bowehiyah 
state era and Hillai Benizeyed that its respect and admiration to Kerbala 
.Then, Abbasid state disturbance has arole development prosperity of 
the city scientiically and intellectually, in particular; moreover, it became 
destination to seniors and notables of the belief, especially in the scholar 
Al Hassan Bin Yousif Bin Al Muteher Al Hilli’s (726 H.). He had counted 
study gatherings in Holy Husseini courtyard where many students and 
scholars have studied. His class gathering was great in Kerbala as well 
as the legist’s era Ibn Al Fehad Al Hilli when Kerbala mastered Imami 
intellectually school and became center of attraction and for scholars. 
Surely, this made Ibn Betuta (779 H.) describes Kerbala’s market as a 
lourishing one or as he imagined it when he was talking about the city 
development and its holy sights.

These factors and others encouraged Kerbala trade prosperity. So, in 
spite of shortage of information about this city trade during Islamic eras, 
we tried to shed light on its trade and merchants who were dealing with 
various materials that desired in Kerbala’s markets which were transferred 
into Kerbala from different places.
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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 scientiic 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 uniied their location be and as extensive their  time strings extend; as a consequence, they come binary: afluence 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 irst 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 



heritage with this issue and the next ones to be presented as 
an incontestable handwritten to the respected readers or an 
image for a handwritten or an index of handwritten, or stamps, or 
notiications, etc. that relate to the  handwritten heritage. In this 
issue, we deploy investigation of the shakh Mohammed's Teqi 
Al herewi Al Ha'iri biography that mentioned at the end of his 
book ( Nehayet Al Amal Fe keifeyat Al Rejou' Ila Elm Al Rejal). He 
interpreted himself in that end. He was one of the well-known 
igure in Kerbala heritage, for he settled in Kerbala for more than 
quarter a century as a teacher, till he died and was buried in the 
holy Husseini courtyard. 

   The other researches of this issue varied into reviving the 

underlined heritage of some Kerbala'i scholars, and the search 
in their biographies, methodology, and their scientiic role to 
studying their characteristics and their intellectual and cultural 
products as well as the literary and historical researches, that 
besides other researches that formed a scientiic variety 
harmonizes with the role and aims that the journal intends to 
carry out.

  As we deployed the biographies of the two commission staff 
in the last year/ irst issue, we decided to deploy their updated 
biographies in the current issue. This will be adopted in the irst 
issue every year.ز

  At the end, we kindly ask the respected readers to provide 
us with anything that promote the journal forwardly. And the 
close of our call will be, all praise is due to God, the Lord of 
the Universe! Prayer and peace be upon Mohammed and his 
progeny, the good men, the chaste men.

Editor-in-Chief



Issue Word

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
  All praise is due to God, creator of the creation, granting  

good, praise suits His dignity as he must be praised, Prayer 
and peace be upon our master and prophet Mohammed and 
his progeny, the light of right guidance whom God removed all 
impurity from them and to make them completely pure. 

However, my dear respected readers, what is in your hands 
is the irst  issue/ ifth volume of the ifth year of Turath Kerbala  
Journal. This indicates that it ignited the ifth candle ( year) of its 
age, after what it presented that qualiies it to stand side by side 
with the famous international enhanced adjudicated scientiic 
journals, all that was done by Allah grace and Abi Alfadhel Abbas' 
(p.b.u.h.) blessing, by the brilliant authors' pens which is the life 
artery of the journal, and by efforts of the two commissions: the 
advisory and editorial. The two commissions put the plans and 
studies to promote the journal to a higher position. It provided 
the researchers with titles that th journal intended to write about. 
It limited heritage axis for expanded symposiums that were 
held with some Iraqi universities, in addition to reviewing and 
correcting the coming researches and advising researchers to 
highlight papers into brilliant scientiic level before sending them 
to the scientiic evaluators who were very qualiied in the Iraqi 
universities.

  Due to the availability of huge amount of hidden Kerbala'i 
heritage in the handwritten plies that are exposed to damage 
and extinction and due to the importance of handwritten heritage 
and what it contains of knowledge treasures and scientiic 
topics that participate actively in documenting the heritage 
, opening horizons in front of the researchers and learners 
to start searching and created and original studies enrich the 
scientiic research and participate in its development, the 
journal decided to attach materials that concern the handwritten 



issuing vicinity, in time, the research stratiication is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to conidential 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 notiied 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 rectiiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researchers are to be retrieved to the researchers to 
accomplish them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by experts 
to in the ield. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a inancial reward.

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: 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 scientiic 

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 simpliied 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 scientiic procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the irst 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 irst 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, scientiic or nonscientiic, if any.

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

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the 
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كرباءقسم شؤون المعارف ااسامية واانسانية. مركز تراث العتبة العباسية المقدسة. 
قسم العتبة العباسية المقدسةتصدر عن محكمة تعنى بالتراث الكربائي: مجلة فصلية تراث كرباء

،لعتبة العباسية المقدسةا، العراق : كرباء.ــ شؤون المعارف ااسامية واانسانية مركز تراث كرباء
هـ. = ، ث كرباءاقسم شؤون المعارف ااسامية واانسانية، مركز تر

سم؛ صور طبق ااصلمجلد : 
آذارولاا، العدد لخامسا، المجلد خامسةالالسنة فصلية.
ردمد : 
رجاعات ببليوجرافيةإيتضمن 

اانجليزية.مستخلصات باللغة العربية ونص باللغةال
لفاتالمؤالعراقكرباءالعلماء المسلمون )شيعة(دوريات.تاريخكرباء )العراق(

العنوان.دوريات. الف.

 
مركز الفهرسة ونظم المعلومات
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