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الملخ�ض

يعدُّ السيد حممد مهدي الشهرستاين من العلامء البارزين، ومن دعاة اإلصالح والتجديد يف مدينة كربالء، إذ 
خلَّف تراثًا علميًا وفكريًا ثّرًا، كانت له بصامت واضحة يف إستمرار احلركة العلمية يف كربالء التي بدأت منذ 
وقت مبكر من تارخيها، وُعرف بأنه رأس ُاسة آل الشهرستاين يف كربالء، واضطلع بأعباء الرئاسة الدينية وثابر 
عىل خدمة الرشيعة املحمدية، كام قدم أعامالً جليلة ملدينة كربالء بشكل عام وللروضة احلسينية املقدسة عىل 
وجه اخلصوص. تم تقسيم الدراسة إىل ثالثة مباحث، اختص األول بإيراد نبذة تارخيية عن أسة آل الشهرستاين 
ونسبها، وأبرز علامئها يف مدينة كربالء، أما املبحث الثاين فتناول دراسة مفصلة عن حياة السيد حممد مهدي 
الشهرستاين، ودراسته، وشيوخه وتالميذه، أما الثالث فقد تطرق إىل دور السيد حممد مهدي العلمي والعمراين 
يف كربالء من خالل أعامله يف إنشاء ديوان آل الشهرستاين، فضاًل عن إنجازاته يف بناء الروضة احلسينية املقدسة 

وتعمريها.

الكلامت املفتاحية: الشهرستاين، تاريخ، عمران.

Mohammed Mehdi Al-Shahristani and his Scientific and Architectural 

Role in Karbala  )1717-1801 AD(

Dr. Huda Saeed Mehdi
Karbala Center for Studies and Research

Abstract
Mohammed Mahdi Al-Shahristani is one of the prominent scholars and preachers of reform 

and renewal in the holy city of Karbala. He left a rich scientific and intellectual heritage as he 
had significant marks on the continuation of the scientific movement in Karbala, which began 
early in its history. He was known as the head of the Shahristani family in Karbala, and stood 
up to the duties of the religious leadership. He also kept serving the Prophet Muhammad's law, 
and made great deeds for the city of Karbala in general, and for the holy shrine of Imam Hussein 
in particular. This study was divided into three sections; the first section deals with delivering a 
historical prelude about Al-Shahristani's family, its progeny, and its most prominent scholars in 
Karbala. The second section included a detailed study about the life of Mohammed Mahdi Al-
Shahristani, his studies, mentors, and students, as for the third section, it demonstrates the role 
of Al-Shahristani role in Karbala in regard to the scientific and architectural field in the city, and 
his contribution in the construction of the holy shrine of Imam Hussein (PBUH).

Keywords: alshuhrastani, History, Omran
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المقدمة 

أنجبت مدينة كربالء عددًا من االُس والبيوتات 
جممل  يف  واضحة  بصامت  هلا  كانت  التي  العلمية 
والتجارية  والسياسية  والعلمية  الدينية  النشاطات 
خدمات  بتقديم  وبآخر  بشكل  وسامهت  وغريها، 
جليلة للمدينة يف جماالٍت شتى، وقدمت هذه االُس 
رجاالً أفذاذًا أفادوا ُامتهم، ورسموا تارخيها وسامهوا 
يف تفعيل احلركة العلمية، وتقديم كمٍّ كبرٍي من اآلثار 
والفلسفية،  والفكرية  والفقهية  العلمية  واملؤلفات 
وحتى السياسية واإلجتامعية، لذا فقد ظهرت العديد 
تسليط  حماولة  يف  العلمية  والدراسات  البحوث  من 
الضوء عىل أثر هذه األس يف احلياة العامة وتفاعلها 
والثقايف  العلمي  احلراك  عىل  وتأثريها  املجتمع،  مع 

والسيايس فيه.

يف  صيتها  ذاع  التي  العلمية  االُس  هــذه  ومــن 
باع  هلا  كان  التي  الشهرستاين  آل  أسة  هي  كربالء 
هلا  كانت  كام  والفقهية،  الدينية  العلوم  يف  طويل 
العراق بشكل عام ويف املجتمع  مواقف مشهودة يف 
العديد  وأنجبت  اخلصوص،  وجه  عىل  الكربالئي 
اجلعفري  املذهب  خدموا  الذين  التقليد  مراجع  من 
والتقوى  بالعلم  أفرادها  واشتهر  جدية،  بصورة 
دين  ورجال  بارزون  علامء  منهم  وظهر  والصالح، 
وسمعة  عالية،  بثقافة  وحتّلوا  العلم،  نرش  إىل  سعوا 

طيبة عىل نطاق واسع.

العلامء  من  الشهرستاين  مهدي  حممد  السيد  ُيعدُّ 
مدينة  يف  والتجديد  اإلصالح  دعاة  ومن  البارزين، 

له  وكان  ثّرًا،  وفكريًا  علميًا  تراثًا  خلَّف  إذ  كربالء، 
استمرار  يف  واضحة  بصامت  العلامء  من  وألقرانه 
احلركة العلمية يف كربالء التي بدأت منذ وقت مبكر 

من تارخيها.

آل  ُاسة  رأس  بأنه  مهدي  حممد  السيد  ُعــرف 
الشهرستاين يف كربالء وعميدها، إذ أسس هلم مكانًا 
وسمعة طيبة، واضطلع بأعباء الرئاسة الدينية وثابر 
جليلة  أعامالً  م  قدَّ املحمدية، كام  الرشيعة  عىل خدمة 
ملدينة كربالء بشكل عام وللروضة احلسينية املقدسة 
عىل وجه اخلصوص، واستمرت سلسلة هذه األسة 

العلوية من بعده فيها حتى اليوم.

الرجال  وكتب  املصادر  أنَّ  بالذكر  اجلدير  ومن 
مهدي  حممد  السيد  ترمجة  إىل  تتطرق  مل  واألنساب 
األمني  حمسن  السيد  عدا  ما   ، قلَّ ما  إالّ  الشهرستاين 
وافية  ترمجة  فيه  الذي أعطى  الشيعة  أعيان  يف مؤلفه 
مألوفة  مشكلة  سبب  ما  وهذا  وحياته،  السيد  عن 
املتوافرة عن  الباحثني وهي قلة املصادر  لدى أغلب 
البحث، ويعود سببها إىل كثرة العلامء ورجال الدين 
إذ  فيها،  املؤرخني  وقلة  آنذاك،  كربالء  يف  املعروفني 
وجدت ترمجة أغلب علامء الدين يف القرن الثاين عرش 
أي  عرش،  الثالث  القرن  من  علامء  وتراجم  كتب  يف 
ُأرخ هؤالء بعد مرور أكثر من قرن عىل وفاهتم، وهذا 
ما أدى إىل ضياع تفاصيل حقبة واسعة من حياهتم، 
هو  البحث  هــذا  وراء  من  األكــرب  الدافع  كــان  لــذا 
التقيص عن احلقائق واملعلومات حول علامء كربالء 
ميدان  ضمن  يدخلوا  مل  ممن  وانجازاهتم  ــذاذ  األف
دور  عىل  الضوء  إلقاء  وحماولة  والدراسة،  البحث 
هؤالء العلامء الذين كان هلم الفضل الكبري يف كتابة 
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نواٍح  يف  وتطورها  ورسمها،  كربالء  مدينة  تاريخ 
العلمية  كربالء  مكانة  إستمرار  عىل  والتأكيد  عدة، 

عرب العصور.

موضوع  حول  املعلومات  قلة  من  الرغم  وعىل 
ختُل  مل  واملصادر  الكتب  من  عــددًا  أن  إال  البحث، 
العلامء،  هــؤالء  تاريخ  حول  مرشقة  صفحات  من 
بني  تراوح  بشكل  الشهرستاين  ترمجة  إىل  تطرقت  اذ 
باللغتني  مؤلفاهتم  ــاءت  وج ــاز،  واإلجيـ اإلطــنــاب 
العربية والفارسية، مثل: كتاب الذريعة إىل تصانيف 
الرجال  الشيعة، ومراجع أخرى مثل: كتاب تراجم 
ألمحد احلسيني، فضاًل عن موسوعة طبقات الفقهاء 
تاريخ  يف  باحث  ألي  غنى  وال  السبحاين،  جلعفر 
كربالء عن مؤلفات السيد سلامن هادي  آل طعمة، 
وحماسن  كربالء،  يف  العلمية  االُس  كتايَب:  منها: 
التي  املصنفات  من  غريها  إىل  كربالء،  يف  املجالس 
الضوء عىل معامل  لتسليط  بآخر  أو  منها بشكل  أفدنا 
العلمي  أثره  وإبراز  الشهرستاين  مهدي  حممد  حياة 

والعمراين يف مدينة كربالء فضال ًعن مؤلفاته.

ثالثة  إىل  تقسيمها  اىل  الدراسة  حاجة  إقتضت 
مباحث تسبقها مقدمة وتتلوها خامتة تتضمن النتائج 
املصادر  بأهم  وقائمة  الباحث،  اليها  توصل  التي 
واملراجع املعتمدة، فقد اختص املبحث األول بتقديم 
نبذة تارخيية عن أسة آل الشهرستاين ونسبها، وأبرز 
علامئها يف مدينة كربالء، وتناول املبحث الثاين دراسة 
الشهرستاين  مهدي  حممد  السيد  حياة  عن  مفصلة 
الثالث  املبحث  أما  وتالميذه،  وشيوخه  ودراسته 
مهدي  حممد  السيد  دور  إىل  تطرق  فقد  ــري  واألخ
يف  أعامله  خالل  من  كربالء  يف  والعمراين  العلمي 

إنشاء ديوان آل الشهرستاين، فضاًل عن إنجازاته يف 
حني  يف  وتعمريها،  املقدسة  احلسينية  الروضة  بناء 
كرست اخلامتة لعرض كل ما توصل إليه البحث من 

نتائج. 

المبحث الول: نبذة تاأريخية عن ُا�شرة اآل 

ال�شهر�شتاني 

 اأ�شل اُل�شرة ون�شبها. 1

حظيت  التي  العريقة  العلمية  االُس  إحدى  هي 
فيها  بــرز  إذ  وخــارجــه،  العراق  يف  واسعة  بشهرة 
إحتلوا  التقدم،  ذوي  من  وسياسيون  ورؤساء  علامء 
والدينية  اإلجتامعية  ــاط  األوس يف  مرموقة  مكانة 
الساحة  عىل  مشهودة  مواقف  وهلم  والعلمية)1(، 
العراقية، وقد انترش أفراد هذه االُسة يف بالد عدة، 
أخرى  ومناطق  األصيل،  موطنهم  أصفهان  يف  منهم 
العراق وتركز  انتقل إىل  من بالد فارس، ومنهم من 
)موضوع  كربالء  مدينة  ومنها  الشيعية،  املناطق  يف 

بحثنا(. 

نسبهم  ينتهي  موسويون،  سادة  فالشهرستانيون 
طريق  عن   ،احلسني اإلمــام  إىل  األب  جهة  من 
 ،السيد إبراهيم املرتىض بن اإلمام موسى الكاظم
القمي)2( بقوله: »سلسلة  وقد ذكرهم الشيخ عباس 
الرشيف  احلائر  يف  والسيادة  العلم  أهل  من  جليلة 

وغريهم...«. 

مدينة  إىل  نسبة  فهي  بالشهرستاين  تسميتها  أما 
ياقوت  ذكرها  فارس،  بأرض  الواقعة  شهرستان)3( 
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احلموي )ت: 626هـ()4(، بقوله: »... وربام سموها 
الناحية  باإلستان  يريدون  وهــم  ختفيفًا  رشستان 

والشهر املدينة كأهنا مدينة الناحية«)5(.

العهد  ــان  أب وفــعــاالً  مميزًا  دورًا  االُسة  لعبت 
الصدارة  أفرادها  من  الكثري  إىل  ُاسند  إذ  الصفوي، 
اهلل  فضل  السيد  ــريزا  امل منهم:  الــدولــة،  يف  الفاعلة 
األول  طهامسب  للشاه  األعظم  الوزير  الشهرستاين 
)919هـ/1514م-984هـ/1576م()6(،  الصفوي 
فارس  كثري من مدن  العظيمة يف  والواقف لألوقاف 
التي خصص ريعها ملراقد األئمة االطهار سواء 
يف احلجاز أو يف العراق أو يف بالد فارس وذلك حسب 
سنة  رمضان   7 يف  املؤرخة  التارخيية  الوقفية  وثيقة 
963هـ التي يبلغ طوهلا أكثر من عرشة أمتار واملوجودة 
لدى السيد صالح الشهرستاين)ت:1395هـ()7( نزيل 

طهران)8(.

أفذاذ،  علامء  الشهرستاين  آل  أسة  من  نبغ  وقد 
وتقلد العديد منهم الرئاسة الدينية والزعامة الدنيوية 
كربالء،  مدينة  سيام  ال  والــعــراق،  فــارس  بــالد  يف 
ناهز  وقد  واستوطنوها،  فارس  إىل  بعضهم  وانتقل 
عدد أفراد هذه األسة يف فارس والعراق يف الوقت 
احلارض األلفي نسمة، ويؤلف معظمهم نخبة صاحلة 
يف  منترشون  وهم  واملؤلفني،  واألعيان  العلامء  من 
وبغداد،  والنجف،  كربالء،  مثل:  العراق  مدن  أكثر 
انترش  كام  واحللة،  وسامراء،  والكاظمية،  والبرصة، 
طهران:  مثل:  إيران  مدن  من  كثري  يف  منهم  العديد 
)خرمشهر(،  واملحمرة   ،الرضا اإلمام  ومشهد 
وأصفهان، وتربيز، وقم، ورشت، وهم عىل اتصال 
إيران،  يف  أو  العراق  يف  كانوا  سواء  بينهم  فيام  دائم 

اهلند  مدن  بعض  األسة  تلك  من  أفراد  يسكن  كام 
والباكستان)9(.

اأبرز علماء اآل ال�شهر�شتاني في كربالء. 2

من  األجلة  العلامء  كبار  من  قليل  غري  عدد  برز 
أسة آل الشهرستاين الذين عال اسمهم وذاع صيتهم 
يف مدينة كربالء املقدسة، ملا قدموه من مؤلفات قّيمة 
وهم  رحيلهم،  بعد  ذكراهم  خلدت  جليلة  وأعامل 
هنا  ونذكرهم  وأحفاده،  مهدي  حممد  املريزا  أوالد 

بإجياز جتنبًا لإلطناب.

حممد  املــريزا  بن  حسني  حممد  ــريزا)10(  املـ السيد  أ. 
مهدي الشهرستان املعروف بآغا بزرك واملتوىف 

سنة )1247هـ(: 

للُفتيا  ومرجعًا  العلامء  كبار  من  والده  مثل  كان 
فنّه)11(  يف  ــربزًا  م بارعًا  للغاية،  اخلــط  جيد  وكــان 
وآيات  أدعية  عىل  حتتوي  بخطه  معلقات  منه  بقيت 
قرآنية، وسافر مرات عدة إىل اهلند واحلجاز وفارس، 
عيل  حممد  آقــا  بنت  ـــ(  ــ )1200ه سنة  ــزوج  ت وقــد 
املعروف  باقر  حمّمد  الشيخ  نجل  الكرمانشاهي)12( 
كتب  وقد  ـــ()13(،  1248ه )ت:  البهبهاين  بالوحيد 
بعض  عىل  أوقفها  الكريم  القرآن  من  عدة  نسخًا 
مكتبة  يف  نسخة  ومنها  كربالء  يف  اخلريية  املشاريع 
دعاء:  اجليد  بخطه  يوجد  كام  الرشتي،  كاظم  السيد 
»اللهم إن هذا مشهد ال يرجو من فاتته فيه رمحتك ان 
يناهلا يف غريه...« الخ)14(، كتبها سنة )1225هـ( عىل 
صخرة املحراب)15(، ثم علق عىل لوحة كبرية كانت 
يف    احلسني  اإلمــام  بحرم  جــدار  عىل  منصوبة 
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أثر إجراء  للقبلة، وعىل  املستقبل  قبال  الرأس  طرف 
نقل  مؤخرًا  املطهر  احلرم  يف  املعامرية  اإلصالحات 
إبراهيم  السيد  املرحوم  إىل مقربة حفيده  الدعاء  هذا 
الشهرستاين يف الصحن احلسيني جنب باب السدرة، 
إصالحات  إجراء  بعد  جدراهنا  أحد  عىل  علقت  إذ 

فيها)16(.

الذي  الطاعون  بمرض  حسني  حممد  املريزا  تويف 
بالرواق  ودفن  ـــ)17(،  1247هـ سنة  كربالء  اجتاح 

اجلنويب من احلرم احلسيني خلف قرب الشهداء)18(. 

بن ب.  جعفر  حممد  املــريزا  السيد  واملحقق  الفقيه 
املريزا حممد حسني بن السيد املريزا حممد مهدي 

الشهرستان املتوىف سنة )1260هـ(:

يف  ولــد  زمانه،  يف  كربالء  يف  الفقه  أعــالم  من   
كربالء سنة )1201هـ( له رسائل فقهية عدة، بعضها 
موجود ضمن جمموعة يف مكتبة املريزا حممد حسني 
الشهرستاين، ومنها: دفع شبهتني التي فرغ منها سنة 
)1259هـ( وهي يف دفع شبهة برزت بشأن موقوفة 
أصفهان)19(،  مدينة  يف  الشهرستاين  اهلل  فضل  املريزا 
من  والفضالء  العلامء  سلسلة  يف  مبسوطة  ورسالة 
باملجلي،  اتصاهلم  وكيفية  البهبهاين  الوحيد  أبناء 
وله  البهبهاين()20(،  الوحيد  )أنساب  بعنوان  وهي 
امليت، ويف  تقليد  البقاء عىل  رسائل عديدة يف جواز 
عليه  الواقعة  املرق  نجاسة  العصري، ويف  الغيبة، ويف 

قطرة من الدم حني غليانه)21(.

ذي   /18( يف  الغدير  عيد  ليلة  كرمنشاه  يف  تويف 
اصفهان  مدينة  من  عودته  طريق  يف  وهو  احلجة( 
أجداده  أوقاف  مطالبة مستأجري  بغية  التي قصدها 

اهلل  فضل  املريزا  الوزير  وقف  سيام  وال  ومتابعتهم، 
الشهرستاين يف أصفهان وسائر مدن فارس ببدالت 
والــده  وفــاة  بعد  عليها  املستويل  كــان  ألنــه  ــار  اإلجي
الرشتي األصفهاين  باقر  السيد حممد  أن  وجده، غري 
هناك  الرشعية  املحكمة  قايض  1260هـــ()22(  )ت: 
نقض حكمه األول بتولية املريزا حممد جعفر، وجعل 
غريه  فيها، وبفقدانه التولية رجع إىل كربالء، إالّ أن 
املنية عاجلته يف طريق العودة، ونقل جثامنه إىل املقربة 

الشهرستانية يف الصحن احلسيني الرشيف)23(.

حممد ج.  املـــريزا  السيد  بــن  عباس  السيد  ــاج  احل
املوسوي  مهدي  حممد  السيد  املريزا  بن  حسني 

الشهرستان املتوىف سنة )1300هـ(: 

ولد يف كربالء سنة )1218هـ(، وهو من تالمذة 
ونال  األنصاري)ت:1281هـ()24(  مرتىض  الشيخ 
يف  وتتلمذ  النجف  إىل  شبابه  يف  إنتقل  اإلجازة،  منه 
يف  رأسه  مسقط  إىل  وعاد  هناك،  العلمية  احلــوزات 
كربالء فسكنها حتى وفاته، وقد زار بالد فارس عام 
له  )1290هـ( وعاد منها بعد مخس سنوات، ترجم 
كتابه  الغطاء )ت:1350هـــ( يف  الشيخ عيل كاشف 
مريزا  حفيد  عباس  »السيد  قائاًل:  املنيعة  احلصون 
فاضاًل  عاملًا  كان  احلائري  الشهرستاين  مهدي  حممد 
يوم  يف  كربالء  يف  وتــويف  ــدًا«،  زاه جمتهدًا  نقيًا  تقيًا 
القعدة سنة )1300هـ(، ودفن يف  األربعاء 23 ذي 

مقربة الشهرستانية يف الرواق احلسيني)25(.

ــح الــشــهــرســتــان املــتــوىف سنة د.  ــال املــــريزا ص
)1309هـ(:

املرجع  وتقدير  باحرتام  حظي  ــارزًا  ب عاملًا  كان 
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السيد  الشريازي  املجدد  عرصه  يف  األكــرب  الديني 
)1312هـــ(،  سنة  املتوىّف  حسن  حممد  املريزا  احلاج 
عاملٌ جليٌل، تزوج من السيدة حافظة احلكيم احلائري، 
بالشهرستاين،  ــا  ُاسهت ــراد  أف تلقب  طريقها  وعــن 
املوسوي  مهدي  حممد  املريزا  السيد  له  ولدت  وقد 

الشهرستاين الثاين املتوىف سنة 1333هـ )62(.

الثانية  مجادى  يف  الشهرستاين  صالح  املريزا  تويف 
جملس  الشريازي  املجدد  أقام  وقد  كربالء،  مدينة  يف 
أيام  أربعة  ملدة  سامراء  مدينة  يف  روحه  عىل  الفاحتة 
الشيخ  الشعراء بضمنهم  متتالية)27(، ورثاه عدد من 
نظم  الــذي  ـــ(،  ــيل)ت:1325ه نوح احل بن  محــادي 

قصيدة جاء يف أوهلا:

ــاء ـــ ـــ هــب الــــعــــراق  ــاد  ــــ عـ ــد  ــ ق اآلن 

مــســاء ــراق  ــعـ الـ ذوي  ــاح  ــب ص وغــــدا 

ـــــن              أعــي ــرت  ــ قـ ــدي  ــ ــه ــ امل أيب  ــوى  ــنـ بـ

ــذاء ــــ ــة هبــــن قـ ــمـ ــاطـ ــن فـ ــ ــ ــان اب ــ ــ ك

ــوارخ ـــ ـــ ــلــمــكــرمــات ص وعــلــت بـــه ل

ــداء صـ الــكــائــنــات  ــى  ــ ألق أودت 

متحليًا املــصــطــفــى  ابـــن  مـــن  ــت  ــدب ن

ــاء)28( ــ ـــ ــ ــي ــ ــة وتـــعـــفـــفـــًا وح ــ ــروم ــ أك

حممد  بن  حسني  حممد  القاسم  أبو  املريزا  السيد  هـ. 
عيل بن حممد حسني احلائري )ت: 1315هـ(:

الدين  ــال  رج وأكــابــر  العلامء  أعاظم  من  كــان 
ألّن  بالشهرستاين  ــرف  ع عـــرصه،  يف  كــربــالء  يف 
الشهرستاين)29(،  مهدي  املــريزا  العالمة  سبط  أباه 
ومنشؤه  بكرمانشاه،  ومولده  شهرستان،  من  أصله 

ذكره  وقد  بكربالء)30(،  ووفاته  وإقامته  بمرعش، 
اجلليل  الفاضل  »العامل  بقوله:  القمي)31(،  عباس 
واملحقق املدقق الذي ال يوجد له بديل السيد السند 
صاحب  الشهرستاين  حسني  حممد  املعتمد  والركن 
املؤلفات الفائقة« منها: التوحيد)32(، شوارع األعالم 
يف  الطيور  ــرية  وخ ــالم)33(،  ــ اإلس ــع  رشائ رشح  يف 
الرشيف عن  الكتاب  التفاؤل)34(، ورسالة يف حفظ 
املسؤول يف علم  بالتحريف)35(، وغاية  القول   شبهة 
اإلجتهاد،  ولباب  والغديرية)37(،  األصـــول)36(، 

واللباب يف اإلسطرالب، وحتقيق األدلة)38(.

وقد فارق احلياة بعد مدة وجيزة من وفاة والده، 
قرب  املطهر  ــرواق  ال يف  ودفــن  الرشيف  احلائر  يف 
العام  من  )3/شــوال(  اخلميس  ليلة   ،الشهداء

املذكور)39(.  

حممد  املــريزا  السيد  إنتساب  بالذكر  اجلدير  من 
حممد  بن  عيل  حممد  بن  احلسيني  املرعيش  حسن 
اشتهر  الـــذي  احلسيني،  املــرعــيش  إسامعيل  عــيل 
الشهرستانية،  مع  املصاهرة  طريق  عن  بالشهرستاين 
الشهرستاين،  مهدي  حممد  املريزا  بنت  من  تزوج  إذ 
كبار  املرعيش احلسيني من  املريزا حممد حسن  وكان 

جمتهدي عرصه وفحول علامء زمانه)40(.

سادات  من  الشهرستانية  األسة  تألفت  وهكذا 
املريزا  األعىل  جدهم  إىل  بالنسب  يمّتون  موسويني 
وســادات  الشهرستاين،  املــوســوي  مهدي  حممد 
االعىل  جدهم  إىل  باملصاهرة  ينتسبون  حسينيني 
املذكور من ناحية األم، وعلامء آخرين منهم ال يتسع 

املجال هنا لذكرهم.
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المبحث الثاني: ال�شيد محمد مهدي 

ال�شهر�شتاني

لعل أبرز من محل نسب آل الشهرستاين هو السيد 
الذي  الشهرستاين،  املوسوي  مهدي  حممد  املــريزا 
التقليد  ومراجع  والفقهاء  العلامء  مشاهري  من  كان 
العراق،  يف  الشهرستانية  االُسة  ورأس  زمانه،  يف 
كل  وهم  األربعة:  املهادي  أحد  وهو  وعميدها)41(، 
له(،  )املرتَجم  الشهرستاين  مهدي  حممد  السيد  من 
مهدي  حممد  والسيد  كربالء،  مدينة  استوطن  الذي 
الذي  الطباطبائي )ت: 1212هـــ()42(،  العلوم  بحر 
حممد  والشيخ  هبا،  وأقــام  النجف  مدينة  إىل  انتقل 
املقيم يف  النراقي بن أيب ذر )ت:1209هـــ(،  مهدي 
املعروف  اخلراساين،  والسيد حممد مهدي  تربيز)43(، 
 ،)44(بالشهيد الثالث الساكن مشهد االمام الرضا
األصويل  العامل  تالمذة  وأنبه  وأشهر  أجلِّ  من  وهم 

املؤسس الوحيد البهبهاين يف كربالء)45(.

املجالس)46(  حماسن  كتابه  يف  سلامن  السيد  ذكره 
بقوله: »كان عاملًا عابدًا متورعًا بارعًا يف العلوم، غاية 
ذوي  وملجأ  زمانه،  السادات  آية، سيد  الفراسة،  يف 

احلاجات يف أوانه، خرياته وحسناته وفرية«.

اإ�شمه ون�شبه:. 1

بن  القاسم  أبو  املريزا  بن  مهدي  حممد  السيد  هو 
املريزا  بن  احلسن  الدين  جالل  بن  اهلل  روح  املــريزا 
حممد  الدين  جــالل  بن  الصدر  حممد  الدين  رفيع 

الدين  صــدر  بــن  عــيل  الــديــن  زيــن  بــن  الفتوح  أيب 
مهدي  بــاملــريزا  ويــعــرف  املــوســوي،  الشهرستاين 
موسى  إىل  نسبه  وينتهي  احلائري)47(،  الشهرستاين 
اإلمام  بن  األصغر  املرتىض  إبراهيم  بن  سبحة  أبو 
فضل  السيد  ساللة  من  وهو   الكاظم موسى 
طهامسب  للشاه  األعظم)48(  الوزير  الشهرستاين  اهلل 
ـــ/  ــ ـــ/1514م-984ه ــ )919ه الصفوي  األول 

1576م()49(.

ولدته وحياته:. 2

يف  أصفهان  بمدينة  ـــ  1130ه سنة  حــوايل  ولد 
إيران، وجاء عىل لسانه: »ولدت بعد والدة صاحب 
مع  وترعرع  وشهرين«)50(،  سنة  بألف   الزمان
سنة  كربالء  إىل  هاجر  ثم  بلدة شهرستان،  يف  أسته 
1188هـ، أي يف القرن الثاين عرش اهلجري)51(، عىل 
وانقراض  أصفهان)52(  عىل  األفغانيني  استيالء  اثر 
الدولة الصفوية)53(، فاستوطن كربالء وامتلك فيها 
عقارات ودورًا تقع أكثرها يف منطقة باب السدرة يف 
اجلهة الشاملية من صحن اإلمام احلسني، الذي 
)إحدى حمالت  آل عيسى  بمحلة  وقتئذ  يسمى  كان 
كان  الذي  داره  أصبح  ثم  ــذاك(،  آن األربــع  كربالء 

يقطنه يف باب السدرة ديوانًا لبيت الشهرستاين)54(.

بيت  من  هاجر  من  أول  مهدي  حممد  املريزا  يعد 
الشهرستاين إىل كربالء بعد أن كان جده األعىل جالل 
الدين حممد أبو الفتوح املشهور بــ )أمري النظام()55( 
يسكن كربالء يف منتصف القرن العارش اهلجري ثم 

هاجر إىل بالد فارس)56(.
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درا�شته:. 3

دراسته  ــامل  إك إىل  مهدي  حممد  املـــريزا  توجه 
احلوزوية، بعد استيطانه كربالء، واستقراره فيها)57(، 
والفقه  واحلديث  بالتفسري  مكثفة  ــًا  دروس وتلقى 
واللغة، واشتهر هبا)58(، وقد مال إىل طريقة الفاضل 
من  واقتبس  الفقه،  يف  البحراين)ت:1186هـ()59(، 
إىل  البداية  من  العالمة)61(  وقواعد  اللمعة)60(  رشح 
النهاية، ومن احلديث وغريه، وهو مع تبحره فيه غري 

مائل إىل التأليف والتصنيف)62(.

بأنه  الشهرستاين  مهدي  حممد  املريزا  عرف  وقد 
من كبار العلامء املقلَّدين، ومن جهابذة فقهاء عرصه، 
من  وأحفاده  اجلليلة  واستــه  العامر  بيته  زال  وال 
قدموا  منهم فطاحل  الفضالء واألعيان، وبرز  نخبة 

للرشيعة اإلسالمية واملجتمع خدمات جلية)63(.

اأ�شاتذته و�شيوخه:. 4

العلامء  من  طائفة  عىل  مهدي  حممد  املريزا  تتلمذ 
البارزين وروى عنهم قراءة وسامعًا وإجازة، وأصبح 
عليهم من العلامء املقلَّدين، اذ »حض عىل وجوه أهل 
العلامء  مشاهري  عىل  تتلمذ  ثم  واملدرسني،  الفضل 
أجالء  من  يعد  وأصبح  واملذهب،  الدين  وأقطاب 
إىل  وأكابرهم،  الفقهاء  ووجوه  وأعاظمهم،  العلامء 
والتقوى«)64(،  والورع،  القداسة،  من  عظيم  جانب 
عرصه،  علامء  فحول  يد  عىل  وصوله  لدى  وتلقى 
أكمل  حممد  األفضل  بن  باقر  األغا  الشيخ  أمثال: 
البهبهاين وخترج عىل دروسه)65(،  بالوحيد  املعروف 
والشيخ حمّمد مهدي الفتوين العاميل )1138هـ()66(، 

والشيخ يوسف البحراين، والذي كان غالبًا ما يروي 
عنهام)67(، ومها من مشايخ إجازاته)68(.

تالميذه:. 5

إجازة  شيوخ  كبار  من  الشهرستاين  املــريزا  د  ُيعَّ
منهم  العلامء،  من  كثري  عليه  خترج  وقد  احلديث، 
البهبهاين  الكرمنشاهي  عيل  حممد  بن  أمحد  الشيخ 
)ت:1235هـ(، حفيد الوحيد البهبهاين)69(، واملوىل 
شمس الدين بن مجال الدين البهبهاين )ت:1247هـ( 
)ت:  العاميل  املوسوي  حمّمد  الدين  صدر  والسّيد 
تقي  حممد  بن  مهدي  حمّمد  والسّيد  ـــ()70(،  1263ه
الطباطبائي التربيزي)ت:1241هـ()71(، الذي روى 
ـــ)72(،  1205ه سنة  شعبان   20 بتاريخ  إجــازة  عنه 
الكاظمي  التسرتي  إسامعيل  بن  اهلل  أسد  والشيخ 
)ت:1234هـــ()73(، والشيخ أمحد بن مهدي بن أيب 
ذر النراقي الكاشاين )ت: 1278هـ()74(، والفقيه عبد 
املحسن بن مبارك اللويمي )ت: 1250هـ(، والسيد 
املوسوي)75(،  الكنتوري  حسني  حممد  بن  قيل  حممد 
االخباري  النبي  عبد  بن  حممد  املريزا  الدين  ومجال 
بن  القاسم  وأبو  1232هـــ()76(،  )ت:  النيسابوري 
املريزا  وأجاز  املوسوي)77(،  النقي  عيل  بن  احلسني 
حممد مهدي القايض الكبري سنة 1198هـ، ثم روى 

األخري عنه)78(، وغريهم)79(.

اإجازاته لتالميذه:. 6

اإلجازات  من  عدد  الشهرستاين  للمريزا  صدر 
الشيخ  مثل  بالرواية،  أغلبها  كانت  والتي  لتالمذته، 
برواية  أجازه  الذي  )ت:1241هـ(  اإلحسائي  أمحد 
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الكاظمي  التسرتي  اهلل  أسد  املال  والشيخ  احلديث، 
ونفائس  األنــوار  مقابس  صاحب  ـــ(،  )ت:1234ه
األطهار،  وعرتته  املختار  النبي  أحكام  يف  ــرار  األب
اخلوانساري  املوسوي  جعفر  القاسم  أبو  والسيد 
آقا  بن  عيل  ــوىل  وامل منه،  املجاز  ـــ(،  ــ )ت:1238ه
مهدي  حممد  بــن  ــد  أمح واملـــوىل  الــتــربيــزي،  كاظم 
املستند  كتاب  صاحب  ـــ(  ــ )ت:1245ه النراقي 
اخلبوشاين  التربيزي  عيل  حممد  والشيخ  والعوائد، 
ــازه سنة )1193هــــ(،  ـــ(، الــذي أج ــ )ت:1236ه
املال  والشيخ  اهلندي،  النقوي  عيل  دلــدار  والسيد 
حممد فاضل السمناين، واملريزا مهدي بن مريزا حممد 
)ت:1241هـ(،  التربيزي  الطباطبائي  القايض  تقي 
الــنــجــفــي)ت:1226هـــ(  العاميل  جــواد  والسيد 
صاحب كتاب مفتاح الكرامة، والسيد حجة اإلسالم 

الرشتي، وغريهم ممن رووا عنه)80(.

التي  اإلجــازة  تفاصيل  معرفة  للقارئ  ويمكن 
منحها حممد مهدي الشهرستاين لتلميذه  الشيخ املال 
علام   ،)81()2( رقم  امللحق  يف  السمناين  فاضل  حممد 
أهنا موجودة يف كتاب )الكشكول يف الفوائد املتفرقة( 
الشهرستاين  املري حممد حسني  بن  للمريزا حممد عيل 
احلاج  ولــده  خزانة  يف  وكانت  احلائري،  املوسوي 
املريزا حممد حسني الشهرستاين )ت:1315هـ()82(. 

موؤّلفاته:. 7

واملؤلفات،  املصنفات  من  عــددًا  املــريزا  صنَّف 
وغريمها،  والفقه  التفسري  يف  مصنفات  ثامنية  بلغت 
منها: الفذالك يف رشح املدارك، أو مدارك األحكام 
العاميل  احلسن  أيب  بن  عيل  بن  حممد  للسيد  الفقه  يف 

مفاتيح  عىل  كحاشية  والرسائل  ـــ(،  )ت:1104هـ
يف  واملصابيح  ــاين)83(،  ــاش ــك ال للفيض  ــع  الــرشائ
وبعض  الكريم،  القرآن  سور  بعض  وتفسري  الفقه، 
النور إىل  تَر أي منها  الكراريس وكلها خمطوطة، ومل 
الطباعة أو التحقيق، وذكر السيد سلامن آل طعمة)84( 
مؤلفاته، بقوله: »أطلعني عليها حفيد املرتَجم البحاثة 
إبراهيم  السيد  بن  صالح  السيد  املرحوم  اجلليل 

الشهرستان«.

وفاته:. 8

بمدينة  الشهرستاين  مهدي  حممد  ــريزا  امل ــّويف  ُت
1216ه  صفر  من  عرش  الثاين  يف  املقدسة  كربالء 
بمدينة كربالء املقّدسة)85(، وهي السنة التي أغارت 
أعراب ابن سعود الوّهايب عىل كربالء املقّدسة غازية، 
حياته  يف  لنفسه  أعّدها  قد  كان  التي  بمقربته  وُدفن 
رواق  يف  احلسيني،  احلرم  يف  الشهداء  قبور  خلف 
كام  أصبحت  والتي  األسدي)86(،  مظاهر  بن  حبيب 
علمنا سلفًا مقربة األُسة الشهرستانية، والتي ضمت 
كام  تعرف  فأصبحت  وأحفاده،  أوالده  جثامن  أيضًا 

ذكرنا بـ )مقربة االُسة الشهرستانية()87(.

أبيات  الساموي)88(  حممد  الشيخ  وفاته  أرخ  وقد 
شعرية، قائاًل:

اإليــــــامن                   ذو  ــدي  ــ ــهـ ــ املـ ــد  ــ ــي ــ ــس ــ وال

شـــهـــرســـتـــان ألرض  واملـــنـــتـــمـــي 

ــام غـــرب ــ ــه ف ــهـ ــدر وجـ ــ ــاب بـ ــ ــد غـ ــ ق

خــــوا وجـــــٌه غـــرٌب ــوا فــــأرَّ ــمـ ــلـ وأظـ
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احلسيني  عيل  حممد  ــريزا  امل سبطه  وفاته  وأرخ 
الشهرستاين املرعيش قائاًل:

ــاًل             ــائ ــعــاه ق ــن فــــراح هـــدى الــتــاريــخ ي

نائبه فـــات  قـــد  املـــهـــدي  عـــىل  عــزيــز 

وكذا قوله: أدخل يف الفردوس مهدينا)89(.

اأقوال العلماء فيه: . 9

ترك عدٌد من العلامء البارزين بصامت واضحة يف 
ما  الشهرستاين من خالل  املريزا حممد مهدي  تاريخ 
كانت  والتي  والثناء،  املديح  سطروه عنه من كلامت 
خري دليل عىل كل ما كان عليه املريزا املتفقه يف العلم 
وإصالحات  إنجازات  من  قدمه  ما  وكل  والدين، 
جلية  يف مدينة كربالء، وقد قال عنه ُاستاذه الوحيد 
املاجد  السند  السيد   ...« له:  إجازته  يف  البهبهاين 
الباذل  العامل  الفاضل  د  املسدَّ املؤيَّد  املوفق  األجمــد 
الكامل املحقق املدقق الزكي الذكي اللوذعي األملعي 
املتعايل  الرفيع  والنسب  العايل  الفائق  احلسب  ذو 
صاحب الذهن السليم والطبع املستقيم والفهم اجلّيد 
احلسنة  واألخالق  الكاملة  واحلذاقة  التامة  والفطانة 
مستجمع  واملتكاملة  الــزائــدة  والــكــامالت  البالغة 
العلوم العقلية والنقلية العامل الرباين ولدي الروحاين 

اآلمريزا حممد مهدي امللقب بالشهرستاين...«)90(.

عبد  بن  حسن  حممد  السيد  تلميذه  عنه  قال  كام   
الرسول احلسيني الزنوزي )ت: 1223هـ( يف كتابه 
رياض اجلمة)91(: »... السيد اجلليل واألستاذ النبيل 
املريزا حممد مهدي بن أيب القاسم املوسوي الشهرستاين 
األصفهاين الساكن باحلائر، شيخنا األجمد عامل فاضل 

كامل باذل حمقق مدقق متبحر جامع ثقة ثبت ضبط 
متكلم فقيه وجيه رشيف األخالق كريم األعراق ذو 
احلسب اجلليل والنسب اجلميل علم األئمة األعالم 
الرشيفة معروفة بقضاء  أوقاته  وسيد علامء اإلسالم 
برتويج  مستغرقة  املنيفة  وأيامه  املسلمني  حوائج 
الرشيعة احلنيفة والدين وهو باسط يد اجلود والكرم 

لكل من قصد وأّم...«.

بقوله:  كتابه)92(  يف  الطربيس  النوري  ــره  وذك
السيد  امللة...  ونواميس  األجلة  »املشايخ  من  هو 
مهدي  حممد  السيد  اآلمــريزا  الرباين  اجلليل  املتبحر 
مرشفه  عىل  احلسيني  للمشهد  املجاور  الشهرستاين 
بحر  الطباطبائي  العالمة  السيد  أوىص  كام  السالم«، 
العلوم قبل وفاته بأن: »ال يصيل عيلَّ إال جناب العامل 
من  كان  ألنه  الشهرستاين«،  مهدي  اآلمريزا  الرباين 

خواص أصحابه وحامل أساره)93(.

المبحث الثالث: دور الميرزا محمد مهدي 

ال�شهر�شتاني العلمي والعمراني في كربالء

 مجل�ض اآل ال�شهر�شتاني. 1

كانت كربالُء مركزًا من مراكز اإلشعاع الفكري 
ألهل  أتاح  مما  للفكر،  وملتقًى  واألديب،  والعلمي 
العلم واألدب أن يلتقوا ويتبادلوا املعارف واخلربات 
لتلك  وكان  ــالح،  واإلص التوجيه  يف  أثر  من  هلا  ملا 
وديني  سيايس  تاريٌخ  واألدبية  العلمية  املجالس 
حافٌل، إذ أسهمت يف تكوين النهضة األدبية والفكرية 
من  اإلسالمي  العريب  الــرتاث  إحياء  عىل  وعملت 
التي  والعلمية  األدبّية  واملجالس  الندوات  خالل 
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تعقد يف الدور واملساجد، فكثرت فيها منازل العلم 
ودور القرآن، وعرفت مدينة كربالء باهنا غنّية بفنون 

املناظرة واملساجلة واجلدل.

عامرة  أدبّية  منتديات  عن  عبارة  هي  واملجالس 
ومحلة  والشعر  األدب  رجــال  من  الفحول  ضّمت 
األقالم ورجال الدين ووجهاء املدينة، وكانت ُتعقد 
املصنفون  عليها  وأطلق  األسبوع،  من  معيَّنة  أّيام  يف 
أهم  من  تعدُّ  والتي  الكربالئّية(  )الــدواويــن  اسم 
الفكري  الوعي  تبلور  عىل  ساعدت  التي  العوامل 
هذه  شهدت  وقد  الكربالئي،  املجتمع  أغلبّية  لدى 
وخارجها  املدينة  أبناء  من  واسعًا  إقباالً  املجالس 
عدٌد  حيضها  كان  إذ  الدينية  املناسبات  يف  سّيام  ال 
مثل  االخرى  العراقية  املدن  ومثقفي  أدباء  من  كبرٌي 
هذه  شهرة  استهوهتم  الذين  والنجف  واحلّلة  بغداد 
املجالس وما يدور يف رحاهبا من مواضيع إجتامعية 
وسياسية وأدبية، ومتّيزت هذه املجالس عن املجالس 
انعقادها  باستمرار  ــدن  امل يف  تقام  التي  ــرى  األخ
الفقهاء  والسيام  الدين  رجال  وعضوية  وانتظامها 
واألدبّية  العلمّية  املجالس  غدت   حتى  منهم)94(، 
بفنون  للتزود  العلمية  واملعاهد  املدارس  عن  بدياًل 
املساجد  يف  تعقد  كانت  ما  وغالبًا  واألدب،  الثقافة 
والبيوت)95(، ثم تطّورت بمرور الزمن من جمالس 
إىل  األدبّية  املطارحات  عىل  اقترصت  وعلمّية  أدبّية 
جمالس فكرّية تناقش فيها خمتلف القضايا العاّمة التي 
ختّص جمتمع مدينة كربالء)96(، فكان سادة املجالس 
املعاشية  أمورهم  لدراسة  الناس  بعاّمة  جيتمعون 
أمور  كّل  يف  إليهم  الناس  فيلجأ  مشكالهتم  وحل 
أدبّية  ندواٍت  اختذوها  كام  فيها،  ليحّكموهم  احلياة 

يتطارحون فيها الشعر ويتذاكرون فيها ِسري األولني 
وطرائف القصص، وتنسيهم مشاكل احلياة،  فيقضون 

فيها ساعات يف جو من الغبطة واالرتياح)97(.

وأبرز من إشتهر هبذه الدواوين هو جملس السّيد 
الشهرستاين إذ يعود تارخيه إىل عهد السيد حمّمد مهدي 
الشهرستاين الذي أّسسه عام )1160هـ/1741م(، 
واألدب،  العلم  برجال  يعجُّ  عامرًا  ديوانًا  وكــان 
الشهرستاين فاعاًل إىل مطلع سبعينيات  وظلَّ جملس 
القرن العرشين حيث شمله اهلدم بعد توسيع املنطقة 

.)98(املحيطة بصحن اإلمام احلسني

املــريزا  يد  عىل  الشهرستاين  آل  جملس  تأسس 
منه  متخذًا  الشهرستاين،  مهدي  حممد  العالمة 
موضعًا للتحدث عن شؤون احلياة اليومية، كام كان 
والفقهاء  العلامء  من  نخبة  حيضه  علميًا  جملسًا  يعد 
للتشاور يف أمور الدين والدنيا، وكان الشعر اهلزيل 
يف  واسعًا  حيزًا  تشغل  اهلزلية  واحلكايات  والنكات 
املجلس، اذ تقام فيه جتمعات أدبية حيضها مجع من 
حفالت  إقامة  عن  فضاًل  وشعرائها،  كربالء  أدباء 
وكان  الرسميات)99(،  عن  بعيدة  متواضعة  متعددة 
شعراء  من  عدٌد  الديوان  هذا  حفالت  يف  يشارك 
حسني  السيد  أمثال  عدة،  أزمان  يف  وُأدبائها  املدينة 
)ت:1315هـــــ/1888م( الشهرستاين  املرعيش 

الدين  ــدر  ص السيد  الشاعر  واخلطيب   ،)100(

)ت:1411هــــــ/1992م( الشهرستاين  احلكيم 
الـــــرشق«)102(،  ــة  ــال »رس جمــلــة  صــاحــب   ،)101(

طعمة  آل  ــا  رض حممد  صـــادق  السيد  والــشــاعــر 
الشيخ  والشاعر  )ت:1401هـــــ/1982م()103(، 
عن  فضاًل  كثري،  وغريهم  احلائري)104(،  عيل  عبد 
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يف  سيام  ال  الدينية،  املناسبات  يف  االحتفاالت  إقامة 
والدات األئمة األطهارعليهم السالم ووفياهتم)105(.

وقد اختذ املجلس من شارع السدرة مقرًا له، نظرًا 
لوجود أغلب ممتلكاته فيه كام أرشنا سلفًا، إذ يطل عىل 
شارع احلائر، ويتوسطه باب كبري ُيفتح بساحة واسعة 
الضيوف  الستقبال  بالكرايس  مليئة  املدخل  عند 
ويف  مستطيلة،  غرفة  الساحة  وخلف  والوافدين، 
أعالها أخرى يتم الصعود إليها بواسطة السلم)106(.

الشهرستاين حلقب طويلة  آل  تأثري جملس  استمر 
من الزمن، إذ ظل حمفاًل من حمافل العلم واألدب يف 
املجالس  وإحياء  وجتديده  تعمريه  توىل  وقد  كربالء 
إبراهيم  السيد  أمثال  مهدي،  حممد  املريزا  أحفاد  فيه 
الشهرستاين، وأبنه من بعده السيد صالح بن إبراهيم 
الشخصيات  من  العديد  حيضه  وكان  الشهرستاين، 
الشهرستاين  آل  ُاسة  من  البارزة  والدينية  العلمية 
الدين  هبة  الكبري  واملجتهد  العالمة  مثل  وغريها 
الشهرستاين احلسيني)107(، الذي أقيم له يف )جملس آل 
الشهرستاين( بعد وفاته بتاريخ )8/ آذار/1967م( 
ــاء  واالُدب العلامء  من  العديد  حضه  تأبينٌي  حفٌل 
ضيوفه  إكرام  يف  يبالغ  مضيفهم  كان  إذ  عرصه،  يف 
منه  بالقرب  بنى  كام  عديدة)108(،  سنوات  مدى  عىل 

مسجدًا إلقامة صالة اجلامعة فيه)109(. 

وعىل أية حال، َمًثَل ديوان آل الشهرستاين ملتقًى 
لرجال الفكر واألدب يف كربالء، وهبذا فهو يعد مقرًا 
لتبادل اآلراء العلمية واملسائل الفقهية بني نخبة من 

رجاالت العرص آنذاك.

وال�شحن . 2 كربالء  مدينة  في  اأعماله 
الح�شيني ال�شريف

اخلدمات  من  بالعديد  مهدي  حممد  املــريزا  قام 
واإلصالحات يف مدينة كربالء عىل وجه العموم، ويف 
احلضة احلسينية والصحن احلسيني الرشيف خاصة، 
إذ كان السيد حممد مهدي من األثرياء املعدودين يف 
كربالء آنذاك، فضاًل عن املال الذي كان يرد عليه من 
الشهرستاين  اهلل  فضل  السّيد  األعىل  جّده  موقوفات 
وبالد  العراق  يف  املقّدسة  العتبات  لتعمري  املوقوفة 
ألنه  عليها،  املتويل  كان  أنه  السيام  وإدارهتــا،  فارس 
حينذاك)110(،  وأعلمهم  الواقف  أوالد  أرشد  كان 
من  كانت  املقدسة  احلسينية  الروضة  تعمري  فإن  لذا 

أولويات السيد حممد مهدي.

مّد  يف  فعال  بشكل  مهدي  حممد  املــريزا  شــارك 
األرشف،  النجف  مدينة  إىل  الفرات  هنر  من  املــاء 
وذكر ذلك بإسهاب السيد حسن الزنوزي يف مؤلفه 
بقوله  الشهرستاين،  املريزا  تلميذ  وهو  اجلنة  رياض 
مرتمجًا عن اللغة الفارسية: »أرسل آصف الدولة بن 
املسكن  اهلندي  خان  عيل  منصور  بن  الدولة  شجاع 
سبعة  مبلغ  لكهنو  سلطان  األصــل  والنيسابوري 
لكوك روبية إىل قدوة العلامء األعالم سيد السادات 
املوسوي  مهدي  حممد  املريزا  السيد  اهلل  آية  الكرام 
الشهرستاين املجاور باحلائر أطال اهلل بقاءه وباقرتاح 
هنر  حلفر  وذلــك  منه،  وترغيب  املذكور  السيد  من 
عريض جدًا وعميق ابتداًء من الشاطئ الواقع جنب 
تّم  وقد  األرشف،  النجف  أرض  إىل  املسّيب  جرس 
فرسخًا،   )25( تناهز  األرض  من  مسافة  يف  ذلك 
أي ما يساوي )137( كم تقريبًا، وقد انجزت هذه 
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سنة)1213هـ(«)111(،  يف  السارية  اجلارية  الصدقة 
وهذا النهر هو املعروف اليوم بنهر اهلندية، كام ابتاع 
من ضمن ممتلكاته أرضًا زراعية تقع بالقرب من مرقد 
احلر الرياحي تعرف بـ )الكرطة والكاملية( وهي التي 
تسقى من اجلدول املعروف اليوم بـ)الرشدية( الذي 
وسقي  إلرواء  مهدي  حممد  املــريزا  العالمة  حفره 
تلك األرايض الزراعية ثم إيصال املاء إىل مرقد احلر 

الرياحي)112(.

إىل  الوافدين  بأعداد  املستمرة  الزيادة  ساعدت 
زالت  وال  كانت  التي   احلسني ــام  االم ــارة  زي
مدينة  أصبحت  وبعدما  الزيارة،  مواسم  يف  تتصاعد 
كربالء مقرًا لطالب العلم والدين، لذا كان البد من 
احلفاظ عىل املرقد الرشيف والروضة املطهرة من أي 
جدراهنا،  او  ركائزها  يصيب  قد  ضعف  او  تصدع 
السيد  بادر  إذ  له،  املرتَجم  حقبة  يف  حدث  ما  وهذا 
من  عدد  بمساعدة  الشهرستاين  مهدي  حممد  املريزا 
بمهمة  النهوض  إىل  األعــالم  واملجتهدين  العلامء 
الرتميم بالطرق الفنية وذلك سنة )1213هـ(، إذ كان 
الوقوف  يف  وإرصارًا  رغبة  وأشدهم  محاسًا  أكثرهم 
احلرم  يف  ــالح  واإلص التعمري  أعــامل  من  مجلة  عىل 
احلسيني، بمشورة وتأييد السيد املري عيل الطباطبائي 
اجتمعا  )1217هـ(  سنة  ويف  ـــ()113(،  )ت:1231ه
بعدد من املعامريني الفنيني اهلنود واإليرانيني القاطنني 
الشهرستاين  السيد  عىل  ــاروا  أش الذين  كربالء  يف 
بني  احلائلة  والقواطع  الدعائم  مجيع  رفــع  بلزوم 
فيه  ليصبح احلرم واسعًا ال فواصل  األروقة واحلرم 
وال حواجز رشيطة أاّل يمس دعائم القبة ومعامل القرب 
اهلنديس  الرشيف أي رضر، وأن حيافظ عىل طابعها 

القديم)114(، لذا تم االتفاق عىل رفع القاطع احلائل 
ليكون  الشهداء  وقبور   ،احلسني االمام  قرب  بني 
حائرًا ومشهدًا واحدًا، عىل أن تكون القبة عىل حاهلا، 
البنائني وأجابوه لذلك، فبدأوا باحلفر، وبناء  فجمع 
دعامة كبرية لتقوية القبة الرشيفة، ومن ثم حفروا من 
املقابل  الركن  وهو   ، احلسني  اإلمام  قدم  جهة 
لضيح عيل األكرب بن االمام احلسني ، فبينام هم 
كذلك وجدوا منفذًا يؤدي إىل سداب كبري مسقوف 
من  الطباطبائي  السيد  اقرتب  وملا  النخل،  بجذوع 
فأمر  الرسداب وجد جثامن عدٍد من شهداء الطف، 
بسد املنفذ فورًا وعدم اإلقرتاب منه، وأن يبنوا ُاسسًا 
قبور  أحٌد  فوقه، كي ال يمس  باآلجر واجلص  متينة 
الشهداء بسوء، فبارش العامُل البناَء عىل الفور وأمتوه 
حتى السقف وأزالوا احلائل من مكانه كام هو الوضع 
عليه حاليًا)115(، كام عملوا عىل إعادة تشييد الرواق 
اجلهة  الرشيف من  املجاور للضيح احلسيني  القبيل 
الغربية، وأتم ذلك التعمري، وجعله بشكل خيتلف عن 

الرتتيب الفني القديم الذي كانت عليه سابقًا)116(.

شمل الصحن احلسيني الرشيف تعمريات السيد 
بن  حسني  حممد  السيد  ولده  مع  الشهرستاين  املريزا 
ســـادن)117(  بمساعدة  الشهرستاين،  مهدي  حممد 
احلضة آنذاك السيد جواد بن كاظم آل نرص اهلل)118(، 
مهدي  حممد  السيد  دار  يف  البناء)119(  مواد  بوضع 
وولده والتي كانت قريبة جدًا من باب السدرة، وذلك 
الرشيف،  الصحن  إىل  والعامل  املــواد  نقل  ليسهل 
وجيء بالعامل ملبارشة العمل، بعد أن افتعل السادن 
مشادة بني مجاعة من املدينة )متفق عليها( إلهيام وايل 
املدينة آنذاك باضطراب األوضاع، وإقناعه بضورة 
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إغالق احلرم حتى هتدأ األمور، وذلك ألن الوايل كان 
ملتزمًا املفتي السني، وكان مقره يف املسجد، وقد قرر 
السادن وأهل املدينة تغيري مقر املفتي)120(، فانتظروا 
املتفق  التجوال  حظر  فرتة  وأثناء  الليل  جاء  حتى 
عليها قام العامل بنقل مواد البناء، وتكملة العمل يف 
اإليعاز  فتم  العمل  انتهى  حتى  واحد،  وهنار  ليلتني 
السادن  وأخرب  بإيقافها،  الشغب  أعامل  مفتعيل  إىل 
الشغب  وأعــامل  املدينة  يف  اإلضطراب  بأن  الــوايل 
أبواب  فتح  عىل  الوايل  فوافق  عليها،  القضاء  تم  قد 
احلرم احلسيني، وفوجئ املفتي بأن املسجد قد أصبح 
ضمن احلرم، مما أثار غضب الوايل فاشتكى إىل حاكم 
إىل  القضية  ورفعت  بيك)121(،  مراد  الرتكي  كربالء 
فلام  احلقائق،  لتقيص  وفدًا  فأرسل  العثامين  السلطان 
كشف الوفد املكان مل يَر أثرًا من تلك األحداث التي 
حتدث عنها الوايل)122(، ترك األمر للمصاحلة فأفرغ 
الرشقية  اجلهة  مسجدًا)123(، عىل  الشهرستاين  السيد 
آخر  جامعًا  بنى  كام  للمفتي،  احلسيني  الصحن  من 
من  الرشيف  الصحن  يف  الروضة  خارج  عنه  بدالً 
وجعل  الصايف،  باب  مدخل  ُقــرب  الرشقية  جهته 
للمفتي)125(،  اجلديد  املقر  الصغري)124(،  الصحن 
إبراهيم  السيد  رضيح  إدخال  إن  الباحثون  ويعتقد 
والغريب  الشاميل  الرواقني  وإنشاء  احلرم  إىل  املجاب 

كانت ضمن تلك احلقبة)126(.

كام شملت إصالحاته رضيح الشهداء، الذي كان 
باإلمكان الطواف حوله، فحرصه بني ثالثة جدران، 
مقربة  املذكور  الضيح  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  وشيد 

ألسته تعرف اليوم باسم مقربة الشهرستاين)127(.

الخاتمة

إجيازها  يمكن  عــدة  نتائج  إىل  البحث  توصل 
باآليت:

برزت العديد من االُس العلمية يف كربالء، كانت . 1
هلا بصامت واضحة يف تطور املدينة يف نواٍح عدة، 
فضاًل عن ظهور رجاٍل أفذاذ تركوا أثرًا واضحًا 
يف تاريخ املدينة من خالل األعامل واإلنجازات 
رقيِّها  يف  وسامهت  كربالء  مدينة  خدمت  التي 
حُيص  وال  ُيعد  ال  ما  وتقديم  والثقايف،  الديني 
من اآلثار واملؤلفات العلمية والفقهية والفكرية 

والفلسفية، وحتى السياسية واالجتامعية.
فتحت األس العلمية الباب للعديد من اهلجرات . 2

السيام بعد ازدهار املدينة وتعمري املراقد املطهرة، 
تشدها  التي  الروحي  اإلنتامء  عوامل  عن  فضاًل 
إذكاء  إىل  الطريق  هي  كانت  والتي  كربالء  نحو 
هنضة علمية وأدبية وفكرية كونت إرثًا حضاريًا 

عظياًم يف تاريخ املدينة.
تعاقب العلامء من ُاسة آل الشهرستاين القاطنني . 3

يف مدينة كربالء، والذين توارثوا العلم واألدب 
العلمية  مآثرهم  فيها  وسجلوا  جيل،  بعد  جياًل 
اإلمامي  التاريخ  أغنت  من مؤلفات ومصنفات 
وجه  عىل  والكربالئي  عامة،  بصورة  اجلعفري 
احلسينية  الروضة  تعمري  عن  فضاًل  اخلصوص، 
مجيع  من   احلسني االمام  زوار  وخدمة 
العامل  شخصية  يف  وجدناه  ما  وهذا  النواحي، 

الفقيه السيد املريزا حممد مهدي الشهرستاين.
كان علامء كربالء عىل مر االزمان، ومنهم السيد . 4
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املريزا الشهرستاين أداة بناء وعاماًل مهاًم يف انشاء 
واحلفاظ  وتعمريها  املقدسة  احلسينية  الروضة 

عليها من التصدع أو االهنيار.

المالحق:

الملحق رقم 1: اإجازة الوحيد البهبهاني لل�شيد 
محمد مهدي ال�شهر�شتاني:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وآله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  العاملني  رب  هلل  احلمد 
قد  وبعد  الــديــن.  يــوم  إىل  املعصومني  الطاهرين 
استجاز مني السيد السند املاجد األجمد املوفق املؤيد 
املدقق  املحقق  الكامل  الباذل  العامل  الفاضل  املسدد 
الفائق  احلسب  ذو  األملعي  اللوذعي  الذكي  الزكي 
العايل والنسب الرفيع املتعايل صاحب الذهن السليم 
والطبع املستقيم والفهم اجليد والفطانة التامة واحلذاقة 
الكاملة واألخالق احلسنة البالغة والكامالت الزائدة 
العامل  والنقلية  العقلية  العلوم  مستجمع  واملتكاملة 
الرباين ولدي الروحاين اآلمريزا حممد مهدي امللقب 
بالشهرستاين وفقه اهلل ملراضيه، وجعل له كل يوم خريًا 
من ماضيه، فأجزت له أن يروي عني مجيع مصنفايت 
املعروفة ومسموعايت ومرويايت عن مشاخيي األماجد 
األفاضل العظام وأساتيذي الذين هم أساتيذ األنام 
يف دهورهم واألعوام املشهورين عند اخلاص والعام، 
تغمدهم اهلل بغفرانه، وأسكنهم فسيح جنانه، وأساله 
وفقه اهلل للتأييدات الربانية والتوفيقات السبحانية أن 
بذلك  تعاىل  اهلل  يزيد  كي  دعواته،  أوقات  ينساين  ال 
حممد  األذل  األقل  وأنا  وكامالته،  وتوفيقاته  تأييداته 

وكرمه  ولطفه  بمنِّه  عنهام  عفى  أكمل  حممد  بن  باقر 
وعطفه آمني آمني رب العاملني)128(.

مهدي  محمد  ال�شيد  اإجازة   :2 رقم  الملحق 
ال�شهر�شتاني لتلميذه ال�شيخ المال محمد فا�شل 

ال�شمناني

العاملني  رب  هلل  احلمد  الرحيم  الرمحن  اهلل  »بسم 
والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء وأفضل املرسلني 
حممد وآله الطيبني الطاهرين ولعنة اهلل عىل أعدائهم 

ومبغضيهم إىل يوم الدين. 

والفاضل  العامل  العامل  مني  استجاز  فقد  وبعد 
الكامل التقي النقي الورع الصالح األملعي ذو الذهن 
عاله،  اهلل  أدام  فاضل  مال  الصائب  والفهم  الثاقب 
واالتصال  األخبار  رواة  سلك  يف  اإلنسالك  وأراد 
الدينية  العلامء  رياض  يف  رتع  ممن  كان  وملا  باألئمة، 
وكرع من حياض زالل سبيل األحاديث اليقينية وقد 
األيام وقد جتدد  الزمان يف سالف  برهة من  الزمني 
أعتاب األئمة  بتقبيل  ملا ترشف  األيام  العهد يف هذه 
 النبي زيارة  بعد  وزيارهتم  السالم  عليهم  الكرام 
إنجاح  إىل  فتسارعت  احلرام،  اهلل  بيت  حج  وإدراك 
أهاًل  لكونه  دعوته  وإجابة  طلبته  وإسعاف  رغبته 
ه  لذلك، فأجزت له أدام اهلل وجوده وأفاض عليه برَّ
يروي عني ما صحت روايته من مقروء  أن  وجوَده 
ومسموع وما جازت يل إجازته من معقول ومرشوع 
وال سيام كتب األخبار وخصوصًا األربعة السائرة يف 
االشتهار كمسري الشمس يف دائرة نصف النهار وهي: 
الكايف والفقيه والتهذيب واالستبصار ومجلة ما صنفه 
علامؤنا األعالم أعىل اهلل درجاهتم يف دار السالم يف 
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مجيع العلوم من الفقه واألصولني والتفسري واحلكمة 
إليها  طرقنا  كانت  وملا  معلوم  هو  مما  وغريها  واللغة 
كثرية متعددة اكتفينا بامليسور لقوهلم امليسور ال يسقط 
العالمة واستاذنا  به شيخنا  ما أخربنا  باملعسور وهو 
الفهامة جامع املعقول واملنقول ومستنبط الفروع من 
األصول فريد دهره ووحيد عرصه الشيخ يوسف بن 
ثراه عن شيخه  البحراين طاب  أمحد  الشيخ  املرحوم 
الشيخ  املتأخرين  وأفضل  املجتهدين  خاتم  واستاذه 
ر اهلل مرقده عن  حسني بن الشيخ حممد املاحوزي نوَّ
شيخه عالمة الزمان وأعجوبة األوان الشيخ سليامن 
شيخه  عن  املاحوزي  اهلل  عبد  الشيخ  املرحوم  ابن 
عمدة املحققني وزبدة املدققني الشيخ سليامن بن عيل 
املاحوزي البحراين عن شيخه املحدث الرباين الشيخ 
البحراين عن  العالمة  بن سليامن  الشيخ عيل  األجل 
زبدة  املحّدثني  خامتة  الكل  يف  الكل  شيخ  بل  شيخه 
طاب  الدين  هباء  الشيخ  املحققني  ورئيس  املدققني 
ثراه ثم ذكر طريق الشيخ البهائي وال حاجة إىل نقله 
اهلل  أدام  عليه  واشرتط  األربعني...  يف  مذكور  ألنه 
توفيقه ما اشرتط عيلَّ مشاخيي طاب ثراهم بالتمسك 
بذيل اإلحتياط والتقوى يف العلم والعمل فإنه أهل 
جيرتي  وال  جرسًا  للناس  رقبته  جيعل  ال  وأن  لذلك 
الوقوف عند  فإن  فيام وضح مآخذه  الفتوى إال  عىل 
الشبهات خري من االقتحام يف اهللكات، ملتمسًا منه 
أن ال ينساين يف احلياة وبعد املامت خصوصًا يف أعقاب 
وكتبه  والسالم  الدعوات  استجابة  ومظان  الصالة 
بن  الغني حممد مهدي  ربه  إىل رمحة  املربوبني  أحوج 
أيب القاسم املوسوي الشهرستاين أصاًل واألصفهاين 

مولدًا والكربالئي مسكنًا بل مدفنًا«)129(.

 الهوام�ض 

يف ( 1) العلمية  احلركة  تاريخ  الدين،  نور  الشاهرودي، 
والنرش  والطباعة  للتحقيق  العلوم  دار  ط1،  كربالء، 

والتوزيع، بريوت، 1990م، ص223. 

األميني، ( 2) هادي  حممد  تقديم:  واأللقاب،  الكنى 
ج2،  1960م،  طهران،  الصدر،  مكتبة  منشورات 

ص376.

األوىل: ( 3) مدن:  لثالث  إساًم  شهرستان  عرفت  وقد 
آخر  يف  وخوارزم  نيسابور  بني  خراسان  شهرستان 
حدود خراسان يقال هلا رباط شهرستانة خرج منها أبو 
بن أيب  الفتح  أبو  بن أمحد  الكريم  الفتح حممد بن عبد 
القاسم بن أيب بكر الشهرستاين )ت: 548هـ( صاحب 
أمري  طاهر  بن  اهلل  عبد  بناها  والنحل،  امللل  كتاب 
والثانية: شهرستان قصبة  املأمون،  خراسان يف خالفة 
شهرستان  والثالثة:  فارس،  أرض  من  سابور  ناحية 
زرنروذ  هنر  عىل  وهي  بأصبهان  جي  مدينة  إىل   نسبة 
توابع  من  تعد  فإهنا  وبذا  اصبهان(  يف  هنر  اسم  )وهو 
مهدي.  حممد  السيد  املريزا  ينتسب  وإليها  أصبهان 
ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج3، ص377؛ 
ابن األثري عز الدين بن األثري اجلزري )ت: 630هـ(، 
اللباب يف هتذيب األنساب، دار صادر، بريوت، د.ت، 
ج2، ص217؛ الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل املقري 
الكبري  الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح  )ت:770هـ( 
للفيومي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، 
د.ت، ج1، ص263؛ الفيومي، امحد بن حممد بن عيل 
املقري )ت: 770هـ(، املصباح املنري يف غريب الرشح 
الكبري للفيومي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 

دمشق، د.ت، ج1، ص263.

الرومي ( 4) اهلل  بن عبد  ياقوت  اهلل  أبو عبد  الدين  شهاب 
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صادر،  دار  ط2،  ج3،  البلدان،  معجم  احلموي 
بريوت، 1995م، ص376.

عباس القمي، الكنى واأللقاب، ج2، ص376.( 5)

االول: ( 6) اسامعيل  الشاه  بن  األول  طهامسب  الشاه  هو 
قرية  يف  919هـ/1514م  سنة  االربعاء  يوم  ولد 
ثاين  وهو  اصفهان  مدينة  يف  آباد  شاه  او  آباد  شهاب 
والده  وفاة  بعد  احلكم  توىل  الصفوية،  االُسة  حكام 
اختذ  سنة،   10 العمر  من  وله  930هـ/1524م،  سنة 
سنة  تربيز  مدينة  سقوط  أثر  له  عاصمة  قزوين  من 
من  بغداد  انتزعوا  الذين  العثامنيني  يد  عىل  )1533م( 
الدولة الصفوية سنة )1534م(، استمر حكمه  حكم 
54 عامًا، تويف يف 15 صفر 984هـ/1576م. ينظر: 
البرصة،  عامة،  دراسة  إيران  وصفي،  حممد  مغيل،  أبو 
تاريخ  سهيل،  حممد  طقوش،  ص248؛  1985م، 
الدولة الصفوية يف إيران، ط1، دار النفائس، بريوت، 

2009، ص108. 

هو السيد صالح بن إبراهيم بن صالح بن حممد حسني ( 7)
أدباء  من  احلائري،  الشهرستاين  املوسوي  مهدي  بن 
سنة  كربالء  يف  ولد  طهران،  يف  املستوطنني  العراق 
اإلمام  عىل  النياحة  تاريخ  له  فيها،  وتويف  1325هـ، 
أدركتها.  وشخصيات   ،عيل بن  احلسني  الشهيد 
لتفاصيل أكثر ينظر: جعفر السبحاين، موسوعة طبقات 
 ،الصادق االمام  مؤسسة  نرش:  ط1،  الفقهاء، 

مطبعة اعتامد، قم، 1418هـ، ج2، ص546.

حسن ( 8) وختريج:  حتقيق  الشيعة،  أعيان  حمسن،  األمني، 
األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 1983م، 

ج10، ص163.

ينظر األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص164.( 9)

تكريم، ( 10) لقب  وهو  الفارسية  عن  ب  معرَّ مصطلح  هو 
من  وأب  النسب  علوية  ُام  من  كان  من  عىل  يطلق 

زاده( أي  )أمري  العامة، وهي كلمة مركبة من كلمتني 
مريزا،  إىل  خففت  استخدامها  ولكثرة  األمري،  نسل 
عىل  والتقدير  االحرتام  من  كنوع  تطلق  أصبحت  ثم 
الشخص عايل املكانة مثل العامل الفقيه أو األديب وما 
إىل ذلك. ينظر: اجلاليل، حممد حسني احلسيني، فهرس 
ط1،  اجلاليل،  احلسيني  جواد  حممد  حتقيق:  الرتاث، 

مطبعة نگارش، قم، 1422هـ، ج1، ص55.

كربالء ( 11) يف  العلمية  االُس  هادي،  سلامن  طعمة،  آل 
األعلمي  مؤسسة  ط1،  الشهرستاين(،  املرعيش  )آل 

للمطبوعات، بريوت-كربالء، 2012م، ص25.

وهي بلقيس خانم، وقد وقعت وثيقة عقدها من قبل ( 12)
مهدي  السيد  ومن  ووالدها  البهبهاين  الوحيد  جدها 
والد  الشهرستاين  مهدي  حممد  واملريزا  العلوم  بحر 
املكتبة  يف  كانت  وقد  آنذاك  العلامء  وفحول  الزوج 
الشهرستانية بكربالء وهي وثيقة تارخيية وتوجد اآلن 
الشهرستاين  صالح  السيد  املرتَجم  أحفاد  أحد  لدى 
ج10،  الشيعة،  أعيان  األمني،  ينظر:  طهران.  نزيل 

ص165.

األصفهاين ( 13) أكمل  حممد  بن  باقر  حمّمد  الشيخ  هو 
الشيخ  إىل  نسبه  ينتهي  البهبهاين،  بالوحيد  املعروف 
املفيد، واىل حممد تقي املجلي األول، من جهة والدته، 
درس مبادئ الّلغة العربية والعلوم العقلية والنقلية يف 
مدينة هببهان ثم انتقل إىل مدينة النجف إلكامل حتصيله 
الطباطبائي  حمّمد  الشيخ  يد  عىل  درس  إذ  العلمي 
الربوجردي، والسيد صدر الدين القّمي اهلمداين، ثم 
قىض يف هببهان أكثر من ثالثني عامًا، ورجع إىل كربالء 
وتويف فيها، ودفن يف رواق اإلمام احلسني. ينظر: 
علم  مصنفي  يف  املقال  مصفى  بزرك،  أغا  الطهراين، 
ايران،  دولتي  جابخانه  عرتت،  منشورات  الرجال، 

طهران، د.ت، ص88-66.
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هذا ( 14) إن  »اللهم  كالتايل:  الدعاء  هذا  تكملة  وجاءت   
يف  يناهلا  أن  رمحتك،  فيه  فاتته  من  يرجو  ال  مشهد 
امريء، قصده مؤماًل فآب  غريه، وال أحد أشقى من 
اللهم إين أعوذ بك من رّش اإلياب وخيبة  عنه خائبًا، 
رب  يا  وحاشاك  احلساب،  عند  واملناقشة  املنقلب، 
بمواالتك  ومواالته  بطاعتك،  وليك  طاعة  تقرن  أن 
واملتحمل  زائره،  تؤيس  ثم  بمعصيتك،  ومعصيته 
ذلك  عىل  ينعقد  ال  وعزتك  قربه،  إىل  البالد  بعد  من 
تشري«.  باجلميل  إليك  القلوب  كانت  إذ  ضمريي، 
ينظر: املجلي، حممد باقر، بحار األنوار اجلامعة لدرر 
للطباعة  الوفاء  مؤسسة  ط2،  األطهار،  األئمة  أخبار 

والنرش، بريوت، 1983م، ج99، ص173. 

بنت ( 15) مريم  السيدة  أن  وقيل  مريم،  بنخلة  سميت  وقد 
من  بالقرب   املسيح السيد  ولدت   عمران
أعاله  الدعاء  علق  وقد   ،احلسني اإلمام  مرصع 
عىل اجلدار فوق ما يسمى نخلة مريم، وأما عىل صخرة 

﴿َوُهّزِي  التالية:  الكريمة  اآلية  كتبت  فقد  مريم  نخلة 

إَِلِْك ِبِْذِع انلَّْخلَةِ تَُساقِْط َعلَيِْك ُرَطًبا َجنِيًّا﴾ مريم: 
25، بينام كتب عىل طريف املرمر اآلية املباركة ﴿َفَناَدتُْه 

َك  ُ َ يُبَّشِ نَّ اللَّ
َ
الَْمَلئَِكُة َوُهَو قَائٌِم يَُصىّلِ يِف الِْمْحَراِب أ

عىل  كتب  بينام   ،39 عمران:  آل  قًا﴾  ُمَصّدِ بَِيْحَي 
رِْض 

َ
َماَواِت َواْل أطراف املرمر آية النور ﴿الل نُوُر السَّ

َمَثُل نُورِهِ َكِمْشَكٍة فِيَها ِمْصَباٌح الِْمْصَباُح يِف زَُجاَجٍة 
َها َكْوَكٌب ُدّرِيٌّ يُوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة  نَّ

َ
الزَُّجاَجُة َكأ

َزيُْتونٍَة اَل َشْقِيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة يََكاُد َزيُْتَها يُِضُء َولَْو 
ُ نِلُورِهِ َمْن يََشاُء  لَْم َتْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَ نُوٍر َيْهِدي اللَّ
ٍء َعلِيٌم﴾  ُ بُِكّلِ َشْ ْمَثاَل لِلنَّاِس َواللَّ

َ
ُ اْل َوَيْضُِب اللَّ

اآلية 35، وجاء يف املصدر: كتبه السيد حممد حسني بن 
حممد مهدي املوسوي. الكربايس، حممد صادق، تاريخ 
املعارف  دائرة  وانصاره(،  بيته  وأهل  )احلسني  املراقد 

لندن،  للدراسات،  احلسيني  املركز  ط1،  احلسينية، 
2003م، ج4، ص34-33.

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص165.( 16)

مدينة ( 17) يف  )1246هـ(  سنة  جارف  طاعون  حدث 
كربالء، وقد عرفت تلك السنة يف املصادر واملؤلفات 
)بسنة الطاعون( وتويف فيه مجع غفري من الناس والعلامء 
مثل الشيخ رشيف العلامء )حممد رشيف بن حسن عيل 
الزوبعي  عسكر  احلاج  بن  خلف  والشيخ  احلائري( 
وابنه الشيخ حسني الشيخ خلف والشيخ حممد حسن 
سنة  رمضان  شهر  أواخر  املرض  هذا  وزال  املامقاين، 
طبقات  موسوعة  السبحاين،  جعفر  ينظر:  1247هـ.  

الفقهاء، ج13، ص258.

كربالء ( 18) بيوتات  نارص،  الصاحب  عبد  اهلل،  نرص 
القديمة ورشح وحتقيق ملحة تارخيية يف بيوتات كربالء 
وحتقيق:  رشح  القصري،  عيل  حممد  للشيخ  والغارضية 
مؤسسة  ط1،  اهلل،  نرص  آل  نارص  الصاحب  عبد 
2011هـ،  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  البالغ 

ص166.

الطهراين، آقا بزرك، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ط3، ( 19)
دار األضواء، بريوت، 1983م، ج8، ص231.

العمري، عيل بن حممد العلوي )ت: 709هـ(، املجدي ( 20)
الدامغاين،  املهدوي  الطالبيني، حتقيق: امحد  يف أنساب 
الشهداء،  سيد  مطبعة  ط1،  املرعيش،  حممود  إرشاف: 
الذريعة،  الطهراين،  وينظر  ؛  ص37  1409هـ،  قم، 

ج10، ص104.

حتقيق ( 21) مركز  ص311؛  ج20،  الذريعة،  الطهراين، 
مدرسة ويل العرص، غنا، موسيقى )عريب- فاريس( 
مطبعة  ط1،  صادقي،  حمسن  خمتاري،  رضا  حتقيق: 

ستارة، قم، 1418هـ، ج3، ص2075.

بحجة ( 22) الشهري  الشفتي  الرشتي  باقر  حممد  السيد  هو 
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الرشائع،  رشح  يف  األنوار  مطالع  صاحب  اإلسالم، 
وغريها، وهو من علامء دولة فتح عيل شاه القاجاري. 
البابيل، أبو الفضل حافظيان، رسائل يف دراية احلديث، 
ط1، دار احلديث للطباعة والنرش، قم، 1425هـ، ج2، 
ص209؛ حسني، كشف احلجب واألستار، ص339؛ 

وينظر األمني، أعيان الشيعة، ج9، ص181.

دار ( 23) ج7،  الشيعة،  أعيان  مستدركات  األمني،  حسن 
التعارف للمطبوعات، بريوت، 1987م، ص251.

مرتىض ( 24) الشيخ  الباري  حجة  اجلليل  العالمة  وهو 
اهلل  عبد  بن  جابر  إىل  ينتهي  نسبه  كون  االنصاري، 
الفقهاء  األنصاري، ولد سنة 1214ه، ويلقب بخاتم 
واملجتهدين، وحرب االُمة وإمام املحققني، له مصنفات 
عيل،  الشاهرودي،  النامزي  واألصول.  الفقه  يف  عدة 
بن  حسن  وتصحيح:  حتقيق  البحار،  سفينة  مستدرك 
التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  ج5،  النامزي،  عيل 

جلامعة املدرسني، قم، 1419هـ، ص268. 

األمني، أعيان الشيعة، ج7، ص425.( 25)

األمني، ( 26) حسن  يراجع:  أكثر  تفاصيل  عىل  لإلطالع 
مستدركات أعيان الشيعة، ج1، ص157-156.

آل طعمة، سلامن هادي، عشائر كربالء وُاسها، ط1، ( 27)
بريوت،  األكرم،  الرسول  دار  البيضاء،  املحجة  دار 
الشيعة،  أعيان  األمني،  وينظر  ص128؛  1998م، 

ج7، ص396.

أعيان ( 28) األمني،  ينظر:  اكثر  تفاصيل  عىل  لالطالع 
الشيعة، ج7، ص369.

اجلاليل، فهرس الرتاث، ج2، ص223.( 29)

العلم ( 30) دار  ط5،  األعالم،  الدين،  خري  الزركيل، 
للماليني، بريوت، 1980م، ج6، ص105.

الكنى وااللقاب، ج2، ص375.( 31)

الطهراين، الذريعة، ج4، ص478.( 32)

الوحيد البهبهاين، حممد باقر )ت: 1205هـ(، احلاشية ( 33)
البيت   عىل مدارك األحكام، ط1، حتقيق: مؤسسة آل 
ج1،  1419ه،  قم،  ستارة،  مطبعة  الرتاث،  إلحياء 

ص13.

احلسني ( 34) موسى  بن  عيل  القاسم  أبو  طاووس،  ابن   
احللبي )ت: 664هـ( فتح األبواب بني ذوي األلباب 
حامد  حتقيق:  االستخارات،  يف  االرباب  رب  وبني 
الرتاث،  إلحياء  البيت  آل  مؤسسة  ط1،  اخلفاف، 

بريوت، 1989م، ص51.

عن ( 35) التحريف  نفي  يف  التحقق  احلسيني،  عيل  امليالين، 
الريض،  الرشيف  منشورات  ط2،  الرشيف،  القرآن 
مطبعة ياران، قم، 1417هـ، ص27 ؛ جعفر السبحاين، 

موسوعة طبقات الفقهاء، ج1، ص78.

رشح ( 36) يف  الدراية  هناية  الغروي،  حسني  األصفهاين، 
ط1،  املازندراين،  زاده  قيل  رمضان  حتقيق:  الكفاية، 
امري، قم، 1317هـ،  الشهداء، مطبعة  منشورات سيد 

ج2، ص10.

الشاكري، حسني، ربع قرن مع العالمة األميني، ط1، ( 37)
قم، 1417ه، ص301.

الزركيل، االعالم، ج6، ص105.( 38)

اجلاليل، فهرس الرتاث، ج2، ص223.( 39)

ينظر األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص166.( 40)

املهاجر، جعفر، اعالم الشيعة، ط1، دار املؤرخ العريب، ( 41)
بريوت، 2010م، ج3، ص1423-1422.

حممد ( 42) بن  مرتىض  بن  مهدي  السيد حمّمد  العالمة  هو 
مشايخ  شيخ  العلوم،  بحر  الطباطبائي  الربوجردي 
املحّدثني،  رئيس  الرشيعة  أركان  من  وركن  الشيعة، 
ولد سنة )1155هـ(، يف كربالء، درس العلوم العقلية 
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القدر  جاللة  من  عظيم  جانب  عىل  فكان  والنقلية 
وعلو املنزلة، ترك كربالء سنة )1169هـ( مهاجرًا إىل 
مدرسة  يف  دراسته  يواصل  واستمر  االرشف  النجف 
ورئيس  دهر،  عالمة  منها:  ألقاب  بعّدة  ب  لقِّ الغري، 
اإلمامية، وشيخ مشاخيهم، ولكن لقب بحر العلوم هو 
)1212هـ(،  سنة  تويف  وانتشارًا.  شهرًة  األلقاب  أكثر 
مدينة  يف  الطويس  الشيخ  جامع  يف  مثواه  إىل  ونقل 
ينظر:  أكثر،  تفاصيل  عىل  لالطالع  األرشف.  النجف 
بحر  ص79؛  ج2،  واأللقاب،  الكنى  القّمي،  عباس 
بحر  السيد  رجال  الطباطبائي،  مهدي  حمّمد  العلوم، 
بحر  صادق  حمّمد  حتقيق:  الرجالية(،  )الفوائد  العلوم 
األرشف،  النجف  اآلداب،  مطبعة   ،1 ج  العلوم، 

1965م، ص23-12.

بارز ( 43) فقيه  النراقي،  ذر  أيب  بن  مهدي  حممد  الفقيه  هو 
حكيم رياضيايت، له باع يف اهلندسة، شاعر بالفارسية، 
مصنف بالعربية والفارسية. له أربعون مؤلفًا ومصنفًا 
والتحفة  الرشيعة،  احكام  يف  الشيعة  معتمد  منها: 
ينظر:  أكثر  تفاصيل  عىل  لالطالع  وغريها.  الرضوية 

املهاجر، اعالم الشيعة، ج3، ص1424.

اخلراساين ( 44) اهلل  السّيد هداية  بن  السّيد حمّمد مهدي  هو 
املوسوي املعروف بالشهيد الثالث ولد سنة 1152هـ 
املقّدسة وهو مدّقق حمّقق حكيم متكّلم  بمدينة مشهد 
العقلية  دراسته  أكمل  والشأن.  املرتبة  جليل  فقيه، 
املقّدسة  كربالء  مدينتي  يف  واألُصول  والفقه  والنقلية 
والنجف األرشف مرتقيًا أعىل درجات العلم والعمل، 
سنني،  هبا  فأقام   الرضا االمام  مشهد  إىل  عاد  ثم 
يف  شهادته  حتى  العلم  طلبة  عىل  علومه  من  يفيض 
مرقد  بجوار  وُدفن  1218هـ(،  سنة  رمضان   /11(
اإلمام الرضا بمدينة مشهد املقّدسة، كام ُعرف بعد 
ينظر:  الثالث.   بالشهيد  العلامء  استشهاده بني أوساط 

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص75.

املهاجر، أعالم الشيعة، ج3، ص1423.( 45)

كربالء، ( 46) املجالس يف  هادي، حماسن  آل طعمة، سلامن 
للطباعة  الكفيل  دار  ط1،  كربالء،  تراث  مركز  نرش: 

والنرش، كربالء املقدسة، 2015م، ص50.

الوحيد البهبهاين، احلاشية، ج1، ص26.( 47)

الدين ( 48) صدر  السيد  هو  الشهرستاين:  اهلل  فضل  السيد 
إسامعيل املشهور بمري سيد شهرستاين واقف املوقوفات 
عليه  ويطلق  931هـ،  سنة  إيران  يف  الكثرية  املعروفة 
أحيانًا اسم مري رشيف شهرستاين، توىل منصب مستويف 
اسامعيل  الشاه  عهد  يف  املالية(  )وزير  أي  أصفهان 
وجاء  )892هـ/1487م-930هـ/1524م(  األول 
إبراهيم  بن  صالح  الشهرستاين،  ينظر:  بعده.  من  ابنه 
احلسني  الشهيد  اإلمام  عىل  النياحة  تاريخ  صالح،  بن 
دار  علوان،  رضا  نبيل  وإعداد:  حتقيق   ،عيل بن 

اهلجرة، قم، 1416هـ، ص17.

نرص اهلل، بيوتات كربالء القديمة، ص166.( 49)

القمي، الكنى واأللقاب، ج2، ص374.( 50)

الغفار، عبد الرسول، الكليني والكايف، ط1، مؤسسة ( 51)
النرش اإلسالمي، قم، 1416م، ص 93 ؛ وينظر نرص 

اهلل، بيوتات كربالء القديمة، ص166.

مدينة ( 52) عىل  مريويس  بن  حممود  بقيادة  األفغان  استوىل 
الشاه  عهد  يف  1135هـ/1723م،  سنة  أصفهان 
حتى  شرياز  عىل  استولوا  ثم  األول،  حسني  الصفوي 
متكن  حتى  فارس،  بالد  معظم  عىل  سيطرهتم  بسطوا 
سنة  أصفهان  من  طردهم  من  شاه  نادر  املدينة  حاكم 
1141هـ/1729م. لالطالع عىل تفاصيل أكثر ينظر: 
يف  اإلسالمية  واآلثار  املدن  أرشيد،  أمحد  اخلالدي، 

العامل، ط1، دار املعتز، مرص، د.ت، ص194-193.

املهاجر، أعالم الشيعة، ج3، ص1423.( 53)
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نرص ( 54) وينظر  ص163؛  ج10،  الشيعة،  أعيان  األمني، 
اهلل، بيوتات كربالء القديمة، ص166.

نظامًا ( 55) بأمري  املشهور  الفتوح  أبو  الدين  نظام  األمري 
اهلل  فضل  للمريزا  األصغر  األخ  وهو  فتوحًا  أمري  أو 
واقف املوقوفات الشهرية سنة 963 هـ. الشهرستاين، 
 ،تاريخ النياحة عىل االمام الشهيد احلسني بن عيل

ص17.

نرص اهلل، بيوتات كربالء القديمة، ص166.( 56)

املهاجر، اعالم الشيعة، ج3، ص1423.( 57)

نرص اهلل، بيوتات كربالء القديمة، ص166.( 58)

هو يوسف بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن صالح بن ( 59)
املحّدث  الكبري،  العامل  الّدرازي،  البحراين  عصفور 
قرية  يف  ولد  الرشيف،  احلائر  نزيل  املتتّبع،  اإلمامي 
ايران  بني  دراسته  يف  وتنقل  البحرين،  يف  املاحوز 
1169هـ،  سنة  كربالء  إىل  انتقل  ثم  والبحرين، 
وواكب فيها عىل التدريس والتصنيف واإلفتاء. جعفر 
السبحاين، موسوعة طبقات الفقهاء، ج12، ص437-

438؛ اجلاليل، فهرس الرتاث، ج2، ج113.

الدمشقية، ( 60) اللمعة  رشح  يف  البهية  الروضة  كتاب  هو 
املعروف  اجلبعي  العاميل  أمحد  بن  عيل  بن  الدين  لزين 
البهبهاين،  الوحيد  ه (.   966 )ت:  الثاين(  )الشهيد  ب  
الفوائد  جممع  حاشية  )ت:1205هـ(،  باقر  حممد 
والربهان، ط1، مطبعة امري، قم، 1417هـ، ص795.

هو كتاب مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة للسيد ( 61)
صاحب  1226ه،  سنة  العاميل  احلسيني  جواد  حممد 
رشح  خض،  بن  جعفر  اجلناجي،  الغطاء.  كشف 
الكشمريي،  الرضوي  حسني  حممد  حتقيق:  القواعد، 
قم،  سور،  مطبعة  جبري،  بن  سعيد  انتشارات  ط1، 

2002م، ج1، ص424.

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص164.( 62)

مدينة ( 63) طعمة،  آل  مصطفى  حسن  حممد  الكليدار، 
احلسني خمترص تاريخ كربالء، ط1، نرش: مركز كربالء 
2014م،  املقدسة،  كربالء  والبحوث،  للدراسات 

ج3، ص135-134.

العلامء ( 64) تراجم  يف  الرجال  معارف  حممد،  الدين،  حرز 
مطبعة  الدين،  حرز  حسني  حممد  تعليق:  واالُدباء، 

الوالية، قم، 1405هـ، ج3، ص85.

احلائري، ( 65) عيل  حممد  حتقيق:  الكتب،  مرآة  التربيزي، 
املرعيش  العظمى  اهلل  آية  مكتبة  منشورات  ط1، 
عيل  ؛  ص310  1414هـ،  قم،  صدر،  مطبعة  العامة، 
مؤسسة  ونرش:  حتقيق  املسائل،  رياض  الطباطبائي، 
قم،  ط1،  املدرسني،  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش 
1412هـ، ج1، ص101 ؛ جعفر السبحاين، موسوعة 
اعيان  األمني،  ص299؛  ج13،  الفقهاء،  طبقات 

الشيعة، ج10، ص164.

عيل ( 66) بن  صالح  حممد  الدين  هباء  بن  مهدي  حممد  هو 
اإلمامي،  الفقيه  النجفي،  ثّم  النبطي  العاميل  الفتوين، 
الفقه  يف  االمامية  أعالم  من  وهو  الشاعر،  األديب، 
واحلديث، ومن مراجع الدين، ولد يف النبطية، وسكن 
السبحاين، موسوعة طبقات  النجف األرشف. جعفر 

الفقهاء، ج12، ص398.

شرب(، ( 67) )تفسري  الكريم  القرآن  تفسري  شرب،  اهلل  عبد 
نرش  ط3،  داوود،  حفني  حامد  ومراجعة:  حتقيق 
مرتىض الرضوي، القاهرة، 1966م، ص32؛ املحقق 
الناصب،  معنى  بيان  يف  الثاقب  الشهاب  البحراين، 
قم،  أمري،  مطبعة  ط1،  الرجائي،  مهدي  حتقيق: 

1419هـ، ص36.

حرز الدين، معارف الرجال، ج3، ص85.( 68)

ج13، ( 69) الفقهاء،  طبقات  موسوعة  السبحاين،  جعفر 
ص112.



99

م. د. هدى سعيد مهدي

صدر الدين العاميل، صدر الدين صدر جبل العاميل، ( 70)
خادمي،  عيل  حممد  سيد  حتقيق:  الرضاع،  يف  منظومة 
والنرش،  للطباعة  انصاريان  مؤسسة  منشورات  ط1، 

مطبعة صدر، قم، 1998م، ص10.

الطربيس، ( 71) ؛  الكنى واأللقاب، ج3، ص199  القمي، 
بن أيب طالب )ت: 548هـ(  بن عيل  بن منصور  أمحد 
دار  اخلرسان،  باقر  حممد  وتعليق:  حتقيق  االحتجاج، 
ج2،  1966م،  النجف،  والنرش،  للطباعة  النعامن 

هامش ص 318.

األمني، أعيان الشيعة، ج6، ص426.( 72)

ج13، ( 73) الفقهاء،  طبقات  موسوعة  السبحاين،  جعفر 
ص128.

النراقي، أمحد بن حممد مهدي، مستند الشيعة يف أحكام ( 74)
لتحقيق   البيت آل  مؤسسة  حتقيق:  الرشيعة، 
التحقيق،  مقدمة  ج1،  1415هـ،  مشهد،  الرتاث، 
الفقهاء،  طبقات  موسوعة  السبحاين،  جعفر  ص15؛ 
حممد  بن  حسني  الطربيس،  النوري  ص115؛  ج13، 
تقي، خامتة املستدرك، حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء 

الرتاث، قم، 1415هـ، ج1، ص33.

ج13، ( 75) الفقهاء،  طبقات  موسوعة  السبحاين،  جعفر 
ص624-372.

اجلاليل، فهرس الرتاث، ج2، ص113؛ األمني، أعيان ( 76)
الشيعة، ج8، ص308.

اهلل ( 77) آية  مكتبة  نرش  الرجال،  تراجم  أمحد،  احلسيني، 
املرعيش النجفي، قم، 1414هـ، ج1، ص48.

املطبعة ( 78) األصول،  تنقيح  رضا،  حممد  الطباطبائي، 
احليدرية، النجف األرشف، 1952م، ص11.

مثل حسني بن سعيد الكويف، والسّيد حمّمد مجال الدين ( 79)
اخلوانساري،  املوسوي  جعفر  والسّيد  األسرتآبادي، 
اإلسالم،  بحّجة  املعروف  الشفتي  باقر  حمّمد  السّيد 

آبادي،  النصري  اهلندي  النقوي  عيل  دلدار  والسّيد 
اخلوئي،  حسن  السّيد  اإلحسائي،  أمحد  والشيخ 
والسّيد عبد اهلل شرّب، والشيخ حمّمد عيل اهلّزار جريبي، 
والسّيد حسني احلسيني احلائري، والشيخ حمّمد فاضل 
عن  له  إجازته  يف  بالثناء  عليه  أطرى  الذي  السمناين 
املّطلب  الدين عبد  نور  البهائي، والسّيد  الشيخ  طريق 
بن أيب طالب بن املحدث نعمة اهلل اجلزائري صاحب 
القايض،  مهدي  حمّمد  والشيخ  العامل،  حتفة  كتاب 
جعفر  ينظر  وغريهم.  الزنوري،  حسن  حمّمد  والسّيد 
السبحاين، موسوعة طبقات الفقهاء، ج13، ص624؛ 

حرز الدين، معارف الرجال، ج3، ص86.

حرز الدين، معارف الرجال، ج3، ص86-85.( 80)

ينظر: ملحق رقم 2.( 81)

عيل ( 82) حفيده احلاج مريزا  إىل  وفاته  بعد  خزانته  انتقلت 
عيل.  حممد  مري  بن احلاج  حسني  حممد  بن احلاج مريزا 

ينظر: الطهراين، الذريعة، ج18، ص75.

الوحيد البهبهاين، احلاشية عىل مدارك األحكام، ج1، ( 83)
ص26 ؛ القمي، الكنى واأللقاب، ج2، ص374.

بغداد ( 84) مرشوع  إصدارات  من  ط1،  كربالء،  تراث 
عاصمة الثقافة العربية، بغداد، 2013م، ص278.

القمي، ( 85) ؛  ص26  ج1،  احلاشية،  البهبهاين،  الوحيد 
الكنى واأللقاب، ج2، ص374.

املدفونني يف كربالء، ( 86) آل طعمة، حممد، مشاهري  هادي 
للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت،  الصفوة  دار  ط1، 

2009م، ص77-76.

آل ( 87) ص163؛  ج10،  الشيعة،  أعيان  األمني،  ينظر: 
طعمة، حماسن املجالس، ص50.

بأرض ( 88) اللطف  جمايل  طاهر،  بن  حممد  الساموي، 
الطف، رشح: عالء عبد النبي الزبيدي، ط1، مؤسسة 
بريوت،  املقدسة-  كربالء  للمطبوعات،  األعلمي 
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2011م، ص519.

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص163.( 89)

املصدر نفسه، ج10، ص164.( 90)

نسختني ( 91) سوى  منه  توجد  ال  خمطوط  كتاب  وهو 
إحدامها يف مكتبة بالط كلستان اإلمرباطوري بطهران 
طهران.  يف  ملك  آقا  حسني  احلاج  مكتبة  يف  والثانية 

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص164.

خامتة املستدرك، ج2، ص121-106.( 92)

وله رواية عىل لسان املوىل زين العابدين السلاميس رواها ( 93)
ودفنه وهي:  أثناء جتهيزه  العلوم  بحر  السيد  وفاة  بعد 
»ملا اشتد املرض بالسيد اجلليل بحر العلوم طاب ثراه 
قال لنا وكنا مجاعة: أحب ان يصيل عيلَّ الشيخ اجلليل 
وعبادته  زهده  بكثرة  املضوب  نجف  حسني  الشيخ 
املثل ولكن ال يصيل عيلَّ إال جناب العامل الرباين اآلمريزا 
مهدي الشهرستاين وكان له صداقة تامة مع السيد )ره( 
كان  املذكور  اآلمريزا  ألن  اإلخبار  هذا  من  فتعجبنا 
قليل  بزمان  اإلخبار  هذا  بعد  وتويف  كربالء  يف  حينئذ 
فأخذنا يف جتهيزه وليس عن اآلمريزا املذكور خرب وال 
معه  مصاحبتي  مدة  أسمع  مل  ألين  متفكرًا  وكنت  أثر 
قدس سه كالمًا غري حمقق وال خربًا غري مطابق للواقع 
وكان )ره( من خواص أصحابه وحامل أساره قال: 
فتحريت يف وجه املخالفة إىل أن غسلناه وكفناه ومحلناه 
وأتينا به إىل الصحن الرشيف للصالة والطواف ومعنا 
الشيخ  األزهر  كالبدر  الفقهاء  وأجلة  املشايخ  وجوه 
وقت  وحان  وغريمها  نجف  حسني  والشيخ  جعفر 
الصالة فضاق صدري بام سمعت منه فبينا نحن كذلك 
وإذا بالناس يتفرجون عن الباب الرشقي فنظرت فإذا 
بالسيد األجل الشهرستاين قد دخل الصحن الرشيف 
وعليه ثياب السفر وآثار تعب املسري فلام واىف اجلنازة 
وصلينا  عليه  فصىل  فيه  أسبابه  الجتامع  املشايخ  مه  قدَّ

معه وأنا مرسور اخلاطر منرشح الصدر شاكرًا هلل تعاىل 
بإزالة الريب عن قلوبنا، ثم ذكر لنا أنه صىل الظهر يف 
الظهرية  بيته يف وقت  إىل  بكربال ويف رجوعه  مسجده 
يأس  وفيه  األرشف  النجف  من  مكتوب  إليه  وصل 
بغلة  وركبت  البيت  فدخلت  قال:  السيد،  من  الناس 
كانت يل من غري مكث فيه ويف الطريق صادف دخويل 
القمي،  عباس  تعاىل«.  اهلل  رمحه  جنازته  محل  البلد  يف 
الطربيس،  النوري  ص375؛  ج2،  وااللقاب،  الكنى 

خامتة املستدرك، ج2، ص110.

اخلزرجي، أياد نظمي، جمالس األدب يف كربالء وأبرز ( 94)
العدد  الثامن،  العدد  كربالء،  صدى  جملة  روادها، 

الثاين، كربالء، 2008م، ص25.

احلرية ( 95) دار  العثامين،  العرص  نافع،  طارق  احلمداين، 
للطباعة والنرش، بغداد، 1985، ص214.

السياحي ( 96) الغفاري، عيل حسني اخلفاف، دليل كربالء 
كربالء،  احلكمة،  مكتبة  واملعارصة،  الرتاث  بني 

2012م، ص213. 

آل طعمة، تراث كربالء، ص323.( 97)

زميزم، تاريخ كربالء قدياًم وحديثًا، ص 207.( 98)

آل طعمة، حماسن املجالس، ص51-50.( 99)

هو حممد حسني بن حممد عيل املرعيش الشهرستاين ( 100)
احلائري، أصله من شهرستان، ومولده سنة  )1256هـ/ 
1840هـ( بكرمنشاه، ونشأته بمرعش، وإقامته ووفاته 
مصنفًا،  أديبًا،  اصوليًا،  إماميًا،  فقيهًا  كان  بكربالء، 
العديدة  املؤلفات  صاحب  الفنون،  أغلب  يف  مشاركًا 
وحتقيق  احلساب،  كتاب  الشهرستاين،  تاريخ  منها: 
الباب  ورشح  املأمول،  وهناية  املسؤول  وغاية  األدلة، 
ج1،  الذريعة،  الطهراين،  وغريها.  عرش،  احلادي 
الفقهاء،  طبقات  موسوعة  السبحاين،  جعفر  ص46؛ 
الزهد،  سعيد،  بن  حسني  الكويف،  ص695؛  ج14، 
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العلمية،  املطبعة  عرفانيان،  رضا  غالم  مريزا  حتقيق: 
قم، 1399هـ، ص25.

احلكيم ( 101) حسن  حممد  بن  الدين  صدر  السيد  هو 
وكان  )1355هـ/1936م(،  سنة  ولد  الشهرستاين، 
يد  عىل  تتلمذ  شهريًا،  وأديبًا  وشاعرًا،  بارعًا،  خطيبًا 
احلب،  أبو  حمسن  والشيخ  اخلطيب،  حممد  الشيخ 
واإلرشاد  الوعظ  إىل  اجته  الرشتي،  جعفر  والشيخ 
مدرسة  يف  التدريس  مهنة  مارس  والتأليف،  واألدب 
الفضل  أيب  مكتبة  وترأس   ،الصادق اإلمام 
خدماته  عن  فضاًل  الزمن،  من  مدة   العباس
»رسالة  جملته  خالل  من  تبناها  التي  والفكرية  األدبية 
املنربية،  اخلطابة  مزاولة  جانب  إىل  املحتجة،  الرشق« 
األسدي،  ينظر  )1411هـ/1991م(.  عام  استشهد 
مؤسسة  ط1،  كربالء،  من  أعالم  احلائري،  أمحد 
2013م،  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  البالغ 
ص104؛ صادق آل طعمة، احلركة األدبية املعارصة يف 
كربالء، ط2، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 

2014م، ج1، ص229-224.

ألمهيتها ( 102) نظرًا  كربالء،  يف  الرائدة  املجالت  من 
ودورها يف احلركة األدبية يف مخسينيات القرن املنرصم، 
وتعد هذه املجلة من أوائل املجالت التي أولت األدب 
المتالك  إستثنائية،  أمهية  عمومًا  واألدب  العريب 
الدينية والشعر،  أدبية وممارسة اخلطابة  صاحبها ملكة 
بعد  توقفت  وقد  حجمها،  بصغر  املجلة  متيزت  وقد 
التي  العرشة  أعدادها  أن  إالّ  صدورها،  من  سنة 
صدرت كانت حافلة باملوضوعات املنوعة يف التاريخ 
واألدب والفوائد العلمية واألخبار املستظرفة، وأسهم 
آنذاك.  وُادبائها  كربالء  مثقفي  من  عدد  حتريرها  يف 
لتفاصيل اكثر ينظر: احليل، عبود جودي، وعيل حسني 
احلركة  يف  ودورها  الرشق  رسالة  جملة  عناد،  يوسف 
األدبية، بحث منشور يف جملة أهل البيت الصادرة 

عن جامعة أهل البيت، كربالء، 2012م، العدد 13، 
ص9.

حممد ( 103) بن  رضا  حممد  السيد  بن  صادق  السيد  هو 
يف  ولد  احلائري،  املوسوي  الفائزي  بن سليامن  مهدي 
كربالء سنة )1347هـ/1928م(، درس علم التجويد 
دراسته  عن  فضاًل  والفاريس،  العريب  اخلط  وفن 
العلوم العربية من نحو ورصف وفصول من الترشيع 
منذ  العريب  والشعر  املقاالت  بكتابة  بدأ  اإلسالمي، 
واملهرجانات  االحتفاالت  ومشاركة  عام)1950م( 
الدينية واألدبية. ينظر: آل طعمة، سلامن هادي، شعراء 
للدراسات  كربالء  مركز  منشورات  ط1،  كربالء، 
والبحوث، كربالء املقدسة، 2017م، ج2، ص121-

.123

األميني، حممد ( 104) التجويد.  إىل علم  املريد  وله هداية 
مطبعة  منشورات  النجفية،  املطبوعات  معجم  هادي، 
األرشف،  النجف  النعامن،  مطبعة  ط1،  اآلداب، 

1966م، ص386.

آل طعمة، حماسن املجالس، ص50.( 105)

املصدر نفسه، ص50.( 106)

بن ( 107) مرتىض  بن  حمسن  بن  حسني  بن  عيل  حممد  هو 
هببة  املعروف  الكاظمي،  احلائري،  احلسيني،  حممد 
فقيهًا  كان  العلامء،  مشاهري  أحد  الشهرستاين،  الدين 
النزعة  ذوي  من  حمنّكًا،  سياسيًا  كاتبًا،  مفرسًا،  إماميًا، 
اإلصالحية والثقافة الواسعة، تضلَّع يف الفقه واألصول 
والعقائد والرياضيات واهليأة. أسس عام )1328هـ( 
أّول  وهي  )العلم(  جملة  ساّمها  سياسية  علمية  جملة 
جملة عربية صدرت بالنجف األرشف، وترأس وزارة 
 160 عىل  يربو  ما  ترك  وقد  الزمن،  من  مدة  املعارف 
املواضيع  وخمتلف  اإلسالمية  العلوم  معظم  يف  فًا  مؤلَّ
املهمة. لتفاصيل أكثر ينظر: جعفر السبحاين، موسوعة 

http://abu.edu.iq/research/researchers/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF
http://abu.edu.iq/research/researchers/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF
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طبقات الفقهاء، ج14، ص761-759.

آل طعمة، حماسن املجالس، ص52.( 108)

كربالء، ( 109) يف  املدفونني  مشاهري  طعمة،  آل  هادي 
ص76.

يف ( 110) األدبية  البيوتات  إبراهيم،  موسى  الكربايس، 
للدارسات  كربالء  مركز  منشورات  ط1،  كربالء، 
والبحوث، كربالء، 2015م، ص389؛ األمني، اعيان 

الشيعة، ج10، ص165.

األمني، اعيان الشيعة، ج10، ص165.( 111)

الكليدار، مدينة احلسني، ج3، ص132-131.( 112)

بصاحب ( 113) ويلّقب  الطباطبائي:  حمّمد  عيل  وهو 
األصل،  أصبهاين  النسب  طباطبائي  وهو  الرياض 
سنة  ولد  والوفاة،  النشأة  حائري  املولد،  كاظمي 
منها:  عّدة  مؤّلفات  له  إمامي  جمتهد  )1161هـ(. 
رياض  وكتاب  بالدالئل،  األحكام  حتقيق  يف  املسائل 
يف  عشت  الشريازي،  احلسيني  حمّمد  ينظر:  املسائل. 

كربالء، ط 2، مكتبة األمني، قم، 2000م، ص27. 

الكليدار، مدينة احلسني، ج3، ص127.( 114)

)احلسني ( 115) املراقد  تاريخ  حممد،  الكربايس،  صادق 
ط1،  احلسينية،  املعارف  دائرة  وانصاره(،  بيته  واهل 
ج2،  2003م،  لندن،  للدراسات،  احلسيني  املركز 

ص114؛ الكليدار، مدينة احلسني، ج3، ص128.

الكليدار، مدينة احلسني، ج1، ص74.( 116)

االمام ( 117) حرم  خدام  رئاسة  منصب  هو  السادن: 
رسول  ألجداد  قدياًم  املنصب  هذا  وكان   ،احلسني
اهلل يف سدانة بيت اهلل، إذ كان أجداده وآباؤه يتولون 
واستضافتهم،  احلجاج  وسقاية  الكعبة  سدانة  منصب 
وكان ذلك رشفًا وفخرًا ال يضاهى، وينم عن نمط من 
بشأن سدانة  احلال  الدينية واالجتامعية، وكذا  السلطة 

بعلو  املنصب  هذا  ويقرتن  املطهرة  احلسينية  الروضة 
الكثري من األس هبذا  اشتهر  االجتامعية، حتى  املكانة 
اللقب، وبقيت أجياهلم تتفاخر بخدمة احلرم احلسيني. 
ط1،  عاشوراء،  موسوعة  جواد،  حمّدثي،  ينظر 
1418هـ،  بريوت،  االكرم،  الرسول  دار  منشورات 

ص229.

اهلل ( 118) نرص  آل  الطويل  كاظم  بن  جواد  السيد  هو 
بعد  احلسينية  احلضة  سدانة  توىل  احلائري  املوسوي 
مقتل السيد موسى آل وهاب يف )1216/12/17هـ( 
يف حادثة غارة الوهابيني عىل مدينة كربالء. الكليدار، 

مدينة احلسني، ج3، ص120.

توفري ( 119) عن  فضاًل  والبناء،  اهلدم  وسائل  شملت 
أحجار القاشاين مراعيًا أن تكون مشاهبة متامًا ألحجار 
القاشاين املنصوبة يف جدران احلرم املطهر. وقد أوردت 
تلك  مجيع  فيه  نرشت  مقاالً  اللبنانية  العرفان  جملة 
التعمريات يف املجلد 52، ذو احلجة، 1384هـ، اال ان 

هذا العدد مفقود، ومل نعثر عليه. 

رافق ( 120) كربالء،  يف  العثامنيني  مفتي  عثامن  املال  هو 
وقد  كربالء،  إىل  بغداد  من  خان  طالب  أبا  الرحالة 
أخذ املال عثامن هذا املسجد بعد أن كان مصىل للمفتي 
نصبت  إذ  1145هـ،  سنة  السويدي  اهلل  عبد  الشيخ 
كربالء  يف  واإلفتاء  للقضاء  منصبًا  العثامنية  السلطات 
الذين كانوا  العثامين  للموظفني األتراك وأفراد اجليش 
عىل املذهب احلنفي. صادق الكربايس، تاريخ املراقد، 

ج2، ص114.

مراد بيك: هو حاكم قصبة كربالء يف العهد العثامين ( 121)
بعد  البلد  إدارة  توىل  عامي)1212-1215هـ(  بني 
صادق  ينظر:  أغايس.  عمر  بعده  وتوىل  السياف  أمحد 

الكربايس، تاريخ املراقد، ج2، ص114.

الكليدار، مدينة احلسني، ج3، ص128.( 122)
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احلسني ( 123) الصحن  من  الشهداء  باب  عند  يقع  وهو 
سمي  كام  القميني،  بتكية  عرف  والذي  الرشيف، 
ثم  بتجديده،  الرشتي  كاظم  لقيام  الرشتي  بمسجد 
النجارين.  سوق  يف  الواقع  العباسية  مسجد  إىل  نقلوا 

الكربايس، تاريخ املراقد، ج2، ص115. 

االمام ( 124) حرم  رشقي  شامل  الصغري  الصحن  يقع 
الصحن  من  الرشقية  اجلهة  وسط   احلسني
االمام  صحن  عن  ليتميز  بذلك  وسمي  الرشيف، 
وكبري  واسع  دهليز  به  يربطه  كان  الذي   احلسني
موقع  نفس  وموقعه  والكاشاين،  بالفسيفساء  مزين 
صحن  إىل  املتوجه  يسلكه  الذي  احلايل  الشهداء  باب 
القرن  يف  البوهييون  امللوك  اختذه  وقد   ،العباس
الرابع اهلجري مدافَن هلم، لتكون قبورهم عىل طريق 
اهلل،  نرص  ينظر:  الرشيفني.  احلرمني  بني  الزائرين 

بيوتات كربالء القديمة، ص171.

املراقد، ج2، ص114-( 125) تاريخ  الكربايس،  صادق 
.115

نرص اهلل، بيوتات كربالء القديمة، ص168.( 126)

الكليدار، مدينة احلسني، ج3، ص128.( 127)

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص164.( 128)

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص165.( 129)

الم�شادر والمراجع

أوالً: قائمة املصادر

)ت: . 1 اجلزري  األثري  بن  الدين  عز  األثري،  ابن 
صادر،  دار  األنساب،  هتذيب  يف  اللباب  630هـ(، 

بريوت، د.ت. 

الدراية يف رشح . 2 الغروي، هناية  األصفهاين، حسني 

املازندراين، ط1،  الكفاية، حتقيق: رمضان قيل زادة 
منشورات سيد الشهداء، مطبعة امري، قم، 1317هـ.

احلسني . 3 موسى  بن  عيل  القاسم  أبو  طاووس،  ابن 
ذوي  بني  األبواب  فتح  664هـ(  )ت:  احللبي 
األلباب وبني رب األرباب يف اإلستخارات، حتقيق: 
إلحياء  البيت  آل  مؤسسة  ط1،  اخلفاف،  حامد 

الرتاث، بريوت، 1989م.

طالب . 4 أيب  بن  عيل  بن  منصور  بن  أمحد  الطربيس، 
حممد  وتعليق:  حتقيق  اإلحتجاج،  548هـ(  )ت: 
باقر اخلرسان، دار النعامن للطباعة والنرش، النجف، 

1966م.

709هـ(، . 5 )ت:  العلوي  حممد  بن  عيل  العمري، 
املجدي يف أنساب الطالبيني، حتقيق: أمحد املهدوي 
مطبعة  ط1،  املرعيش،  حممود  ارشاف:  الدامغاين، 

سيد الشهداء، قم، 1409هـ.

الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل املقري )ت:770هـ(، . 6
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للفيومي، دار 

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، د.ت.

الكويف، حسني بن سعيد )ت: القرن 3هـ(، الزهد، . 7
حتقيق: مريزا غالم رضا عرفانيان، املطبعة العلمية، 

قم، 1399هـ.

عيل . 8 بن  احلسني  بن  عيل  احلسن  أبو  املسعودي، 
صعب،  دار  واالرشاف،  التنبيه  )ت:346هـ( 

بريوت، د.ت.

ياقوت . 9 اهلل  أبو عبد  الدين  ياقوت احلموي، شهاب 
احلموي )ت: 626هـ( معجم  الرومي  اهلل  عبد  بن 

البلدان، ط2، دار صادر، بريوت، 1995م.
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ثانيًا: قائمة املراجع 
أعالم من كربالء، ط1، . 1 احلائري،  أمحد  األسدي، 

مؤسسة البالغ للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 
2013م.

دراية . 2 يف  رسائل  حافظيان،  الفضل  أبو  الباُبيل، 
قم،  والنرش،  للطباعة  احلديث  دار  احلديث، ط1، 

1425هـ.

األميني، حممد هادي، معجم املطبوعات النجفية، . 3
النعامن،  مطبعة  ط1،  اآلداب،  مطبعة  منشورات 

النجف االرشف، 1966م.

التربيزي، مرآة الكتب، حتقيق: حممد عيل احلائري، . 4
املرعيش  العظمى  اهلل  آية  مكتبة  منشورات  ط1، 

العامة، مطبعة صدر، قم، 1414هـ.

الفقهاء، ط1، . 5 السبحاين، موسوعة طبقات  جعفر 
نرش: مؤسسة اإلمام الصادق، مطبعة اعتامد، 

قم، 1418هـ.

الرتاث، . 6 فهرس  احلسيني،  حسني  حممد  اجلاليل، 
حتقيق: حممد جواد احلسيني اجلاليل، ط1، مطبعة 

نگارش، قم، 1422هـ.

اجلناجي، جعفر بن خض، رشح القواعد، حتقيق: . 7
حممد حسني الرضوي الكشمريي، ط1، انتشارات 

سعيد بن جبري، مطبعة سور، قم، 2002م.

دار . 8 الشيعة،  أعيان  مستدركات  األمني،  حسن 
التعارف للمطبوعات، بريوت، 1987م.

ط2، . 9 واألستار،  احلجب  كشف  إعجاز،  حسني، 
منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي، 

مطبعة هبمن، قم، 1409هـ.

احلسيني، أمحد، تراجم الرجال، نرش مكتبة آية اهلل . 10

املرعيش النجفي، قم، 1414هـ.

احلمداين، طارق نافع، العرص العثامين، دار احلرية . 11
للطباعة والنرش، بغداد، 1985.

اخلالدي، أمحد أرشيد، املدن واآلثار اإلسالمية يف . 12
العامل، ط1، دار املعتز، مرص، د.ت.

العلم . 13 دار  ط5،  األعالم،  الدين،  خري  الزركيل، 
للماليني، بريوت، 1980م.

بأرض . 14 اللطف  جمايل  طاهر،  بن  حممد  الساموي، 
ط1،  الزبيدي،  النبي  عبد  عالء  رشح:  الطف، 
املقدسة- كربالء  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 

بريوت، 2011م.

األميني، . 15 العالمة  مع  قرن  ربع  حسني،  الشاكري، 
ط1، قم، 1417هـ.

الشاهرودي، نور الدين، تاريخ احلركة العلمية يف . 16
كربالء، ط1، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنرش 

والتوزيع، بريوت، 1990م.

الشهرستاين، صالح بن إبراهيم بن صالح، تاريخ . 17
 ،عيل بن  احلسني  الشهيد  اإلمام  عىل  النياحة 
حتقيق وإعداد: نبيل رضا علوان، دار اهلجرة، قم، 

1416هـ.

)احلسني . 18 املراقد  تاريخ  حممد،  الكربايس،  صادق 
احلسينية،  املعارف  دائرة  وأنصاره(،  بيته  وأهل 

ط1، املركز احلسيني للدراسات، لندن، 2003م.

يف . 19 املعارصة  األدبية  احلركة  طعمة،  آل  صادق 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  ط2،  كربالء، 

بريوت، 2014م.

جبل . 20 صدر  الدين  صدر  العاميل،  الدين  صدر 
حممد  سيد  حتقيق:  الرضاع،  يف  منظومة  العاميل، 
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أنصاريان  مؤسسة  منشورات  ط1،  خادمي،  عيل 
للطباعة والنرش، مطبعة صدر، قم، 1998م.

املطبعة . 21 األصول،  تنقيح  رضا،  حممد  الطباطبائي، 
احليدرية، النجف االرشف، 1952م.

 آل طعمة، سلامن هادي: •

االُس العلمية يف كربالء )آل املرعيش الشهرستاين( . 22
بريوت- للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  ط1، 

كربالء، 2012م.

بغداد . 23 تراث كربالء، ط1، من إصدارات مرشوع 
عاصمة الثقافة العربية، بغداد، 2013م.

كربالء . 24 مركز  منشورات  ط1،  كربالء،  شعراء 
للدراسات والبحوث، كربالء املقدسة، 2017م.

عشائر كربالء وُاسها، ط1، دار املحجة البيضاء، . 25
دار الرسول األكرم، بريوت، 1998م.

تراث . 26 مركز  نرش:  كربالء،  يف  املجالس  حماسن 
كربالء، ط1، دار الكفيل للطباعة والنرش، كربالء 

املقدسة، 2015م.

يف . 27 الصفوية  الدولة  تاريخ  سهيل،  حممد  طقوش، 
إيران، ط1، دار النفائس، بريوت، 2009.

الطهراين، آقا بزرك:  •

األضواء، . 28 دار  ط3،  الشيعة،  تصانيف  اىل  الذريعة 
بريوت، 1983م.

جابخانه . 29 الرجال،  علم  مصنفي  يف  املقال  مصفى 
دولتي، طهران، د.ت.

عبد اهلل شرب، تفسري القرآن الكريم )تفسري شرب(، . 30
نرش  ط3،  داود،  حفني  حامد  ومراجعة:  حتقيق 

مرتىض الرضوي، القاهرة، 1966م

ونرش: . 31 حتقيق  املسائل،  رياض  الطباطبائي،  عيل 

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، 
ط1، قم، 1412هـ.

ط1، . 32 والكايف،  الكليني  الرسول،  عبد  الغفار، 
مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 1416م.

كربالء . 33 دليل  اخلفاف،  حسني  عيل  الغفاري، 
احلكمة،  مكتبة  واملعارصة،  الرتاث  بني  السياحي 

كربالء، 2012م.

حممد . 34 تقديم:  واأللقاب،  الكنى  عباس،  القمي، 
هادي األميني، منشورات مكتبة الصدر، طهران، 

1960م.

يف . 35 األدبية  البيوتات  إبراهيم،  موسى  الكربايس، 
كربالء، ط1، منشورات مركز كربالء للدارسات 

والبحوث، كربالء، 2015م.

مدينة . 36 طعمة،  آل  مصطفى  حسن  حممد  الكليدار، 
مركز  نرش:  ط1،  كربالء،  تاريخ  خمترص  احلسني 
املقدسة،  كربالء  والبحوث،  للدراسات  كربالء 

2014م.

لدرر . 37 اجلامعة  األنوار  بحار  باقر،  حممد  املجلي، 
الوفاء  مؤسسة  ط2،  األطهار،  األئمة  أخبار 

للطباعة والنرش، بريوت، 1983م.

حمّدثي، جواد، موسوعة عاشوراء، ط1، منشورات . 38
دار الرسول األكرم، بريوت، 1418هـ.

وختريج: . 39 حتقيق  الشيعة،  أعيان  األمني،  حمسن 
حسن األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 

1983م. 

معنى . 40 بيان  يف  الثاقب  الشهاب  البحراين،  املحقق 
مطبعة  ط1،  الرجائي،  مهدي  حتقيق:  الناصب، 

امري، قم، 1419هـ.
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مركز حتقيق مدرسة ويل العرص، غنا، موسيقى . 41
حمسن  خمتاري،  رضا  حتقيق:  )عريب-فاريس( 

صادقي، ط1، مطبعة ستارة، قم، 1418هـ.

عامة، . 42 دراسة  إيران  وصفي،  حممد  مغيل،  أبو 
البرصة، 1985م.

املؤرخ . 43 دار  ط1،  الشيعة،  إعالم  جعفر،  املهاجر، 
العريب، بريوت، 2010م.

التحريف . 44 نفي  يف  التحقق  احلسيني،  عيل  امليالين، 
الرشيف  منشورات  ط2،  الرشيف،  القرآن  عن 

الريض، مطبعة ياران، قم، 1417هـ.

يف . 45 الشيعة  مستند  مهدي،  حممد  بن  أمحد  النراقي، 
 البيت آل  مؤسسة  حتقيق:  الرشيعة،  أحكام 

لتحقيق الرتاث، مشهد، 1415هـ.

كربالء . 46 بيوتات  نارص،  الصاحب  عبد  اهلل،  نرص 
بيوتات  يف  تارخيية  ملعة  وحتقيق  ورشح  القديمة 
كربالء والغارضية للشيخ حممد عيل القصري، رشح 
ط1،  اهلل،  نرص  آل  نارص  الصاحب  عبد  وحتقيق: 
مؤسسة البالغ للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 

2011هـ.

النامزي الشاهرودي، عيل، مستدرك سفينة البحار، . 47
النامزي، مؤسسة  حتقيق وتصحيح: حسن بن عيل 
قم،  املدرسني،  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش 

1419هـ.

خامتة . 48 تقي،  حممد  بن  حسني  الطربيس،  النوري 
إلحياء  البيت  آل  مؤسسة  حتقيق:  املستدرك، 

الرتاث، قم، 1415هـ.

يف . 49 املدفونني  مشاهري  حممد،  طعمة،  آل  هادي 
والنرش  للطباعة  الصفوة  دار  ط1،  كربالء، 

والتوزيع، بريوت، 2009م.

)ت:1205هـ(، . 50 باقر  حممد  البهبهاين،  الوحيد 
حتقيق:  ط1،  األحكام،  مدارك  عىل  احلاشية 
ستارة،  مطبعة  الرتاث،  إلحياء  البيت  آل  مؤسسة 

قم، 1419هـ.

ثالثًا: املجالت والدوريات العلمية:
عناد، . 1 يوسف  حسني  وعيل  جودي،  عبود  احليل، 

جملة رسالة الرشق ودورها يف احلركة األدبية، بحث 
منشور يف جملة أهل البيت الصادرة عن جامعة 

أهل البيت، العدد 13، كربالء، 2012م.

كربالء . 2 يف  األدب  جمالس  نظمي،  أياد  اخلزرجي، 
الثامن،  العدد  كربالء،  صدى  جملة  روادها،  وأبرز 

العدد الثاين، كربالء، 2008م.
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