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 مقدمة

 رحيؼبدؼ هللا الرحسؽ ال
  الحسد هلل رب العالسيؽ, كالرالة كالدالـ عمى دمحم كآله الظيبيؽ الظاهريؽ.

عػادة مػػا تتدػػاكؽ الجؾانػػف السعرفيػػة بخظػػؾط متؾازيػػة إذا مػػا أتيحػػا لهػػا الغػػركؼ السشاسػػبة كتػػؾف رت لهػػا 
أليف البيئػػات الرػػالحة, فػػشمحع ذلػػػ جميػػًا فػػي تشػػامي حركػػة الكتابػػة كالكتػػاب إذا مػػا دعػػا لػػ لػ دكاعػػي التػػ

كالتحرير, كقػد كانػا ألرض العػزة كاإلبػاء مػ  أنػاخ الحدػيؽ عميػه الدػالـ رحمػه فػي كػربالء كسػقا سػظحها 
 مؽ سيد الذهداء.تمػ الدماء, نساًء لجسيع مقؾمات الحزارة الخالدة, كالتي استمهسا نسير عمؾمها 

سػػة كتظػػؾ رت  نتيجػػة لػػ صؾع صػػيا عمسػػاء كػػاف لهػػؼ كقػػد تدػػارعا هػػ ض الشهزػػة العمسيػػة فػػي كػػربالء السقد 
جهػػدهؼ التدريدػػي كالتػػأليفي كعظػػػاؤهؼ الخرػػف, فشذػػأت أكلػػػى جامعػػة عمسيػػة تقميد ػػػة فػػي كػػربالء, كزارهػػػا 

إلماميػة, كالػ صؽ االؾافدكف مؽ كل حدب كصؾب بعد استقرارها األمشي, كمشهؼ كبار رجاؿ العمؼ مؽ عمساء 
عات الدصشية كالفقهيػة لدػنانها السكيسػيؽ كالزائػريؽ, فكػاف أف بادركا بإقامة حمقات التدريس لمسدائل كالسؾضؾ 

اتدػػعا كتظػػؾرت الحركػػة العمسيػػة بسػػا تتزػػسشه مػػؽ تػػأليف لمكتػػف كندػػخها كهجازتهػػا كمشاكلتهػػا, كهنػػ ا مػػا 
ألمرػػار,  غترفػػؾف مػػؽ افتػػأت قبمػػة لظػػالب العمػػؼ  قرػػدكنها كيذػػدكف الرحػػاؿ إليهػػا مػػؽ مختمػػف البمػػداف ك 

 ؼ ترابها.معيشها كيتبر كؾف بمث
كهف فػػػػي استقرػػػػاء حجػػػػؼ السنتػػػػؾب فػػػػي هػػػػ ض السدصشػػػػة كتدػػػػميط الزػػػػؾء عميػػػػه بدراسػػػػة عركفػػػػه كمعرفػػػػة 
السخرػػؾص مػػؽ مؾاضػػيعه كترجسػػة ندػػاخه ص بػػي ؽ أ سػػا جانػػف مػػؽ جؾانػػف ازدهارهػػا العمسػػي, فػػإف  لكػػل أمػػة 

الهؾيػة الدالػة سستها الحزارية, كصشاعة الكتاب مػؽ أبػرز مذخرػات العسػل السعرفػي, ك الداؿ عمى  تراثها
ـ مػػؽ معظيػػات كم بي شػػا الكيسػػة  ػػا تقػػد  عمػػى تظػػؾر حزػػارتها, فجػػاء بحػػث  السشدػػؾخات الكربالئيػػة  كاشػػفًا عس 

 العمسية لسدصشة كربالء.
سػػة,  ث ػػرت فػػي مدصشػػة كػػربالء السقد  تفبػػا كك  كالسقرػػؾد بالسشدػػؾخات الكربالئيػػة, هػػي السخظؾطػػات التػػي ك 

الػ ؼ  حث أف هشالػ ارتباطػًا كثيقػًا بػيؽ تػدكيؽ العمػؼ كاختيػار السنػاففي مظؾيات الب الكريؼ يمحع القارغ سك 
صػػػؾحي بإتسامػػػه كذصؾعػػػه كاإلفػػػادة مشػػػه, فعػػػادة مػػػا صت خػػػ  الشدػػػاخ مػػػؽ العتبػػػات العاليػػػات منانػػػًا لتحقيػػػ  هػػػ ض 

مػػػا بػػػيؽ ك , كمشهػػػا الحػػػرميؽ الذػػػريفيؽ ليمػػػاـ الحدػػػيؽ كأخيػػػه أبػػػي الفزػػػل ال بػػػاس عميهسػػػا الدػػػالـ الغا ػػػات
     .الحرميؽ
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رته  م ه غير مسنؽ مع عركؼ البحث حجسًا كزمشًا, كاف اقترار العسل عمى مػا صػد  كلس ا كاف حرر ج 
مؤسدة كاشف الغظاء العامة آخرًا, مؽ دليػل لمسخظؾطػات إنسؾذجػًا, لتحقيػ  الغا ػة مػؽ كتابػة البحػث بسػا 

 ة .صشدرج ضسؽ مقررات مؤتسر  التراث الكربالئي كمنانته في السنتبة الكربالئي
كقػػد بػػ ؿ كػػادر السؤسدػػة كعمػػى رأسػػهؼ األمػػيؽ العػػاـ الػػدكتؾر الذػػيخ جبػػاس كاشػػف الغظػػاء فػػي جسػػع 

ػػر ح مخظؾطاتػػه كفهرسػػتها كترػػدصرض جهػػؾدًا مزػػشية  أثسػػرت باإلصػػدار الدػػادس مشػػه, كالػػ ؼ حػػؾػ مسػػا ص 
 .هؽ  مدار البحث كخسديؽ مخظؾطة خسدةبشدخه في كربالء 

مدصشػة كػربالء, كالثػاني  ا فػي السػؤهالت لرػشاعة السخظػؾط فػيتزسؽ البحػث ثالثػة مباحػث األكؿ مشهػ
السخظؾطات الرادرة مؽ مؤسدة كاشف الغظاء العامػة, كالزيػادة العدد ػة فػي السشدػؾخات  فهارسعرض ل

اخها.د  الكربالئية فيها, أما الثالث فكاف في صفات الش    خ الكربالئية في الدليل كترجسة ند 
فقرات إنجاحػه, مثسشػيؽ لمقػائسيؽ عميػه جهػدهؼ فػي إبػراز مدصشػة كػربالء ندأؿ هللا تعالى أف نكؾف ضسؽ 

   كنيل الجزاء. لهؼ دكاـ التؾفي  آمميؽبسا تدتحقه مؽ عظاء, 
 

 

 مرظفى ناجح الرراؼ
 مؤسدة كاشف الغظاء العامة

 الشجف األشرؼ –العراؽ  
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 ولال سبحث ال
 سقدسةصشاعة السخطؽط في كربالء التاريخ 

أك ما ندخه  ,هاالشدخة األصمية التي كتبها السؤلف بخط صدض أك سسح بنتابتها أك أقر   السخظؾط: هؾ
كتعتسد صشاعته عمى  (4),الؾراقؾف بعد ذلػ في ندخ أخرػ مشقؾلة عؽ األصل أك عؽ ندخ غير األصل

شة كربالء بانتعاش تغافرا في مدصكتشقدؼ عمى جؾانف ماد ة كأخرػ معرفية, مقؾمات العسل السعرفي, 
 العمسية بسا نؾردض في ه ا السبحث مؽ البحث.ربؾعها 

 تاريخ الحركة العمسية في كربالء السقّدسة:

لؼ  سض عمى مقتل اإلماـ الحديؽ عميه الدالـ مدة طؾيمة حتى شهدت مدصشة كربالء نهزة عمسية 
لرابع الهجرؼ, كذلػ حيشسا لسع في مؽ أكاخر القرف الثالث كمظمع القرف ا ابتداءً نسا كتظؾ رت كازدهرت 

سيد بؽ زياد الشيشؾؼ  نجؼ العالؼ الجميل  سساء الدصؽ كالعمؼ كالفزيمة فيها , ال ؼ تسخزا عؽ نذاطه  ح 
ه الخرف, نذأة  أكلى جامعة عمسية تقميد ة في ئالعمسي كجهدض التحكيقي كالتدريدي الدؤكب, كعظا

زيد السجشؾف ك سًا, كم ؽ زارها مؽ األعالـ في ه ض الحكبة فزاًل عؽ مجاكرة العمساء لها قد (0),ءكربال
  (3)شتياني.ودمحم بؽ الحديؽ اآل

ت الدرس ثؼ تؾاصل الشذاط العمسي كالتدريدي في كربالء عبر القركف الستتالية, ككثرت كتشؾعا حمقا
أجالء,  ات ةكأسبعد جيل, كبرز عمى ساحتها الدصشية عمساء كبار  ها جيالً ئرجاأكالبحث السشتغسة في 

 االجتساجيةكمراجع ذكك شأف عغيؼ كدكر ريادؼ, فاستظاعؾا بسجهؾداتهؼ العمسية كالتدريدية, كنذاطاتهؼ 
الخي رة, أف  حافغؾا عمى تساسػ الحركة العمسية كالسؤسدات الدصشية فيها متحدصؽ الرعاب, كالسعؾقات 

 ف.كصامدصؽ بؾجه الخظؾب كالشائبات حتى لؾقا قري

ألمؽ االء في الشرف الثاني مؽ القرف الثالث كطؾاؿ القرف الرابع الهجرؼ, مؽ أسباب كربكقد كجدت 
, بالزائريؽ كالؾافدصؽ مؽ كل حدب كصؾب, ككانا أسؾاقها عامرة كمنتغةكالظسأنيشة ما جعمها مزدحسة 

لتي أخ ت الكبائل العمؾية كغير العمؾية ا فاستقظباكتجارتها رائجة, كحركة التشقل كالدفر إليها نذظة, 
, كال صؽ بادركا اإلماميةلها كبار رجاؿ الحدصث كالديرة مؽ عمساء  انج بتتسرر فيها ركيدا ركيدا, كسا 
 اتدعاالدصشية كالفقهية لدنانها السكيسيؽ كالزائريؽ, فكاف إف  تكالسؾضؾعابإقامة حمقات التدريس لمسدائل 
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نها كيذدكف الرحاؿ إليها مؽ مختمف كتظؾرت الحركة العمسية فيها, حتى صار طالب العمؼ  قردك 
 (1).غتراؼ مؽ معيؽ العمؼ فيها, لالكاألمرارالبمداف 

كلسؾقعها الدصشي كالعمسي الستسيز, فقد قاـ عمساء كبار كأسات ة معركفؾف آن اؾ بزيارتها في أكقات 
كتذجع  مثمسا تحسس كازدهارمختمفة, لتفقد جامعتها العمسية كالؾقؾؼ عمى ما كصما إليه مؽ تقدـ 

  .عزد الدكلة البؾيهيكمشهؼ صحاب الدمظة, أك  كاألمراءلتظؾير نهزتها العمسية الحناـ 

لمبؾيهييؽ قرف الدب  في تسرير أرض ف إ))  :كقد جاء في  تاريخ الحركة العمسية في كربالء
د شهدت ى في بشاء قربة كربالء, فق, كلهؼ القدح السعم   الستؾكل كربالء بعد حادثة الخميفة ال باسي 

كربالء في عررهؼ دكرا ذهبيا كاف مؽ خيرة أدكارها مش  أف ضسا أرضها جثساف سيد الذهداء الحديؽ 
, كثيرا بتسرير كربالء كعسرانها اهتسؾاإذ  ,بؽ عمي عميها الدالـ كداـ ه ا الدكر طيمة أ اـ حنسهؼ

أسدؾا فيها مقبرة لهؼ, كهؼ أكؿ شادكا مباني الركضة الحديشية السقدسة, ك أالظائمة, ك  األمؾاؿفخررؾا لها 
 .(5)((مؽ بادركا بتخميد ذكرػ الحديؽ عميه الدالـ في صؾـ عاشؾراء مؽ كل عاـ

رت كربالءإف ))كيقؾؿ صاحف الكتاب أ زًا:  لدمظاف هػ, عمى عهد ا370مجددا في عاـ  تسر 
ربالء عمى عهدض , فباتا كسؾرا كش  لها قشاة لدقي أهاليها , كعسل لهاعزد الدكلة بؽ ركؽ الدكلة

مزدهرة عامرة, كأنذأ حؾؿ القبر الذريف العسارات كالخانات, كقظشها كثير مؽ الكبائل العمؾية كغيرهؼ مؽ 
, كلؼ صشقض القرف الرابع إال ككاف في كربالء زهاء لتؾسع شيئا فذيئاالسدمسيؽ, فأخ ت البمدة في ا

أخ ت بمدة كربالء في التؾسع كالشساء مش  ( ندسة مؽ العمؾييؽ عدػ غيرهؼ مؽ السدمسيؽ, كهن ا 0022)
  .(3)((القرف الرابع الهجرؼ حتى صؾمشا ه ا

كقد عهرت مدصشة كربالء كسدرسة عمسية متكاممة تشاعر األخريات في الكؾفة كبغداد كالحمة في 
  (7)مشترف القرف الدادس لمهجرة.

ساء كاألسات ة الفزالء, مؽ ال صؽ فمسعا بها نجؾـ العمكسا تؾاصل الشذاط العمسي فيها شيئا فذيئا, 
 حافغؾا عمى تساسػ الحركة العمسية عهرت برساتهؼ العمسية كنذاطاتهؼ االجتساجية, فاستظاعؾا أف 

حتى لؾقا  ,كصامدصؽ بؾجه الخظؾب كالشائبات ,كالسؤسدات الدصشية فيها متحدصؽ الرعاب كالسعؾقات
 فؽمؾب كتتؾفر الفرص أماـ حركة الكتظسئؽ الق فكاراألأحؾج الشاس لألمؽ ال ؼ به ترفؾ , مع أنهؼ قريف

 لسؤلفات كينثر ندخها كمداكلتها.ا جؾانبهافتشتذر في  ,كالعظاء الفكرؼ الخرف كاإلبداع
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 :ددصشاعة السخطؽط في كربالء, مقّؽمات وع  

 قاس ة كل أمة, الكتاب ال ؼ كالهؾية الدالة عمى تظؾر حزار  مؽ أبرز مذخرات العسل السعرفي,
ـ األمؼ كالذعؾب عبر التاريخبه   فه ضكت قاس انجازاتها الفكرية بسا قد خمفته مفؽ تراث حزارؼ, , تقدُّ

ْت عمؾـ تمػ األمؼ سارة دصشي ة أككفكرها الكتف حؾ   , كك لػ السنتبات كما إلى ذلػ مؽ مؤسدات عمسية كعف
 مدنية كفشؾف تظبيكية.

القائسيؽ كقادتهؼ مفؽ السفكريؽ كالسشغ ريؽ ك  مسيؽزعساء السداهتساـ محل الحزارة اإلسالمية كهي في 
فكاف ه ا هؾ الدبف الرئيس ال ؼ حافع عمى التراث اإلسالمي العتيد مفؽ أف  ,عمى دكر الكتف كخزائشها

تحفع لشا كله ا اليـؾ  تظاله صد الزياع أك االندثار, حيث مازالا كثير مؽ السنتبات اإلسالمية كالغربية
السرؾ رات كالسخظؾطات التي ركت عمى صفحاتها أركع قرص الحزارة اإلسالمية مفؽ الؾثائ  ك  اكثير 

اإلندانية كعمؾمها كآدابها, ناليػ عؽ ركائع الخط العربي كالتي تجددت في أجسل ما دبجته صراعات 
الخظاطيؽ العغاـ, أمثاؿ الؾزير ابؽ مقمة, كابؽ البؾ اب, كياقؾت السدتعرسي, كغيرهؼ الكثير ضسؽ 

ال باسي كما تالض, في تسذي  الخظؾط كتزكي  الكتف كتشسيقها, خاصة تمػ التي ت هدػ لمخمفاء العرػر 
كالؾزراء كاألمراء كالدالطيؽ, كقد تجم ى ذلػ االعتشاء بذنل كاضح كأبرز ما عهر ضسؽ كفتابة كمسات 

منتبات كمتاحف  كالسؤلفات العمسية كاألدبية كغيرها, حيث تفتخر بحيازتها  القرآف السجيد رب  العزة 
 (3)الغرب كالذرؽ.

اخ بيؽ م ؽ امتهؽ صشعة الؾراقة كبرع فيها كجعمها مردر جيذه,  كبيؽ عمساء كطالب كهؤالء الشد 
 (9)عمؼ دفعهؼ ل لػ حاجتهؼ الى الكتاب.

  قد ر في العالؼ الغربي فقط العربية كاإلسالمية عدد السخظؾطات ف  أقد أشارت اإلحرائيات إلى ك 
ما لؼ تتركه أؼ حزارة سابقة عمى اإلسالـ أك الحقة, عمسًا أف  معغسها كهؾ  (42),صيؽ مخظؾطبثالثة مال

 سمػ العالؼ اإلسالمي مؽ تراث حاجة إلى ت عريف العالؼ بسا  , مسا  دتدعيلؼ ص درس دراسة كافية ب عد
 . خظي كخاصة العراؽ, كباألخص ما في مدصشة كربالء الحديؽ عميه الدالـ

ء مؽ الحؾاضر العربية اإلسالمي ة التي عسل الكثير مؽ قاطشيها كعبر زمشها الس ستد مع كمدصشة كربال
االهتساـ بالجسع كالعشا ة الس باشرة بأمهات الكتف السخظؾطة ذات التشؾ ع في عمى البؾاكير األكلى ليسالـ 

كالتأريخ كعمـؾ  جسمًة مهسة مؽ كتف الظف كالفمدفة كالعقائدفهشالػ مؾاردها كمذاربها كتخرراتها, 
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دكر  ـمؽ السيدؾريؽ أأالفمػ كالمغة العربية كآدابها, قد تراصفا عمى رفؾؼ البيؾتات العريقة, سؾاء 
العمساء كرجاالت الدصؽ كأسات ة م ختمف السدارس الدصشية كمشتد ات الفكر كاألدب, في م ختمف العرؾر 

 ها طالب العمؾـ كالسعارؼ.زاؿ  قردتا مك  اكعمى مر ف الدهؾر في ه ض البقعة التي كان

كقد ناؿ تراث كربالء ما ناؿ غيرها مؽ مدف مؽ هجرة مخظؾطاتها كتدر ب نؾادرها, فقد جاء في 
ف مدصشة كربالء كانا تحتؾؼ عمى كثير مؽ السنتبات الذخري ة كالعائدة إلى أكتاب  مدصشة الحديؽ : 

نتيجة التدهؾر العاـ ال ؼ أصاب السدصشة التمف كالتبعثر,  بعزهارجاالت العمؼ السرمؾقيؽ, حيث أصاب 
ة سراتلكعبر تأريخها   ؽ الظهراني(,يقف )بذيخ العراق  العالمة الذيخ عبد الحديؽ بؽ عمي السم كمشهؼ, عد 

كانا له منتبة قي فسة تحؾؼ الكثير مؽ نفائس السخظؾطات, كمشها كتاب نادر ثسيؽ هؾ الشدخة فقد 
ػػ ألحد حنساء اليؾناف, ابتاعها الستحف  ػػ نرير الدصؽ الظؾسيسة العالمة الؾحيدة في العالؼ, ترج
لمخميل بؽ أحسد  , العيؽ كك لػ كانا في منتبته ندخة خظي ة ثسيشة لكتاب  ,البريظاني بكيسة بخدة

كعمى أثر  ,ككاف قد استشدخ عميها السغفؾر له الذيخ دمحم الدساكؼ ندخته التي كاف  سمكها ,الفراهيدؼ
لمهجرة الشبؾي ة الذػريفة, كقياـ الذيخ فخرؼ كسؾنه بثؾرته  4333ػ في كربالء سشة كاقعة حسزة بي

  (44)السعركفة, بعثرت كنهبا محتؾيات ه ض السنتبة كغيرها مؽ السنتبات الثسيشة في كربالء.

اتها مؽ نفائس السؤلفات جانف مؽ حالة التدهؾر التي أصابا السنتبات الكربالئية كمحتؾيفه ا 
 السخظؾطات اإلسالميةمؽ السشدؾخات الكربالئية فزال عؽ غيرها مؽ  اً كال  خفى بأف  كثير  ,السخظؾطة

السؾلعيؽ بأسرار الذرؽ كآثارض, مش  أكاخر القرف نتيجة مرادرة منتبات أكربا كم تاحفها, قد هاجرت إلى 
ؿ عميه مؽ خالؿ التاسع عذر السيالدؼ ؾط اإلسالمي السعارض الستخررة إلبراز سسات السخظ, كاست دف

ـ, كباريس في 4942في عسؾـ أكربا, حيث كاف معرض مدصشة ميؾنخ عاـ  كفشؾف صشاعته كتزكيقه
ـ, 4903ـ, كفي فالدليفيا )الؾال ات الستحدة( 4929ـ, كفي برليؽ 4940كـ 4927كـ 4923األعؾاـ 
كأخرػ كفي  ـ كغيرها الكثير كالتي ال تزاؿ حتى كقتشا الحاضر تجرؼ بيؽ مدة4934كـ 4923كلشدف 

أمنشة م ختمفة.
(40)  

ت ف خاصة غير معر ؼ بها زالا هشالػ مك  اإلبداع الخظي تسي زت صفحاتها ب, اأك م ذار إليه اخزائؽ ك 
إلعهارها  الف , البد مؽ تقد ؼ صد العؾف كتدميط الزؾء عمى تمػ الشفائس كالدُّرر كالشتاج الفكرؼ  كالزخرفي

إبراز مدصشة كربالء السذرؽ مرتبط بها, كبسا كانا تحتزشه مؽ  كالتعريف بها, فإف جانبًا مؽ جؾانف
 ميادصؽ ثقافية كما تحتجشه مؽ مخظؾطات عمسية مث ما جهؾد عمسائها السدتكتفبيؽ لها. 
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مؽ  منتبة عامة (00)كقد أحرى األستاذ سمساف هادؼ آؿ طعسة في كتابه  مخظؾطات كربالء  
رؾير السخظؾطات كفهرستها التابع لدار مخظؾطات كعر ؼ مركز ت (43),المؾاتي ضسؽ السخظؾطات

ة  بعذرة  العتبة ال باسية السقد سة في كتابه  فهرس السخظؾطات السحفؾعة في منتبات كربالئية خاص 
ة حؾت فيسا حؾت جسمة مؽ السخظؾطات. تفب   (41)منتبات خاص  في مدصشة  اككثير مؽ ه ض السخظؾطات ك 

 سشدؾخات الكربالئية .بػ الأسسيشاض كربالء السقد سة بسا 
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  السبحث الثاني
 خطؽطات مؤسدة كاشف الغطاء العامةدليل م

, العامة ليل السخظؾطات هؾ إحراء لسجسؾع ما ف هرس مؽ مخظؾطات في مؤسدة كاشف الغظاءد
, كأخرػ بتشغيؼ حركفي,   كصؾلها إلى السؤسدةبْ دصد السخظؾطات كس  ل ع  ث  س  تارة بحدف التدمدل ال ؼ    

    فتيه عذريؽ ألف هؾية لسخظؾط.بيؽ د ـ, كال ؼ ضؼ  0243 -هػ 4139رض كاف ما صدر في سشة آخ

 ادة السطردة في الشدخ الكربالئية:, والزيإصدارات الدليل

عسما مؤسدة كاشف الغظاء مش  فجر تأسيدها ال ؼ كانا نؾاته األكلى كهدفه األساس هؾ جسع 
بعد االنتفاضة الذ بانية كتحدصدًا في لػ جر اء ما لح  بها السخظؾطات كحفغها مؽ الزياع كالتمف, كذ

السنتبات الخاصة مؽ قبل  كثير مؽتؼ حرؽ جزء مؽ السنتبات العامة كمرادرة حيث , ـ4994سشة 
كقد أكغل ة عمى إثرها, السخظؾطات كالكتف السهس   أتمفا كثير مؽعشاصر الشغاـ الردامي آن اؾ, كقد 

 (45).شرؼ ككربالء السقد سةالزرر في مدصشتي الشجف األ

عة, بل أنف  عميه العمساء عرارة مهجهؼ مكال  خفى بأف كتابة مثل ه ا التراث لؼ  أت  ؽ فراٍغ كدف
كثسرة حياتهؼ, مدتهدفيؽ ب لػ خدمة البذرية مؽ جهة, كتخميد أسسائهؼ التي ت حيا بيؽ دفتي كتاب, فزاًل 

به تحظيؼ آمالهؼ كذهاب غا اتهؼ, فذس رت السؤسدة عؽ عس ا أعدض هللا لهؼ مؽ ح دؽ مآب, كفي تمفه كذها
 ـ.4993 -هػ 4143سؾاعد الجد لمحفاظ عمى الثسالة الباقية مؽ تراث زاخر, فكاف ذلػ في سشة 

فالبد مؽ إطالع الباحثيؽ  ,تراث  نسؽ في اإلفادة مشه مشذؾرااكتساؿ الغا ات مؽ حفع العمى أف 
ظؾطات السؤسدة فزال عؽ تفريالتها, كذلػ مؽ خالؿ دليل كالسحققيؽ عمى الزيادة الحاصمة في مخ

قد ك  ئه,كهحيا ضفي مجاؿ نذر لحفع التراث مؽ مرادرض األصمية  رائدةخظؾة السخظؾطات ال ؼ   ع د  
أف حغيا بسثمه أمة مؽ األمؼ عبر  عمسي كثقافي مخظؾط قل   حغيا البالد العربية كاإلسالمية بتراث

ثقافية كالتاريخية, كثرته كحجسه فحدف, بل في محتؾياته العمسية كاألدبية كالريخ, كال صتسثل ذلػ في االت
 إال أف  السفهرس مشه الزاؿ دكف السدتؾػ السظمؾب.

هشا كهشاؾ  جسع السخظؾطات الستشاثرةإلى تهدؼ مؤسدة كاشف الغظاء مؽ خالؿ التردؼ ك 
معمؾمات صياغتها بسؾسؾعة تحؾؼ ثة ك كاالستفادة مؽ آليات التكشؾلؾجيا الحدص محؾسبةبترؾيرها بظريقة 
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مة  د التزكد ابذنل كاضح كجمي لكل مؽ أر  هعرض, ك رث حزارؼ مهؼإكهزاحة غبار الدشيؽ عؽ مفر 
ه ض  الستثساراألمر ال ؼ  دتدعي ب ؿ الجهؾد  اً ل االنفتاح ال ؼ طرأ عمى السشظقة مؤخر عفي ه, ك مش

 سثل كبير تراث ئج, فقظفا ثسار ذلػ بحيازتها عمى الشتالخركج بأفزل كارقي بالعمؼ كالعسل بالالسرحمة 
كيشبؾعًا ثرًا لمباحثيؽ  اً ع ب مشهالً  كينؾف  ,كالعمساء لترفد به مديرة العمؼ ,لسخظؾطاتمتشؾعة مؽ ا ةخزان

كالسحققيؽ في الحؾزات كالسراكز العمسية كالثقافية, فرد رت عدة فهارس بيؽ مدة كأخرػ كاف آخرها 
 (43)ليل السخظؾطات, كال ؼ فهرس لعذريؽ ألف مخظؾطة.اإلصدار الدادس مؽ د

 :اإلصدار الدادس مؼ دليل مخطؽطات

مسا  سي ز ه ا الدليل أف العدد فيه بمغ عذريؽ ألف, كهي زيادة ممحؾعة عؽ سابقه البالغ ثسانية 
 آالؼ, مسا صتيح لمباحث كالسحق  مداحة أكبر لمتجؾؿ في أركقة ه ض الخزانة الكبيرة.

العدد فقد أ جرؼ تدقي  كامل عمى السخظؾطات الدابقة شسل جسيع تفاصيل الفهرسة, كقد كفزال عؽ 
حف ز عمى ذلػ زيادة الخبرات السدتقظبة إلى السؤسدة, كسؤاؿ ذكؼ الخبرة, كصدكر أدكات جدصدة ت عيؽ 

مؽ الس فهرس عمى عسمه, كظباعة مرادر حدصثة, كهنذاء منتبات إلكتركنية متشؾ عة, كتردصر العدصد 
الكتف التراثية عمى االنترنا, مسا  زسؽ مخرجات سميسة بتفريعات عدصدة, كمؽ رشحات ه ا التسحيص 

 .كبيرةأف قم ا السجاهيل عس ا كانا عميه بشدبة 
كلؼ   غفل فيه أ زا تؾحيد أسساء الكتف كاألعالـ, فسؽ السعمؾـ أنها عادة ما ترد بسدس يات متقاربة 

ختالؼ ببعض األسساء, فاقتزاء العسل الهجائي دعا إلى تؾحيدها لترد كساال كاخترارا, فزال عؽ اال
 بسناف كاحد صهيسؽ عميها الباحث بسعرفة العدد كالتدمدل.  

 إصدارات الدليل والسشدؽخات الكربالئية فيه:  

سمكا السؤسدة في تشغيؼ الدليل مدمكيؽ, فتارة ت درج السخظؾطات بحدف أرقامها التدمدمية, كالتي 
ؼ مؽ خاللها سب  كصؾلها إلى السؤسدة كصدكرها في الدليل كذلػ في األكؿ كالثاني كالرابع, كأخرػ   عر 

تتبع السدمػ األلف بائي فيه؛ لسا  سي ز ه ض الظريقة مؽ الؾصؾؿ إلى العشؾاف السظمؾب مباشرة كجسع 
ف كال الظريقتيؽ ال العشاكيؽ الستذابهة في محل كاحد, ككاف ذلػ في الثالث كالخامس كالدادس, فغهر أ

تخمياف مؽ فائدة, كما نريد أف نرل إليه أف اإلصدار الؾاحد مؽ دليل السخظؾطات  زؼ جسيع 
 مخظؾطات السؤسدة, فالالح   زؼ ما جاء في الداب  كزيادة. 
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كعؽ الزيادة السظردة الحاصمة في مخظؾطات السؤسدة كالسفهرسة في أدلتها رافقه زيادة في 
مشا له–ئية, رغؼ أنشا السشدؾخات الكربال اقتررنا عمى ما صر ح به الشداخ في إنهاءاتهؼ بأنها  -ككسا قد 

ك تفبا في كربالء السقد سة, مؽ غير التظرؽ إلى تتبع القرائؽ الدالة عمى أنها ندخ كربالئية في غيرها, 
نة عميها معمؾمات السخظؾطات ا رة فيها, كقد سب  ه ض األدلة تردصر السؤسدة لسجسؾعة أكراؽ مدك  لسرؾ 

أغفمشاها كأجريشا الدراسة عمى ما ط بفع بهيئة كتاب مشها, عمسًا أف اإلصدارات األربعة األكلى لؼ  خرص 
 فيها لسناف الشدخ مناف, كه ض الفهارس هي:

( 511ـ/ ضؼ ه ا الدليل )4999 -هػ 4149 خائر لمسخظؾطات/ اإلصدار األكؿ/ فهرس ال .4
 ؼ ص ثبتؾا فيه مؽ الشدخ الكربالئية شيء.ندخة خظية, إال أف  السفهرسيؽ ل

ـ/ كفيه 0220 -هػ 4103دليل مخظؾطات منتبة كاشف الغظاء العامة/ اإلصدار الثاني/  .0
 ( مخظؾطة, كهؾ كدابقه مؽ عدـ احتؾائه عمى ما ن دخ في كربالء السقد سة.4343)

ـ/ حؾػ 0225 -هػ 4103دليل مخظؾطات مؤسدة كاشف الغظاء العامة/ اإلصدار الثالث/  .3
 ( ندخة, كهؾ اآلخر ليس فيه ما ص  كر مؽ السشدؾخات الكربالئية.0493مؽ السخظؾطات )

دليل مخظؾطات مؤسدة كاشف الغظاء العامة/ قدؼ ال خائر لمسخظؾطات/ اإلصدار الرابع/  .1
( مخظؾطة/ كانا حرة 1273ـ/ ضؼ  ه ا اإلصدار بيؽ دفتيه )0242 -هػ 4134

(, 0153(, )0137(, )0059ذرة ندخ, هي باألرقاـ: )السشدؾخات الكربالئية مشها ع
(0593( ,)0741( ,)0771( ,)0941( ,)3032( ,)3331( ,)3325.) 

دليل مخظؾطات مؤسدة كاشف الغظاء العامة/ قدؼ ال خائر لمسخظؾطات/ اإلصدار الخامس/   .5
( مخظؾطة/ كقد أضيف إليه مسا ن دخ في 3222ـ/ كال ؼ  حتؾؼ عمى )0243 –ق 4131

(, 3229(, )5513(, )1007الء السقد سة خسدة عذر مخظؾطة, ه ؽ  باألرقاـ: )كرب
(3242( ,)3245( ,)3249( ,)3433( ,)3033( ,)3093( ,)3320( ,)3325 ,)
(3135( ,)3754( ,)7403( ,)7324.) 

دليل مخظؾطات مؤسدة كاشف الغظاء العامة/ قدؼ ال خائر لمسخظؾطات/ اإلصدار الدادس/  .3
( ندخة/ أما السشدؾخات الكربالئية 02222ـ/ كفيه مؽ السخظؾطات )0243 -هػ 4139

(, 9443(, )9445(, )3307(, )3339السزافة فبمغؽ إحدػ كثالثيؽ مخظؾطة: )
(9411( ,)9415( ,)9454( ,)9451( ,)9593( ,)42050( ,)44794( ,)44323  ,)
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(44327( ,)40333( ,)40991( ,)43991( ,)41433( ,)41477( ,)41353) ,
(41153( ,)41132( ,)41733( ,)45545( ,)43335( ,)47343( ,)47343 ,)
(43491( ,)43337( ,)43194( ,)49337( ,)49390.) 

( خسس كخسدؾف مخظؾطة مرر ح 55لينؾف السجسؾع في آخر إصدار مؽ إصدارات السؤسدة )
تفبا في كربالء السقد سة.         بأنها ك 
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 ثالث السبحث ال
 ة في الدليلربالئيصفات الشدخ الك

خها كاف فيها قد دْ إف  مجسؾع ما كرد مؽ السخظؾطات الكربالئية في دليل السؤسدة كالسرر ح بأف ن  
 ( ندخة, كهي بعشاكيؽ كمؾاضيع كتؾاريخ كخظؾط مختمفة.55بمغا )

 فهرسة السشدؽخات الكربالئية: 

 كه ض السخظؾطات هي
 دصث/عربي(. هػ(, )ح132, دمحم بؽ الحدؽ الظؾسي )تالمالي  .4

 فػي الحػـر الحدػيشي, هػػ,4323ندخ, دمحم جعفر بؽ حدؽ الخؾئي, فػي الدػادس مػؽ شػ باف 
 (.7324سؼ, )45*  04س, 45ص, 033

  .هػ(, )فقه/عربي(4043الهسداني )ت , عبد الرسدبحر الحقائق .0
هػ, فػي الحػائر الحدػيشي, كفيهػا كتػاب الرػيد كال باحػة 4495ندخ, السؤلف, في ربيع األكؿ 

 (.0059سؼ, )02.3*  32.3س, 32ص, 033اب السؾاريث, ناقرة اآلخر, ككت
  .هػ(, )مشظ /عربي(4033لتشكابشي )ت, أبؾ الحدؽ بؽ دمحم هادؼ الحديشي االبزاعة السزجاة .3

هػػػ, 4055 اآلخػػرشػػهر ربيػػع  45ندػػخ, دمحم حدػػؽ بػػؽ عبػػد هللا السامقػػاني, فػػي ليمػػة الخسػػيس 
 (.3325سؼ, )45*  02س, 43ص, 32في كربالء,

 .ػ(, )أدجية كزيارات/عربي فارسي(ه4444, دمحم باقر بؽ دمحم تقي السجمدي )تتحفة الزائر .1
 01.5س, 02ص, 550 فػي كػربالء, هػػ,4427مؽ رجف  4ندخ, دمحم صادؽ التؾني, في 

 (. 47343سؼ, )41.5* 
  .هػ(, )تفدير كعمـؾ قرآف/عربي(309, عمي بؽ إبراليؼ القسي )تتفدير القسي .5

 فػي الحػـر الحدػيشي, هػػ,4221هللا بؽ فتح هللا الدسشاني, في العاشر مػؽ شػؾاؿ  ةندخ, هدا 
 (.3325س, )05ص, 129

  .(, )أصؾؿ فقه/عربي فارسي(41, مهدؼ بؽ أسد هللا الهسداني )ت ؽتؽضيح السقال .3
في  هػ,4304ندخ, عبد السجيد بؽ عبد الجؾاد القشدهارؼ, في الثاني عذر مؽ ربيع األكؿ 

 (.49390سؼ, )43*03س, 45, ص401 كربالء,
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هػػػػػ(, 733, دمحم بػػػػؽ منػػػػي العػػػػاممي الذػػػػهيد األكؿ )تجووووؽاز ا ووووداف الدووووفر فووووي شووووهر رمزووووا  .7
  .)فقه/عربي(

 فػػي كػػربالء, هػػػ,4033ندػػخ, دمحم حدػػؽ بػػؽ عبػػد هللا السامقػػاني, فػػي الدػػابع مػػؽ شػػهر رجػػف 
 (.3093سؼ, )45*02س, 43ص, 44

  .هػ(, )أصؾؿ فقه/عربي(4231دمحم الحديشي )ت , سمظاف العمساء حديؽ بؽحاشية معالػ الديؼ .3
ص, 92 فػػي كػػربالء, هػػػ,4032ندػػخ, حدػػؽ بػػؽ نقػػي الجيالنػػي, فػػي الثػػامؽ مػػؽ ذؼ الحجػػة 

 (.41132سؼ, )45*02س, 04
  .هػ(, )أصؾؿ فقه/عربي(4231, سمظاف العمساء حديؽ بؽ دمحم الحديشي )تحاشية معالػ الديؼ .9

ص, 473 في كربالء, هػ,4053عذر مؽ محـر  ندتعمي , هادؼ بؽ إسساعيل, في الحادؼ
 (. 41153سؼ, )41.5*02س, 41

  .هػ(, )أصؾؿ فقه/عربي(4233, دمحم صالح بؽ أحسد السازندراني )تحاشية معالػ الديؼ .42
فػػػي هػػػػ, 4015عذػػػريؽ مػػػؽ شػػػهر رمزػػػاف ندػػػتعمي , دمحم قاسػػػؼ بػػػؽ عبػػػد هللا الجيالنػػػي, فػػػي ال

 (. 0593, )45*04س, 47ص, 322كربالء,
هػػػػػ(, 4433, صؾسػػػػف بػػػػؽ أحسػػػػد البحرانػػػػي )تالحوووودائق الشاضوووورة فووووي  حلووووا  العتوووورة الطووووا رة .44

  .)فقه/عربي(
 فػػػي حػػػـر أبػػػي الفزػػػل ال بػػػاس, هػػػػ,4037ندػػػخ, أحسػػػد العمػػػؼ, فػػػي األكؿ مػػػؽ ربيػػػع األكؿ 

 (.3245سؼ, )49*32س, 33ص, 732
 .هػ(, )عقائد كعمؼ الكالـ/فارسي(4444, دمحم باقر بؽ دمحم تقي السجمدي )تليقيؼحق ا .40

 (.47343س, )05ص, 503 في كربالء, هػ,4033ندخ, في األكؿ مؽ شؾاؿ 
  .هػ(, )سيرة/عربي(4323, جعفر بؽ الحديؽ التدترؼ )تالخرائص الحديشية .43

ص, 555 فػػػي كػػػربالء, ندػػػخ, دمحم بػػػؽ جعفػػػر شػػػبر الحدػػػيشي, فػػػي الثالػػػث مػػػؽ ذؼ الحجػػػة,
 (.3032سؼ, )41*49.3س, 41

 هػ(, )نحؾ/عربي(, 903, زكريا بؽ دمحم األنرارؼ )تالدرر الدشية عمى شرح اللفية .41
فػػػي  هػػػػ,4430ندػػػخ, بػػػدر بػػػؽ نػػػؾرؼ الدػػػعيدؼ, فػػػي الثػػػامؽ كالعذػػػريؽ مػػػؽ جسػػػادػ الثانيػػػة 

 (.43991سؼ, )43*04.5س, 43ص, 153 كربالء,
  .هػ(, )فقه/عربي(4232ديؽ العاممي الذيخ البهائي )ت, دمحم بؽ حذبائح   ل الكتاب .45
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ص, 42 فػي كػربالء, هػػ,4273ندخ, إبراليؼ بػؽ هاشػؼ الحدػيشي العسيػدؼ, فػي شػهر صػفر 
 (.43491سؼ, )41*04.5س, 49

  .هػ(, )فقه/عربي(4034, مرتزى بؽ دمحم أميؽ الذيخ األنرارؼ )تالرسالة الرضاعية .43
فػػػػي  هػػػػ,4033سامقػػػػاني, فػػػي الرابػػػع مػػػػؽ محػػػـر الحػػػػراـ ندػػػتعمي , دمحم حدػػػؽ بػػػػؽ عبػػػد هللا ال

 (. 3320سؼ, )45*02س, 43ص, 13 كربالء,
  ., مجهؾؿ, )أصؾؿ فقه/عربي(رسالة في  صؽل الفقه .47

 (.9593سؼ, )41.5*02.5س, 44ص, 15 في كربالء, هػ,4305ندخ, في ذؼ الحجة 
  .هػ(, )فقه/عربي(4332, دمحم حدؽ بؽ دمحم باقر السؾسؾؼ الظباطبائي )ترسالة في الؽقف .43

سػؼ, 47*03س, 04ص, 034 فػي كػربالء, هػ,4313ندخ, السؤلف, في الثامؽ مؽ شؾاؿ 
(7403.) 

, )أصؾؿ هػ(4034)ت , عمي بؽ دمحم عمي الظباطبائي الحائرؼ رسالة في حجية الدلة الربعة .49
 .فقه/عربي(
 (.43335سؼ )42.5*45س, 43ص, 33 كربالء, ندخ,

, )أصػػؾؿ هػػػ(4231مظاف العمسػػاء حدػػيؽ بػػؽ دمحم الحدػػيشي )تسػػ, رسووالة فووي مقدمووة الؽاجوو  .02
  .فقه/عربي(

 (. 9451س, )09ص, 1 في كربالء, ندتعمي , دمحم التبريزؼ الذترباني,
, زيػػػؽ الػػػدصؽ بػػػؽ عمػػػي العػػػاممي الذػػػهيد الثػػػاني الروضوووة الةهيوووة فوووي شووورح المسعوووة الدمذوووكية .04

  .هػ(, )فقه/عربي(935)ت
فػػػػي الحػػػػـر  , فػػػػي الخػػػػامس عذػػػػر مػػػػؽ محػػػػـر الحػػػػراـ,ندػػػػخ, أحسػػػػد بػػػػؽ عبػػػػد الغفػػػػؾر اليػػػػزدؼ

 (.41433سؼ, )07*41س, 05ص, 552 الحديشي,
 , عمػػي بػػؽ دمحم عمػػي الظباطبػػائي الحػػائرؼ ريوواا السدووائل فووي  يووا   حلووا  الذوورف بالوود ئل .00

  ., )فقه/عربي(هػ(4034)ت
 فػي هػػ,4033ندخ, أبػؾ طالػف بػؽ دمحم حدػؽ اآلرانػي الكاشػاني, فػي شػهر رمزػاف السبػارؾ 

 (.0941سؼ, )45*02.5س, 05ص, 350 كربالء,
 , عمػػي بػػؽ دمحم عمػػي الظباطبػػائي الحػػائرؼ ريوواا السدووائل فووي  يووا   حلووا  الذوورف بالوود ئل .03

  ., )فقه/عربي(هػ(4034)ت
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فػػي محمػػة  هػػػ,4049ندػػخ, دمحم تقػػي بػػؽ دمحم البرغػػاني, فػػي الرابػػع كالعذػػريؽ مػػؽ ذؼ الحجػػة 
 (.1007سؼ, )41.5*04س, 03ص, 731 الخيسناض,

هػػػ(, 373, جعفػػر بػػؽ الحدػػؽ السحقػػ  الحمػػي )تشوورائا اإلسووال  فووي مدووائل الحووالل والحوورا  .01
  .()فقه/عربي

سػػؼ, 41*07س, 49ص, 345 فػػي كػػربالء, هػػػ,4013ندػػخ, دمحم بػػؽ دمحم بػػاقر الكيػػادهي, 
(3754 .) 

  ., )نحؾ/عربي(هػ(317)ت , دمحم بؽ عبد الغشي االردبيميشرح ا نسؽذج .05
 (.43337سؼ, )41*49س, 45ص, 452 في كربالء, هػ,4001ندخ, دمحم صادؽ, 

  .هػ(, )صرؼ/عربي(790, سعد الدصؽ مدعؾد بؽ عسر التفتازاني )تشرح الترريف لمعزي  .03
ص, 413 فػػي كػػربالء, هػػػ,4001ندػػتعمي , دمحم صػػادؽ الجيالنػػي, فػػي الدػػادس مػػؽ شػػؾاؿ 

 (.41353سؼ, )41*43.5س, 45
هػػػػػ(, )أصػػػػػؾؿ 4040العمػػػػـؾ الظباطبػػػػػائي )ت, دمحم مهػػػػدؼ بػػػػؽ مرتزػػػػػى بحػػػػر شوووورح الؽافيوووووة .07

 فقه/عربي(, 
 فػػػػي كػػػػربالء, هػػػػػ,4014ندػػػػتعمي , دمحم التبريػػػػزؼ الذػػػػترباني, فػػػػي الخػػػػامس مػػػػؽ ربيػػػػع األكؿ 

 (.9411سؼ, )45*04س, 03ص, 90
هػػػػػ(, 734, عبػػػػد هللا بػػػػؽ صؾسػػػػف إبػػػػؽ هذػػػػاـ األنرػػػػارؼ )شوووورح اطوووور الشوووود  وبوووول الروووود  .03

 )نحؾ/عربي(, 
فػػػي  هػػػػ,4033عمػػػي الظباطبػػػائي, فػػػي التاسػػػع مػػػؽ جسػػػادػ الثانيػػػة ندػػػتعمي , دمحم بػػػؽ عبػػػد ال

 (. 45545سؼ, )42*49س, 45ص, 013 كربالء,
  ., )أصؾؿ فقه/عربي(هػ(4031)ت , إبراليؼ بؽ دمحم باقر السؾسؾؼ القزكيشيضؽابط الصؽل .09

ندخ, دمحم رضا بؽ مير معرـؾ الحديشي التؾيدركاني, في الثالث كالعذريؽ مػؽ ربيػع األكؿ 
 (.9443سؼ, )45*00س, 03ص, 350 في الحـر الحديشي, هػ,4053

  ., )أصؾؿ فقه/عربي(هػ(4031)ت , إبراليؼ بؽ دمحم باقر السؾسؾؼ القزكيشيضؽابط الصؽل .32
بيؽ حرمي الحديؽ كال باس عميهسا  هػ,4032ندتعمي , دمحم تقي, في الثاني مؽ ذؼ الحجة 

 (.0771سؼ, )49*03س, 34ص, 314الدالـ, 
  .هػ(, )فقه/فارسي(4354, عبد هللا بؽ دمحم حدؽ السامقاني )تي مشاسغ الحج والعسرةالغرة ف .34
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س, 43ص, 00 في الحـر الحديشي, هػ,4333ندتعمي , السؤلف, في الرابع مؽ ذؼ الحجة 
 (.3033سؼ, )45*04

هػػػػ(, 4052, دمحم حدػػػيؽ بػػػؽ دمحم رحػػػيؼ الحػػػائرؼ )تالفروووؽل الغرويوووة فوووي الصوووؽل الفقهيوووة .30
  .عربي()أصؾؿ فقه/

س, 02ص, 130 فػػي كػػربالء, هػػػ,4052ندػػخ, صػػادؽ الحدػػيشي, فػػي شػػهر محػػـر الحػػراـ 
 (.42050سؼ, )43*00

هػػػ(, 4040, دمحم مهػػدؼ بػػؽ مرتزػػى بحػػر العمػػـؾ الظباطبػػائي )الفؽائوود فووي مهسووات الصووؽل .33
  .)أصؾؿ فقه/عربي(

فػػػػي  هػػػػ,4014ندػػػتعمي , دمحم التبريػػػزؼ الذػػػػترباني, فػػػي الثػػػػامؽ كالعذػػػريؽ مػػػػؽ ربيػػػع الثػػػػاني 
 (.9415سؼ, )45*04س, 03ص, 32 كربالء,

, هػػػ(4322)ت , دمحم مهػػدؼ بػػؽ الحدػػؽ الحدػػيشي القزكيشػػياالئوود الخرائوود فووي  صووؽل العقائوود .31
  .)عقائد كعمؼ الكالـ/عربي(

 فػي كػربالء, هػػ,4309ندخ, دمحم مهدؼ بؽ عبد الهادؼ السازندراني, في العذػريؽ مػؽ رجػف 
 .(49337سؼ, )40*49س, 43ص, 32

هػػ(, )أصػؾؿ 4034, أبؾ القاسؼ بؽ دمحم حدػؽ السيػرزا القسػي )تالقؽانيؼ السحلسة في الصؽل .35
  .فقه/عربي(

 فػػػي كػػػربالء, هػػػػ,4035ندػػػخ, إسػػػحاؽ السازنػػػدراني, فػػػي التاسػػػع كالعذػػػريؽ مػػػؽ ربيػػػع الثػػػاني 
 (.44794سؼ, )45*03س, 04ص, 510

هػػ(, )أصػؾؿ 4034يػرزا القسػي )ت, أبؾ القاسؼ بؽ دمحم حدػؽ السالقؽانيؼ السحلسة في الصؽل .33
  .فقه/عربي(

 فػي كػربالء, هػػ,4035ندخ, عبد هللا بؽ هللا  ار السيقاتي, في الثامؽ عذر مؽ ربيػع الثػاني 
 (. 44327سؼ, )04*32س, 05ص, 103

هػػ(, )أصػؾؿ 4034, أبؾ القاسؼ بؽ دمحم حدػؽ السيػرزا القسػي )تالقؽانيؼ السحلسة في الصؽل .37
  .فقه/عربي(

 بػػػاقر بػػػؽ زيػػػؽ العابػػػدصؽ اليػػػزدؼ الحػػػائرؼ, فػػػي الثػػػامؽ كالعذػػػريؽ مػػػؽ ربيػػػع األكؿ ندػػػخ, دمحم
 (. 44323سؼ, )04*32س, 03ص, 111 في الحـر الحديشي, هػ,4033
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, )عقائػػػد كعمػػػؼ هػػػػ(4033)ت , سػػػميساف بػػػؽ أحسػػػد آؿ عبػػػد الجبػػػار القظيفػػػيكتووواب فوووي الرجعوووة .33
  .الكالـ/عربي(

 فػػي كػػربالء, هػػػ,4050الثػػامؽ مػػؽ محػػـر  ندػػخ, حدػػؽ بػػؽ سػػمظاف بػػؽ عمػػي بػػؽ خميفػػة, فػػي
  (.0153سؼ, )41*04س, 45ص, 447

, كلػي هللا بػؽ نعسػة هللا الحدػيشي كشز السطال  وبحر السشاا  فوي فزوائل عموي  وؼ   وي طالو  .39
  ., )مشاقف/عربي(هػ(42)ؽ الرضؾؼ 

 فػي كػربالء, هػػ,939ندخ, زكريا بؽ عمي بؽ إبراليؼ الخظي, في الثاني مػؽ جسػادػ الثػاني 
 (.5513, )س45, ص343

, )عمػػػػػػػؼ الدرا ػػػػػػػة هػػػػػػػػ(4033)ت , دمحم جعفػػػػػػػر بػػػػػػػؽ سػػػػػػػيف الػػػػػػػدصؽ االسػػػػػػػترآبادؼلووووووو  المبووووووواب .12
  .كالرجاؿ/عربي(

 (.9454) سؼ,45*04س, 03ص, 01 في كربالء, ندتعمي , دمحم التبريزؼ,
هػػ(, 993, أحسد بؽ دمحم السقػدس االردبيمػي )تمجسا الفائدة والةر ا  في شرح إرشاد ا ذ ا  .14

  .عربي()فقه/
ندػػػخ, عبػػػد الهػػػادؼ بػػػؽ كجيػػػه الػػػدصؽ بػػػؽ إسػػػساعيل االصػػػفهاني, فػػػي األكؿ مػػػؽ ذؼ الحجػػػة 

 (.3307سؼ, )43*05س, 04ص, 39 في كربالء, هػ,4214
تزػػػؼ حؾاشػػػي كػػػل مػػػؽ السازنػػػدراني كالذػػػيركاني كالؾحيػػػد عمػػػى معػػػالؼ الػػػدصؽ, كمقدمػػػة  مجسؽعوووة .10

, )متفرقػات, الؾاجف لمخؾاندارؼ, كفؾائد الؾحيػد البهبهػاني, كرسػالة فػي السقػادصر لمعالمػة السجمدػي
 عربي(.

فػي  هػ,4007هادؼ الرشتي, في صؾـ الدبا الخامس مؽ شهر رمزاف ندتعمي , جعفر بؽ 
(, 3240(, )3244(, )3229(, )3242, )45*02.5 س,03ص,402 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربالء,

(3243,) (3241.) 
هيد الثػػػاني , زيػػػؽ الػػػدصؽ بػػػؽ عمػػػي العػػػاممي الذػػػمدوووالغ الفهوووا  إلوووى تشكووويح شووورائا اإلسوووال  .13

  .هػ(, )فقه/عربي(935)ت
سػػؼ, 02*32س, 32ص, 170 فػػي كػػربالء, هػػػ,4055دؼ, ندػػخ, عبػػد الدػػسيع بػػؽ دمحم اليػػز 

(41477.) 
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, دمحم بػػاقر بػػؽ دمحم اكسػػل الؾحيػػد البهبهػػاني مرووا يح العووال  فووي شوورح مفوواتيح شوورائا اإلسووال  .11
  .هػ(, )فقه/عربي(4025)ت

 هػػ,4003ندخ, حدؽ بؽ دمحم عمي بؽ دمحم شػفيع اليػزدؼ, فػي الدػادس كالعذػريؽ مػؽ رجػف 
 (.9445, )45.5*04.5 س,01ص, 713 في كربالء,

ميػػر دمحم بػػؽ أبػػي طالػػف السؾسػػؾؼ دػػيد األلا, السطالوو  السعفريووة فووي شوورح الرسووالة الجعفريووة .15
  ., )فقه/عربي(هػ(42)ؽ االسترابادؼ

فػػػي الحػػػـر  هػػػػ,4451ندػػػخ, سػػػيف الػػػدصؽ بػػػؽ كػػػاعؼ الكربالئػػػي, فػػػي الثػػػاني مػػػؽ ذؼ القعػػػدة 
 (.3339, )41.5*02س, 47ص, 531 الحديشي,

هػػػػػ(, 944, عبػػػػد الػػػػرحسؽ بػػػػؽ أبػػػي بنػػػػر الدػػػػيؾطي )تيوووودةالسطووووالا الدووووعيدة فووووي شوووورح الفر  .13
  .)نحؾ/عربي(

 (.41733, )43*03س, 43ص, 391 في كربالء, هػ,4321ندخ, في جسادػ األكلى 
  .هػ(, )بالغة/عربي(790تفتازاني )ت, سعد الدصؽ مدعؾد بؽ عسر الالسطؽل .17

س, 02ص, 703 فػػػػػي كػػػػػربالء, هػػػػػػ,4035ندػػػػػخ, فػػػػػي الدػػػػػادس عذػػػػػر مػػػػػؽ ربيػػػػػع األكؿ, 
 (.3331سؼ, )41.3*04.4

, )فمػػػ هػػ(4451)ت الخػاتؾف آبػادؼ, أحسػػد بػؽ دمحم مهػدؼ الذػريف االصػػفهاني معرفوة التقوؽيػ .13
  .كهيئة/عربي(

 (.40333سؼ, )45.5*02س, 41ص, 53 في كربالء, هػ,4403ندخ, في ربيع األكؿ 
  .هػ(, )أصؾؿ فقه/عربي(4009طبائي ), دمحم بؽ عمي السجاهد الظبامفاتيح الصؽل .19

سػػػػؼ, 43*04س, 01ص, 537 فػػػػي كػػػػربالء, هػػػػػ,4013خػػػػر شػػػػهر رمزػػػػاف ندػػػػخ, فػػػػي آ
(0741.) 

, زيػػػؽ الػػػدصؽ بػػػؽ عمػػػي العػػػاممي الذػػػهيد الثػػػاني السقاصووود العميوووة فوووي شووورح الرسوووالة اللفيوووة .52
  .ربي(هػ(, )فقه/ع935)ت

 هػػ,997ندخ, جابر بؽ جبػاس بػؽ جػابر الظهساسػبي, فػي الثػامؽ عذػر مػؽ جسػادػ الثانيػة 
 (. 3135سؼ, )41.5*02س, 04ص, 003 في الحـر الحديشي,

هػػ(, 4354السامقػاني ) , عبػد هللا بػؽ دمحم حدػؽمشتهى مقاصد النوا  فوي نكور شورائا اإلسوال  .54
  .)فقه/عربي(
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, ص375هػػػػػ, فػػػػي السذػػػػهد السقػػػػد س الحدػػػػيشي, كتػػػػاب الحجػػػػر, 4347ندػػػػتعمي , السؤلػػػػف, 
 (.3433, )س47

, )أصػػػػؾؿ هػػػػػ(3)ؽ لحدػػػػيشيالعرجػػػي ا, عبػػػػد هللا بػػػػؽ دمحم امشيووووة المةيوووو  فووووي شوووورح التهوووو ي  .50
  .فقه/عربي(
 (. 3249سؼ, )45*02.5س, 43ص,525 في كربالء, هػ,4022ندخ, 

  .هػ(, )طف/عربي(4023ب الهسداني )ت, دمحم بؽ عبد الؾهاالسؽجز في شرح القانؽ  السمغز .53
سػػػؼ, 45.5*04.5س, 47ص, 11 فػػػي كػػػربالء, هػػػػ,4095ندػػػخ, فػػػي شػػػهر محػػػـر الحػػػراـ 

(43194.) 
هػػػ(, )أصػػؾؿ 703الحمػػي )ت, الحدػػؽ بػػؽ صؾسػػف العالمػػة الصووؽل نهايووة الؽصووؽل إلووى عمووػ .51

  .فقه/عربي(
ص, 533 فػػي الحػػـر الحدػػيشي, هػػػ,4024ندػػخ, دمحم بػػؽ حػػافع السؾسػػؾؼ, فػػي شػػهر رجػػف 

 (. 40991سؼ, )02.5*32س, 32
  .هػ(, )أصؾؿ فقه/عربي(4007, محدؽ بؽ الحدؽ االعرجي )تالؽافي في شرح الؽافية .55

ؽ أمػر هللا االصػظهباناتي الذػيرازؼ, فػػي الحػادؼ عذػر مػؽ السحػػـر ندػتعمي , عبػد الحدػيؽ بػػ
 (.0137سؼ, )45*02.9س, 03ص, 505 في الحـر الحديشي, هػ,4032

 إحراءات:

 كالخسديؽ مخظؾطة نجد أنها احتؾت عمى ما صمي: خسسعشد تدميط الزؾء عمى ال

( مشهػػا 43أصػػؾؿ الفقػػه, ك) ( مشهػػا فػػي04كقػػد غمػػف عميهػػا الظػػابع الفقهػػي, فكانػػا )  وً : السؽاضوويا:
( فػػي الشحػػؾ, ككاحػػدة فػػي الرػػرؼ كأخػػرػ فػػي البالغػػة, ثػػؼ 1فػػي الفقػػه, صميهػػا عمػػـؾ المغػػة العربيػػة, ففيهػػا )

( مخظؾطػػات, كبعػػدها بػػاقي العمػػـؾ مشفػػردة, فػػي األدجيػػة كالزيػػارات 3العقائػػد كالكػػالـ التػػي كانػػا حرػػتها )
 كالسشاقف كالسشظ . كالتفدير كالحدصث كالديرة كالظف كالدرا ة كالفمػ

انقدػػسا هػػ ض السخظؾطػػات عمػػى لغتػػيؽ فقػػط هسػػا العربيػػة كالفارسػػية, كبعزػػها جػػاءت  ثانيووًا: المغووة:
 ( مشها بمغة مذتركة.0فارسية, ك) ا( كانت0)ك( ندخة عربية, 54بالمغتيؽ معًا, فػ)
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القػػرف الرابػػع امتػػدت تػػؾاريخ الشدػػخ لهػػ ض السخظؾطػػات مػػؽ القػػرف العاشػػر كحتػػى  ثالثووًا: توواريخ الشدووخ:
(, كفػي 33(, كفػي الثالػث عذػر )5(, كفي الثاني عذػر )3(, كفي الحادؼ عذر )0عذر, ففي العاشر )

 مخظؾطات لؼ   رر ح بتؾاريخها. أربعة باستثشاء(, 3الرابع عذر )

لػؼ تخػرج هػ ض السخظؾطػات عػؽ نػؾعي الخػط الذػهيريؽ كالمػ صؽ عػادة مػا ت كتػف بهػا  رابعا: نوؽف الخوط:
, فكػاف الثػػاني مشهػػا أربعػػة عذػػر ندػخة, كالبػػاقي بخػػط الشدػػخ, ككسػػا كهسػػا الشدػػخ كالشدػػتعمي  لسخظؾطػات,ا

مة.  م بي ؽ تفريمه في فقرة  فهرسة السشدؾخات الكربالئية  الستقد 

ال صؽ تكػرر ذكػرهؼ فػي فهػرس هػ ض السخظؾطػات مسػؽ كػاف لهػؼ أكثػر مػؽ مؤل ػف,  خامدًا: السؤلفؽ :
كالذػهيد الثػاني بػ ات , ندخ لمقؾانيؽ السحنسة فػي األصػؾؿ (3ؾانيؽ في )هؼ: ابؾ القاسؼ القسي صاحف الق

  .اليؼ القزكيشي صاحف ضؾابط األصؾؿابر  ديدكال, في السقاصد كالسدالػ كالركضةالعدد 

كسعد الدصؽ التفتازاني, كسمظاف العمساء في حاشيته عمػى السعػالؼ, كالذػيخ عبػد هللا السامقػاني, كالذػيخ 
  .ديد عمي صاحف الرياض في مخظؾطتيؽ, كالديد دمحم مهدؼ بحر العمـؾ كالدمحم باقر السجمدي

 كالباقؾف لسؤلف كاحد.

ػخا فػي داخػل الحػـر  : اربها مؼ الحر  الحدويشي:سادساً  ػر ح بأنهػا ن دف مػؽ هػ ض السخظؾطػات التػي ص 
ككػػ لػ  الحدػػيشي ثالثػػة عذػػر ندػػخة, هػػؽ:  بحػػر الحقػػائ   لمدػػيد عبػػد الرػػسد الهسػػداني, بخظػػه السبػػارؾ,

 مشتهػى السقاصػد  ك الغػػرة  لعبػد هللا السامقػاني, بخظػػه أ زػًا, ك السقاصػػد العميػة  لمذػهيد الثػػاني بخػط جػػابر 
الظهساسػػبي, ك أمػػالي الظؾسػػي  بخػػط دمحم جعفػػر الخػػؾئي, ك الركضػػة البهيػػة  لمذػػهيد الثػػاني, بخػػط أحسػػد 

سؾعة  بخط جعفر الرشتي, ك السظالف السغفرية  لالسترابادؼ, بخط سيف الػدصؽ الكربالئػي, اليزدؼ, ك مج
ك الػػػؾافي  لمدػػػيد محدػػػؽ االعرجػػػي, بخػػػط عبػػػد الحدػػػيؽ االصػػػظهباناتي, ك مجسؾعػػػة  بخػػػط دمحم التبريػػػزؼ 
الذػػػػترباني, ك نها ػػػػة الؾصػػػػؾؿ  لمعالمػػػػة الحمػػػػي, بخػػػػط دمحم بػػػػؽ حػػػػافع الخراسػػػػاني, ك ضػػػػؾابط االصػػػػؾؿ  

قزكيشػػػي, بخػػػط دمحم رضػػػا التؾيدػػػركاني, ك تفدػػػير عمػػػي بػػػؽ ابػػػراليؼ  بخػػػط هدا ػػػة هللا الدػػػسشاني, ك قػػػؾانيؽ لم
 األصؾؿ  لمقسي, بخط الفكيه دمحم باقر بؽ زيؽ العابدصؽ اليزدؼ الخائرؼ. 

 كمشها ندخة في صحؽ أبي الفزل ال باس, هي:  الحدائ  الشاضرة  لمبحراني, بخط أحسد العمؼ.

تبا  بيؽ الحرميؽ الذريفيؽ, هي:  ضؾابط األصؾؿ  لمديد القزكيشي, بخط دمحم تقي. كندخة ك 
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كندػػخة فػػي محمػػة الخيسنػػاض, هػػي:  ريػػاض السدػػائل  لمدػػيد عمػػي الظباطبػػائي, كتبهػػا الذػػيخ دمحم تقػػي 
 البرغاني. 

 كربالء السقد سة.مدصشة  كباقي الشدخ في عسؾـ

تفبػا 1لكربالئيػة, أشػير إلػى أف هشالػػ )الشداخ لمشدػخ ابقبل التعريف  : الشّداخ:سابعاً  ( مخظؾطػات ك 
دمحم حدػػؽ بػػؽ دمحم    لمدػػيدرسػػالة فػػي الؾقػػف, ك الهسػػداني عبػػد الرػػسدمدػػيد ل  بحػػر الحقػػائ   بخػػط مؤلفيهػػا,

, عبػػد هللا بػػؽ دمحم حدػػؽ السامقػػاني   لمذػػيخالغػػرة فػػي مشاسػػػ الحػػج كالعسػػرة, ك بػػاقر السؾسػػؾؼ الظباطبػػائي
كمػؽ الػ صؽ تكػرر ندػخهؼ ألكثػر مػؽ مخظؾطػة ,   لػه أ زػاً في نكا شرائع اإلسالـ مشتهى مقاصد األناـك 

(, 0( ندػػػخ, كعبػػػد هللا السامقػػػاني لػػػػ)3( ندػػػخ, ودمحم حدػػػؽ السامقػػػاني لػػػػ)1هػػػؼ: دمحم التبريػػػزؼ الذػػػترباني لػػػػ)
 (, كالباقؾف لشدخة كاحدة.0(, ودمحم صادؽ الجيالني لػ)0كجعفر الرشتي لػ)

 تراجػ الشّداخ:

مػؽ كتػف التػراجؼ السذػهؾرة لسػؽ اشػتهر مػشهؼ مػؽ العمسػاء,  أخ تلشداخ السخظؾطات د ترجسات سشؾر 
مع ترجسة كػل ناسػخ,  (47)عمى بعض عال تهاأما غيرهؼ فسؽ خالؿ إنهاءاتهؼ التي عسدنا إلى ذكرها كاممة 

كالئهػػؼ فػػي  سػػمؾبهؼ كارتبػػاطهؼ بالبقعػػة الظػػاهرة كهعػػالفأكال  خفػػى مػػا فػػي ذكرهػػا مػػؽ فؾائػػد االطػػالع عمػػى 
بعزػػػها كالكذػػػف عػػػؽ اشػػػتغالهؼ كعالقػػػتهؼ بػػػالسؤل فف, فزػػػاًل عػػػؽ تػػػدكيشهؼ لسعمؾمػػػات الشدػػػخة مػػػؽ اسػػػسهؼ 

  خ الشدخ كالسناف كغيرها مؽ فؾائد, كهؼ:الرريح كتاري

هػ(, ندخ كتاب  ذبػائح أهػل الكتػاب  لمذػيخ 4273, حيًا في )إ راليػ  ؼ  اشػ العسيدي الحديشي .4
تسػػا الرسػػالة عمػػى صػػد العبػػد الزػػ يف إلػػى هللا الغشػػي ابػػراليؼ بػػؽ هاشػػؼ ))البهػػائي  كختسػػه بقؾلػػه: 

زادهػػا هللا شػػرفا كنػػؾرا, سػػشة  ءالحدػػيشي العسيػػدؼ, فػػي شػػهر صػػفر خػػتؼ بػػالخير كالغفػػر, فػػي كػػربال
4273)). 

مػؽ عمسػاء القػرف الثالػث عذػر, فكيػه أصػؾلي, لػه  (43),  ؽ طال   ؼ دمحم حدوؼ اررانوي الكاشواني .0
ريػػاض  أصػػؾؿ الفقػػه  ك رسػػالة فػػي اإلرث , ككتػػف فػػي آخػػر ندػػخه لسخظؾطػػة   عػػدة آثػػار, مشهػػا:

السدػػائل فػػي بيػػاف أحنػػاـ الذػػرع بالػػدالئل  لسؤلفهػػا الدػػيد عمػػي بػػؽ دمحم عمػػي الظباطبػػائي الحػػائرؼ: 
قػد فػرغ مػػؽ تدػؾيدض أفقػر الظػػالب كأحػؾجهؼ إليػه أبػػؾ طالػف بػؽ دمحم حدػػؽ اآلرانػي الكاشػاني فػػي ))
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الثػػاني مػػؽ شػػهر رمزػاف السبػػارؾ, فػػي بمػدة كػػربال عمػػى مذػػرفها آالؼ  عرػر الجسعػػة مػػؽ العذػر
 .((4033تحية كثشاء, في سشة 

ػػهػػػ(, كن  4037, حيػػًا فػػي ) حسوود العمووػ .3 كتػػاب الظهػػارة مػػؽ  الحػػدائ  الشاضػػرة فػػي أحنػػاـ العتػػرة  خ  د 
الظػػػاهرة  لمذػػػيخ البحرانػػػي, فػػػي صػػػحؽ أبػػػي الفزػػػل ال بػػػاس بػػػؽ أميػػػر السػػػؤمشيؽ عميهسػػػا الدػػػالـ, 

تػػؼ هػػ ا الجمػػد األكؿ عمػػى صػػد أقػػل جبػػاد هللا عسػػاًل كأكثػػرهؼ زلػػال أحسػػد العمػػؼ, فػػي ))ختسهػػا بقؾلػػه: ك 
صػػحؽ سػػيدنا ال بػػاس عميػػه الدػػالـ فػػي غػػرة ربيػػع األكؿ مػػؽ شػػهؾر سػػشة الدػػابعة كالثالثػػيؽ بعػػد 

 .((4037السأتاف كاأللف, 
هيػػػة فػػػي شػػػرح المسعػػػة , لػػػه ن دػػػخ كتػػػاب االجػػػارة مػػػؽ  الركضػػػة الب حسووود  وووؼ عةووود الغفوووؽر اليوووزدي .1

قػػد فػػرغ مػػؽ تدػػؾيد هػػ ا الكتػػاب الذػػريف العبػػد السػػ نف ))الدمذػػكية  لمذػػهيد الثػػاني, ذكػػر فيػػه أنػػه: 
أحسػػد بػػؽ الحػػاج عبػػد الغفػػؾر اليػػزدؼ الزركابػػادؼ, فػػي صػػـؾ الثمػػث الخسػػس عذػػر مػػؽ شػػهر محػػـر 

ه كعمػى جػدض الحراـ, في مدرسة الدميسة مؽ عتبػات العاليػات العػرش درجػات السذػهد الحدػيؽ عميػ
 .((كأبيه كأمه كأخيه كأكالدض الكراـ ألف التحية كالدالـ

هػػ(, ندػخ كتػاب  القػؾانيؽ السحنسػة  فػي األصػؾؿ, 4035, كاف حيًا في سػشة )إسحاق السازندراني .5
قد فػرغ مػؽ تدػؾيدض كتحريػرض السحتػاج إلػى رب ػه الغشػي, تػراب ))ألبي القاسؼ القسي, كجاء في آخرض: 

لػػػال شػػػيء فػػػي الحكيقػػػة, إسػػػح  السازنػػػدراني, فػػػي البمػػػدة الظيبػػػة الحائريػػػة عمػػػى أقػػػداـ الظمبػػػة, بػػػل ا
ساكشها آالؼ صالة كسالـ كتحية, في صـؾ اإلثشيؽ مؽ التاسع كالعذريؽ مؽ ربيػع الثػاني فػي سػشة 
ألػػف كمػػائتيؽ كخسػػس كثالثػػيؽ مػػؽ الهجػػرة الشبؾيػػة, عميػػه كعمػػى آلػػه ألػػؾؼ مػػؽ الرػػمؾات كالدػػالـ 

 .((, الحسد هلل رب العالسيؽ4035كالتحية, في سشة 
هػ(, مؽ مؾاليد كربالء السقدسة, ندخ فيهػا كتػاب  الػدرر 4430, حيًا في ) در  ؼ نؽري الدعيدي .3

قد كقع الفراغ مؽ تدؾيد كتابة ه ض ))الدشية عمى شرح األلفية  لزكريا األنرارؼ, ككتف في آخرض: 
ألقػل الحقيػر الفقيػر الؾضػيع, الػ ؼ إذا الحاشية السدساة بحاشية زكريا عمى شرح األلفيػة عمػى صػد ا

محفػؾظ الدػعدؼ  ؽحزر ال  عد كهذا غاب لؼ  فقد, عبدض بػدر بػؽ السرحػؾـ الذػيخ نػؾرؼ بػؽ دمحم بػ
أصال كالكربالء مؾلدًا كمدنشًا كهف شاء هللا تعػالى مػدفشًا, ككػاف الفػراغ مشهػا فػي عهريػة صػؾـ الثالثػا 

ألف كمائة كثشيؽ كثالثيؽ مػؽ الهجػرة الشبؾيػة  في صؾـ ثامؽ عذر في شهر جسادؼ اآلخر في سشة
عمػػى مذػػرفها أفزػػل الرػػالة كالدػػالـ, كالرػػالة كالدػػالـ عمػػى دمحم كآلػػه الظيبػػيؽ الظػػاهريؽ كسػػمؼ 

 .((تدميسا كثيرا, كالحسد هلل رب العالسيؽ
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هػػػ(, كفيهػػا ندػػخ كتػػاب الذػػهيد الثػػاني 997, حيػػًا فػػي )جووا ر  ووؼ عبوواس  ووؼ جووا ر الطهساسووةي .7
كفػػرغ مػػؽ كتابتػػه العبػػد الزػػ يف ))عميػػة فػػي شػػرح الرسػػالة األلفيػػة , كجػػاء فػػي آخرهػػا:  السقاصػػد ال

الشحيف, راجي رحسة ربػه المظيػف جػابر بػؽ جبػاس بػؽ جػابر السدػعدؼ الظهساسػبي, غفػر هللا لػه 
كلهػػؼ كلمسػػؤمشيؽ إنػػه أرحػػؼ الػػراحسيؽ, كذلػػػ فػػي صػػؾـ ثػػامؽ عذػػر جسػػادؼ اآلخػػر, مػػؽ شػػهؾر سػػشة 

 .((, كذلػ في الحائر الحديشي عمى مذرفه الرالة كالدالـسبعة كسبعيؽ كتدعسائة
هػؾ الذػيخ جعفػر بػؽ هػادؼ الرشػتي الكػاعسي, عػالؼ فاضػل مػؽ تالميػ  , الرشوتي ؼ  ادي جعفر  .3

جسمػػة مػػػؽ السخظؾطػػػات, مشهػػػا  شػػػرح الفؾائػػػد كتػػػف بخظػػػه  (49)الذػػيخ أحسػػػد األحدػػػائي كأصػػػحابه.
كال ؼ كتبه في  (02)هػ(,4013كذلػ سشة )هػ(, 4014الحنسية اإلثشي عذر  ألحسد األحدائي )ت

كػػربالء فػػػي دليػػػل السخظؾطػػػات مجسؾعػػػة تزػػػؼ حؾاشػػي كػػػل مػػػؽ السازنػػػدراني كالذػػػيركاني كالؾحيػػػد 
كالسيرزا جاف كمقدمة الؾاجػف لمخؾاندػارؼ, كفؾائػد الؾحيػد البهبهػاني, كرسػالة فػي السقػادصر لمعالمػة 

ػػه:  ككقػػع الفػػراغ مػػؽ تدػػؾيدها فػػي صػػـؾ ))السجمدػػي, كقػػد كتػػف فػػي آخػػر حاشػػية الذػػيركاني مػػا نر 
الدبا مؽ صؾـ الخامس مؽ العذر األكؿ مؽ الذهر التاسػع مػؽ الدػشة الدػابعة مػؽ العذػرة الثالثػة 
مؽ السائة الثالثة مؽ األلف الثانية مؽ الهجرة الشبؾية, في صد أقل الظمبة ابؽ أقا هادؼ جعفر, في 

جػػػاف عدػػػاكر األكجػػػاع, المهػػػؼ اغفػػػر لػػػه جػػػؾار الذػػػافع السحذػػػر, فػػػي أكاف اخػػػتالؿ األكضػػػاع كلي
 .((كلؾالد ه كأحدؽ إليهسا كهليه بح  دمحم كأهل بيته

دػميساف هػ(, عشدما ندخ كتابا في الرجعة ل4050, حيًا في )حدؼ  ؼ سمطا   ؼ عمي  ؼ خميفة .9
قػد تذػر ؼ بنتابتهػا األقػل األحقػر حدػؽ بػؽ )), كقد ختسه بقؾلػه: بؽ أحسد آؿ عبد الجبار القظيفي

, فػي كػربالء العمػى عمػى 4050ف بؽ عمي بؽ خميفة, نهػار الثػامؽ مػؽ عاشػؾراء مػؽ الدػشة سمظا
ض كأبيه كأمػه كأخيػه كعمػى التدػعة السعرػؾميؽ مػؽ بشيػه كعمػى السدتذػهدصؽ معػه ألػف  مذر فها كجد 

 .((ألف سالـ كتحية عدد ما في عمؼ هللا
, فػػي دليػػل مخظؾطػػات هػػػ(4003, حيػػًا فػػي سػػشة )حدووؼ  ووؼ دمحم عمووي  ووؼ دمحم شووفيا اليووزدي .42

مؤسدة كاشف الغظاء ندخه لمسجمد األكؿ مؽ  مرابيح الغالـ في شػرح مفػاتيح شػرائع اإلسػالـ  
قد تؼ السجمػد األكؿ مػؽ شػرح السفػاتيح عمػى صػدؼ أفقػر ال بػاد ))لمؾحيد البهبهاني, كذكر في آخرض: 

الدػػادس كالعذػػريؽ مػػؽ كأحقػػرهؼ كأذلهػػؼ, الحدػػؽ بػػؽ دمحم عمػػي بػػؽ دمحم شػػفيع اليػػزدؼ, صػػـؾ الجسعػػة 
شهر رجف السرجف, مؽ سشة مائتيؽ ثساني كعذريؽ بعد األلف مؽ الهجػرة, فػي القرػبة السذػرفة 
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كربالء العال عمى ساكشيها آالؼ تحية كثشاء, كأرجؾ مؽ ربي التؾفي  إلتساـ ما تبقى مشه, كالحسػد 
 .((هلل أكال كآخرا

لكتػاب  الحاشػية عمػى معػالؼ الػدصؽ  هػػ( عشػد ندػخه 4032, حيػًا فػي )حدؼ  وؼ نقوي الجيالنوي .44
قػػد كقػػع الفػػراغ مػػؽ تدػػؾيد هػػ ض الشدػػخة الذػػريفة السدػػساة ))لدػػمظاف العمسػػاء, كقػػد جػػاء فػػي آخػػرض: 

بدػػمظاف فػػي صػػؾـ االثشػػيؽ مػػؽ ثػػامؽ ذؼ الحجػػة الحػػراـ در كربالئػػي معم ػػى فػػي صػػد حقيػػر فقيػػر أقػػل 
ه كلؾالد ػه كلمسػؤمشيؽ كالسدػمسيؽ , غفػر هللا لػ4032خم  هللا حدؽ ابؽ تقي ممقف بنربالئي, سػشة 

 .((كلسؽ حقه إليه
, خظػػي األصػػل, حرائػػرؼ السؾلػػد نجفػػي السدػػنؽ, ندػػخ فػػي زكريووا  ووؼ عمووي  ووؼ إ ووراليػ الخطووي .40

ؾلي هللا بػؽ نعسػة   لػكشز السظالػف كبحػر السشاقػف فػي فزػائل عمػي بػؽ أبػي طالػف كربالء كتاب  
صػػػد أقػػػل األنػػػاـ صػػػد أحقػػػر مػػػؽ الػػػ رة فػػػي  تػػػؼ الكتػػػاب عمػػػى)), كختسػػػه بقؾلػػػه: هللا الحدػػػيشي الرضػػػؾؼ 

الغالـ, زكريا بؽ عمي بؽ ابػراليؼ الخظػي أصػال كالحراصػر مؾلػدا كالشجػف مدػنشًا, ككػاف كاتبػه فػي 
 .((كربالء, كالحسد هلل رب العالسيؽ

السظالػف السغفريػة فػي هػ(, ندخ فيها كتػاب  4235, حيًا في )سيف الديؼ  ؼ كاظػ الكربالئي .43
, جػػاء فػػي آخرهػػا: دمحم بػػؽ أبػػي طالػػف السؾسػػؾؼ االسػػترآبادؼ لمدػػيد االميػػر  يػػةشػػرح الرسػػالة الجعفر 

تؼ بحسد هللا كحدؽ تؾفيقه عمػى صػد أقػل جبػادض كأحػؾجهؼ إلػى رحستػه, العبػد الجػاني سػيف الػدصؽ ))
ابؽ كاعؼ الكربالئي, في مذهد مؾالؼ سيد الذػهداء أبػي عبػد هللا الحدػيؽ عميػه الدػالـ, فػي اليػـؾ 

 .((4215شة مؽ شهر شؾاؿ س ؽالثام
الفرؾؿ الغركية فػي هػ(, ندخ فيها السجمد األكؿ مؽ كتاب  4052, حيًا في )صادق الحديشي .41

تػػػؼ السجمػػػد األكؿ مػػػؽ كتػػػاب فرػػػؾؿ ))  لسحسػػػد حدػػػيؽ الحػػػائرؼ, كختسػػػه بقؾلػػػه: األصػػػؾؿ الفقهيػػػة
 . ((4052األصؾؿ عمى صد أقل الدادات صادؽ الحديشي في كربالء في شهر محـر الحراـ 

هػػ( عشػدما ندػخ 4035, كػاف حيػًا فػي سػشة )ديؼ  ؼ  مر هللا ا صطهباناتي الذويرازي عةد الح .45
سػة, كأنهػى الشدػخة  كتاب  الؾافي في شرح الؾافية  لمديد محدؽ األعرجي, في مدصشة كػربالء السقد 

كقد فاز بإتساـ ندخته عبد الحديؽ بؽ أمر هللا بؽ عبػد البػاقي االصػظهباناتي الذػيرازؼ, ))بقؾله: 
ذهد مؾالنا أبػي عبػد هللا الحدػيؽ عميػه كعمػى آبائػه كأبشائػه ألػف الػف سػالـ كتحيػة كهلل الحسػد في م

 . ((4035كالسش ة, ككاف الفراغ في العذر الثاني مؽ شهر محـر الحراـ سشة 
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بػؽ سػسيع اليػػزدؼ  علييبن يحند بي ن ييحند بػؽ دمحمالذػيخ عبػد الدػسيع  (04),عةود الدوسيا اليووزدي .43
الفقػه هػػ(, عػالؼ فػي 4032مؽ عمساء القػرف الثالػث عذػر, تػؾفي بعػد سػشة ) ,الحائرؼ, نغاـ الدصؽ

, كمػؽ "نتيئج ندفكايئ   كتاب أستاذض الدػيد ابػراليؼ القزكيشػي الحػائرؼ  , قر ظكاالصؾؿ, أدصف شاعر
مشدػؾخاته فػػي الػدليل التػػي ندػخها فػػي كػربالء كتػػاب الذػهيد الثػػاني  مدػالػ االفهػػاـ  كتػاب الرػػيد 

كقد فرغ مؽ كتابتػه العبػد الحقيػر نغػاـ الػدصؽ عبػد الدػسيع ))اء في خاتسته قؾله: كال باحة مشه, كج
بؽ دمحم عمي بؽ أحسد اليزدؼ عفي عشهؼ, في قربة كربالء عمى مذرفها ألف آالؼ الثشاء, كذلػ 
فػػػي الدػػػشة الخامدػػػة مػػػؽ العذػػػر الدػػػادس مػػػػؽ السائػػػة الثالثػػػة مػػػؽ األلػػػف الثػػػاني, حامػػػدًا مرػػػػميًا 

 . ((مدمساً 
مػػؽ أحفػػاد السيػػر الدػػيد عميػػا دفػػيؽ  (22), ووؼ عةوود هللا الحدوويشي الهسوو اني الحووائري  الرووسدعةوود  .47

 البهبػاني تمسػ  فػي كػربالء عمػى الفكيػه الكبيػر الؾحيػد ,كهػؾ أحػد العمسػاء العرفػاء السذػاهير, هس اف
 العػارؼ األصػفهاني ضبشؾر عمي شػاندلع دق قامته أربعيؽ سشة فيإكاترل بعد  ,صاحف الرياضك 
 ثؼ عاد إلى ,فانررؼ إلى رياضة الشفس كمجاهدتها ,لظريقة عشه كأصبح مؽ جسمة مريد هخ  اأك 

كيييبندلنيييئبحنعذييي نبيييحن  نناييي     خػػػ هؼأعشػػػد ندلوهيييئ  وح قتمػػػه ,مػػػؤثرا السجػػػاكرة فيهػػػا اييي    

  بحػر السعػارؼ كتػاب ترؾ عػدة مؤلفػات مشهػا: . كبضىنذه  دنلتلود فيسؽ هػ(4043)سشة  دل جة
, ككتابه السعشي  بحر الحقػائ   بخظػه ؾؼ فارسي كعربي طبع في بسبي كتبريزفي العرفاف كالتر

مبدؾط مع مدتظردات كمدتظرفات خػرج )), قاؿ عشه الديد األميؽ: في الفقه االستدالليالسبارؾ 
هػ ا آخػر مػا جػرػ بػه )), كمؽ إنهاءاته فػي الشدػخة قؾلػه: ((بتفاصيمها عؽ كضع كتف السرشفيؽ

اني عبد الرسد الهسداني في حػائر الحدػيؽ عمػى مذػرفه ألػف تحيػة كسػالـ, القمؼ, كتبه مؤلفه الج
في شهر السؾلؾد, كقد مزى مؽ الهجرة الشبؾية عمى مهاجرها الرػالة كالثشػاء ألػف كمائػة كخسػس 

 .((4495كتدعؾف سشة, سشة 
كلػد فػي الخػامس عذػر مػؽ  (03),ا وؼ الذويخ عةود هللا السامقوانيدمحم حدؼ الذيخ  ؼ اعةد هللا  .43

ؿ رب )قػدس سػرض( فػي  الذػيخ محس ػد حػرز الػدصؽعشػه قػاؿ , بسدصشة الشجػف األشػرؼه 4092يع األك 
)قدس  ت ؾف ي, ((..عالؼ عامل, تقي كرع, ثقة أميؽ, صاحف التأليف كالترشيف))معارؼ الرجاؿ: 

فػػػؽ بسقبػػػرة األ سػػػرة فػػػي محم ػػػة ه 4354سػػػرض( فػػػي الدػػػادس عذػػػر مػػػؽ شػػػؾ اؿ  بػػػالشجف األشػػػرؼ, كد 
, كله في ه ا البحث مخظؾطتاف مؽ مؤلفاته ندخهسا بيدض الباركة هسا لشجف األشرؼالعسارة في ا

 , أنهػى األكلػى الغػرة فػي مشاسػػ الحػج كالعسػرة , ك مشتهى مقاصد األنػاـ فػي نكػا شػرائع اإلسػالـ 
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ؼ ه ا السجمد حامدا مرميا مدمسا راجيا داجيا لمتؾفي  إلتساـ باقي األجزاء, كقد كقع تفمشخ))بقؾله: 
لفراغ مؽ ذلػ عرر صـؾ الدبا ثالث عذر رجف السرجف مؽ شهؾر سشة الف كثالثسائة كسػبعة ا

عذر, كقد كاف تحرير جسمة مؽ ه ا السجمػد, أعشػي مػؽ مدػألة مقػدار الدػؽ الػ ؼ صثبػا بػه البمػؾغ 
إلى هشا, عدػ مدائل الؾال ة السشدرجة في السدألة الرابعة مؽ مدػائل السػتؽ, فػي السذػهد السقػد س 

يشي, ركحػػي فػػداء مػػؽ استذػػهد فيهػػا, صػػمى هللا عميػػه كعمػػى جػػدض كأبيػػه كأمػػه كأخيػػه كذريتػػه الحدػػ
كبشيه, صالة دائسة نامية, ال غا ة ألمدها كال نها ة لعددها. كحررت مدألة الؾال ة مؽ بعد الرجؾع 

. أمػػا الثانيػػة كهػػي فارسػػية المغػػة ((4347مػػؽ كػػربالء إلػػى الرابػػع كالعذػػريؽ مػػؽ شػػهر رجػػف سػػشة 
فػػػي عشػػػه فػػػي ))اهػػػا بقؾلػػػه: فأنه فػػػي كػػػربالء  4333ذ ج سػػػشة  1كأنػػػا الفػػػاني عبػػػد هللا السامقػػػاني ع 

 .  ((السذرفة
, ندػػخ كتػػاب  القػػؾانيؽ السحنسػػة  فػػي األصػػؾؿ لمقسػػي فػػي سػػشة عةوود هللا  ووؼ هللا يووار السيقوواتي .49

مػػؽ  كقػػد كقػػع الفػػراغ مػػؽ كتابتػػه صػػـؾ الخسػػيس ثػػامؽ عذػػر شػػهر ربيػػع الثػػاني))هػػػ(, قػػائاًل: 4035)
شػػهؾر سػػشة خسػػس كثالثػػيؽ كمائتػػا بعػػد األلػػف مػػؽ الهجػػرة الشبؾيػػة السرػػظفؾية, كأنػػا كاتبػػه الحقيػػر 
الفقيػػر عبػػد هللا بػػؽ حػػاجي هللا  ػػار السيقػػاتي, فػػي بمػػدة الظيبػػة الحدػػيشية السدػػس ى بػػالكربالء, المهػػؼ 

  .((اغفر له كلؾالد ه بح  دمحم كآله الظاهريؽ, كالحسد هلل عمى كل حاؿ
هػػػػ(, ندػػػخ فيهػػػا كتػػػاب 4304, كػػػاف حيػػػًا فػػػي سػػػشة )يووود  وووؼ عةووود الجوووؽاد القشووود اري عةووود السج .02

قػػد )) تؾضػػيح السقػػاؿ  لسحسػػد بػػؽ أسػػد هللا الهسػػداني, بػػالمغتيؽ العربيػػة كالفارسػػية, كختسهػػا بقؾلػػه: 
ر جشاب األجل كشيخ األعغػؼ كاألكػـر األفخػؼ شػيخ دمحم جاسػؼ بيػد  فرغا مؽ الكتاب حدف ما  د 

 .((4304ربيع األكؿ في كربالؼ معمى سشة  43د السجيد القشدهارؼ في عرر األقل األحقر عب
هػػػ(, ن دػػف لخظػػه 4214, حيػػًا فػػي )عةوود الهووادي  ووؼ وجيووه الووديؼ  ووؼ إسووساعيل ا صووفهاني .04

, كصػما إليشػا مسػا خظػه فػي كػربالء (01)مجسؾعة ذ كرت في كتػاب  ال ريعػة إلػى ترػانيف الذػيعة 
  لمسقػد س األردبيمػي, خػتؼ الجػزء هػاف فػي شػرح إرشػاد االذهػافمجسػع الفائػدة كالبر قظعة مػؽ كتػاب  
تسا الكتاب بعؾف السمػ الؾهاب في تاريخ غػرة شػهر ذؼ الحجػة الحػراـ سػشة ))األكؿ مشها بقؾله: 

إحدػ كأربعيؽ كألف, عمػى صػدض الفقيػر عبػد الهػادؼ بػؽ كجيػه الػدصؽ بػؽ اسػساعيل اصػفهاني, غفػر 
 . ((ذنؾبهؼ كستر عيؾبهؼ

, ندػخ كتػاب  تحفػة الزائػر  لمعالمػة السجمدػي بمغتيػه الفارسػية دمحم صوادق التوؽني ؼ  عطاء هللا .00
قػػػد تػػػؼ عمػػػى صػػػد أفقػػػر جبػػػاد هللا ))هػػػػ(, كذكػػػر فػػػي ختػػػاـ كتابتػػػه: 4427كالعربيػػػة, كذلػػػػ فػػػي سػػػشة )
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كأحؾجهؼ إلى رحسة ربه الغشي, عظاء هللا ابؽ مال دمحم صادؽ التؾني, في صـؾ أكؿ مػؽ رجػف مػؽ 
ع كمائة كألف هجرية عمى صاحبها أفزل الرالة كالتحية كالدالـ, كالحسػد هلل أكاًل شهؾر سشة سب

كآخػػرًا, كصػػمى هللا عمػػى دمحم كآلػػه الظيبػػيؽ الظػػاهر, كلعشػػة هللا عمػػى أعدائػػه أجسعػػيؽ أبػػد اآلبػػدصؽ, 
كاصؽ كتاب تحفة الزاصر اتساـ  افا در اكؿ رجف در كربالؼ معم ػى كبركػة خؾانػد كاتػف را ادكشػاد, 

 . ((  دمحم كآله األمجاد, آميؽ  ا رب العالسيؽبح
هػػ(, ندػخ مجسؾعػة خظيػة فػي حػائر اإلمػاـ 4014, كاف حيًا في سػشة )دمحم التةريزي الذترباني .03

, أك )صػػػاحبه كاتبػػػه(, (الحدػػيؽ عميػػػه الدػػػالـ, ككػػاف  نتػػػف لشفدػػػه في شهػػي جباراتػػػه بػػػػ)كاتبه مالكػػه
  شػػػرح الؾافيػػػة  لدػػمظاف الحدػػػيشي ك دمػػػة الؾاجػػػفرسػػالة فػػػي مق  لالسػػػترابادؼ ك لػػػف المبػػػابمشهػػا,  

قػػد فػػرغ مػػؽ تدػػؾيد هػػ ض ))  لبحػػر العمػػؾـ, كذكػػر فػػي األخيػػرة قؾلػػه: الفؾائػػد فػػي مهسػػات األصػػؾؿك 
الشدخة الذريفة كالكتاب كالرسالة السشيفة السدس ى بفؾائد, لسؾالنا األجل األفهؼ األعمؼ السمق ف ببحر 

ظباطبػػػائي اعمػػػى هللا درجتػػػه كمرتبتػػػه, فػػػي صػػػد أقػػػل الظػػػالب العمػػػؾـ, أعشػػػي الدػػػيد مهػػػدؼ الشجفػػػي ال
كالخميقة بل ال شيء في الحكيقة, العبد اآلثؼ الجاني الذػجي, السػدعؾ بسحسػد التبريػزؼ الذػترباني, 

 .((4014ربيع الثاني  03في حائر الحديؽ عمى مذرفه كساكشه آالؼ آالؼ التحية كالثشاء, في 
كػاف فقيهػا, أصػؾليا, متبحػرا, , يؼ  ؼ عموي اليوزدي الحوائري دمحم باار  ؼ زيؼ العا ديؼ  ؼ حد .01

ء الدػػادة تتمسػػ  فػػي الحػػائر )كػػربالء( عمػػى الدػػيد إبػػراليؼ بػػؽ دمحم بػػاقر , مػػؽ أكػػابر اإلماميػػة ك أجػػال 
القزكيشػػي الحػػائرؼ, كالدػػيد عمػػي نقػػي بػػؽ حدػػؽ بػػؽ دمحم السجاهػػد بػػؽ عمػػي الظباطبػػائي الحػػائرؼ, 

, ندخ في الرحؽ (05)لفات مشها:  أنيس الشفؾس كمظمع الذسؾس , له عدة مؤ كغيرهسا مؽ الفقهاء
انتهى ما صؾرة رقؼ السرشف ))هػ( كتاب   القؾانيؽ السحنسة , ذكر خاتسًا: 4033الحديشي سشة )

السرحػػؾـ, كالحسػػد هلل عمػػى اإلتسػػاـ, ثػػؼ الحسػػد هلل عمػػى نعسائػػه كآالئػػه أف أعػػانشي, كهنػػه خيػػر مؾفػػ  
 ض الشدخة السباركة, ككػاف زمػاف الفػراغ مػؽ االستشدػاخ الميمػة الثامشػة كمعيؽ لتتسيؼ ه ض استشداخ ه

مؽ العذر الثالػث مػؽ الذػهر الثالػث مػؽ الدػشة الدادسػة مػؽ العذػر الدػابع مػؽ السائػة الثالثػة مػؽ 
األلػػػف الثػػػاني, كأنػػػا الفقيػػػر إلػػػى رحسػػػة الػػػرب الغشػػػي, السػػػ نف العػػػاثر, أقػػػل الخميقػػػة كالظػػػالب دمحم 

يؽ العابدصؽ بؽ حديؽ بؽ عمي اليزدؼ أصاًل كالحػائرؼ مدػنشًا كمػدفشًا إف شػاء السدعؾ بباقر ابؽ ز 
 . ((هللا تعالى, ككاف مناف الفراغ مؽ تدؾيد ه ض األكراؽ الرحؽ الذريف الحديشي زيد شرفه..
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 43تػؾفي صػـؾ الجسعػة هػػ, ك 4070لد بأصبهاف في حػدكد سػشة , ك دمحم  ؼ جعفر شةر الحديشي .05
كدفؽ فػي الحجػرة التػي عمػى  دػار الػداخل إلػى  إلى الشجف األشرؼ كحسل هػ4313رمزاف سشة 

 القائل: ككاف ال  فتر عؽ الكتابة كالتأليف كهؾ, الرحؽ الذريف مؽ الباب الغربي
 يفػػػػؾؿ الحياة كهسه الترصػػػػػط   عا  ػػمؽ كاف في جسع الدراهؼ مؾل

 كالترشيف التأليفكس  كهسي    فانا ال ؼ أكلعا في جسع الظر 
كانػػا لشػا ندػػخة بخظػػه فػػي كػػربالء  (03),لػه مػػؽ السؤلفػػات مػػا صربػػؾ عمػى مائػػة كسػػبعيؽ مؤلفػػا

قد تسا ه ا الكتاب بعػؾف ))السقد سة لكتاب  الخرائص الحديشية  لجعفر التدترؼ, أنهاها بقؾله: 
هللا السمػػ الؾهػاب, فػي صػد العبػد الجػاني كاألسػير الفػاني دمحم بػؽ جعفػر الحدػيشي الذػبرؼ السذػػهؾر 
بالؾاعع في صؾـ الثالث مؽ شهر ذؼ الحجة في بمد الحديؽ عميه الدػالـ, فػي سػشة ... كأنػا أسػأؿ 

 .((مسؽ  ظالعه أك  قرأض الدعاء
هػ( عشد ندخه لكتاب  نها ة الؾصؾؿ 4024, حيًا في سشة )الخراساني دمحم  ؼ حافظ السؽسؽي  .03

راغ مػؽ تدػؾيد هػ ض الشدػخة الذػريفة ككاف الفػ))إلى عمؼ األصؾؿ  لمعالمة الحمي, كقد أنهاض بقؾله: 
في البمدة الظيبة السناف العمية الحائر الحديشية, عميه كعمى آبائه آالؼ الثشاء كالتحية, كصمى هللا 
عمى خير البرية دمحم كآله كأصحابه الزكية, كأنا العبد الفقير إلى هللا الغشي دمحم ابؽ حافع السؾسؾؼ 

هر الدػػػابع مػػػؽ الدػػػشة الؾاحػػػدة السائػػػة الثالثػػػة مػػػؽ األلػػػف الخراسػػػاني, فػػػي صػػػـؾ األربعػػػاء مػػػؽ الذػػػ
أقؾؿ: كأنا الالئ  بغل حـر حديؽ ابؽ عمي دمحم ابػؽ حػافع السؾسػؾؼ, قػد )). كذصمه بقؾله: ((الثاني

جرت عادة أكثر الكتاب أف  دػألؾا عشػد إتسػاـ كػل كتػاب مػؽ الشػاعر إلػى مػا حػرركا كالسظمػع عمػى 
 عس هػػؼ بفػػيض لظفػػه الكػػريؼ, كأف  رػػفح عػػشهؼ بعػػد السسػػات,  مػػا سػػظركا أف  دػػأؿ الػػرب الكػػريؼ أف

كأف صبدؿ سيئاتهؼ حدشات, كأمثاؿ ذلػ مؽ صالح الدعؾات, كقػد جػرت عػادة أغمػف الشػاعريؽ إلػى 
كػل منتػػؾب أف صبػػرزكا كػػل مػػا اسػػتتر فيػػه مػػؽ العيػػؾب, كربسػػا عنػػس السظمػػؾب الغالػػف, كتركػػؾا مػػا 

لخظػؾط الحدػشة, كال بػارات السدتحدػشة, فسػا عشػػ  جف عميهؼ مؽ حقه الؾاجف, مع ما لهؼ مػؽ ا
بسثل خظأ ال جـر أسأله مؽ الشاعر إلػى هػ ا السنتػؾب, السظمػع عميػه مػا فيػه مػؽ عػاهر العيػؾب, 
أف ال ص كرني بخير إذ لؼ أكتف هػ ا الكتػاب إال الحتيػاجي إليػه كعػدـ غيػرض فيسػا  عتسػد عميػه, كأنػا 

ي كعؽ جسيع االخؾاف بسحسد كآله مرابيح الغالـ, قد أسأؿ هللا السشاف أف صتجاكز عشي كعؽ آبائ
 .((4024حرر ذلػ 
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, ندػػػخ كتػػػاب  شػػػرح قظػػػر الشػػػدػ كبػػػل الرػػػدػ  البػػػؽ هذػػػاـ دمحم  وووؼ عةووود العموووي الطباطبوووائي .07
قػػد تسػػا الكتػػاب ))هػػػ(, بقظػػع كفػػي كخػػط فارسػػي, كقػػاؿ فيػػه مختتسػػًا: 4033األنرػػارؼ فػػي سػػشة )

تػػف هػػ ض الرػػ فحة بيػػد الراجػػي إلػػى السػػؾلى الغشػػي دمحم ابػػؽ عبػػد العمػػي بعػػؾف هللا السمػػػ الؾهػػاب, كك 
ثػالث كسػتيؽ  4033الظباطبائي, في صؾـ التاسع مؽ األ اـ الذهر جسادؼ الثاني مؽ شهؾر سشة 

تػػف فػػي ابتػػداء تحرػػيمه كاشػػتغاله فػػي  كمػػائتيؽ بعػػد األلػػف مػػؽ الهجػػرة الشبؾيػػة السرػػظفؾية, كقػػد ك 
 . ((متسس مؽ القارؼ الدعاءمدصشة كربالء عمى ساكشها سالـ هللا, كي

هػػ(, 4013كتػاب  شػرائع اإلسػالـ  لمسحقػ  الحمػي فػي سػشة )ندػخ , دمحم  ؼ دمحم بواار الكيواد ي .03
كالدالـ عمى مؤلفه, قد تسا كتابة شرائع اإلسالـ في مدػائل الحػالؿ كالحػراـ فػي صػـؾ ))جاء فيه: 

 ابػؽ دمحم بػاقر ناصػر كيػادهي الثمث في شهر الثالثػيؽ ربيػع األكلػى, فػي صػد أقػل ال بػاد حػاجي دمحم
األصل كربالء السدنؽ في سػشة ا ػالف اصػل مػؽ الهجػرة الشبؾيػة, سػا كأربعػؾف مػائتيؽ بعػد األلػف, 
المهػػؼ اغفػػر لػػه كلؾالد ػػه, المهػػؼ حػػر ـ جدػػدض عمػػى الشػػار, العفػػؾ عمػػى العبػػد الزػػ يف الحقيػػر كثيػػر 

يدػػرؼ عمػػى البػػدف كبعػػدض عمػػى السعرػػية, بػػل ال  فعػػل ال بػػادة, باعػػث السعرػػية صؾجػػه العيشػػيؽ ك 
المدػاف كالقػػدميؽ, غفػر هللا لجسيػػع جػؾارحهؼ, الػػف مػائتيؽ إحػػدػ خسدػيؽ مػػؽ الهجػرة الشبؾيػػة, قبػػل 

 .((عمى الخظأ الجدصد كالعت  بعدض
مؽ أكابر عمساء عررض,   عرؼ بالذػهيد الثالػث, قتمػه البابيػة فػي  (07),دمحم تقي  ؼ دمحم الةرغاني .09

هػ(, له جسمػة مؤلفػات, كقػد ندػخ فػي كػربالء فػي مشظقػة الخيسنػاض 4033مدجدض كهؾ ساجد سشة )
هػػ(, كتػف 4049كتاب استاذض الديد عمي الظباطبائي الحائرؼ  رياض السدػائل , كذلػػ فػي سػشة )

كفػػػرغ كاتبػػػه العبػػػد األحقػػػر دمحم تقػػػي ابػػػؽ دمحم البرغػػػاني الدػػػاكج بالغػػػي الؾاقػػػع بػػػيؽ ))فػػػي خاتستػػػه: 
حدػػػيؽ عميػػػه الدػػػالـ, فػػػي محمػػػة الخيسنػػػاض, صػػػـؾ اإلثشػػػيؽ الرابػػػع الظهػػػراف كالقػػػزكيؽ, فػػػي مذػػػهد ال

 . ((, المهؼ كف  بالشبي كآله4049كالعذريؽ مؽ شهر ذؼ الحجة الحراـ في سشة 
, لؼ ص كر غير اسسه عشد ندخه لكتاب  ضؾابط األصؾؿ  لمدػيد دمحم ابػراليؼ القزكيشػي, دمحم تقي .32

الذػريفيؽ ليمػاـ الحدػيؽ كأخيػه أبػي الفزػل  هػ(, ككاف مشزله بػيؽ الحػرميؽ4032كذلػ في سشة )
تػػػؼ الجمػػػد األكؿ مػػػؽ ضػػػؾابط األصػػػؾؿ مػػػؽ ))ال بػػػاس عميهسػػػا الدػػػالـ, كقػػػد أنهػػػى الشدػػػخة بقؾلػػػه: 

مؤلفػػات سػػيدنا األسػػتاذ داـ هللا فػػي عسػػرض فػػي العاجػػل, كرفػػع هللا درجتػػه فػػي اآلجػػل, قػػد فرغػػا مػػؽ 
هػػ, ككاتػف الحػػركؼ 4032راـ فػػي سػشة شػهر ذؼ الحجػة الحػ 43تدػؾيدض ليمػة األربعػاء فػي تػػاريخ 
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... دمحم تقػػػػي ... ككػػػػاف مدػػػػنشه حػػػػيؽ الكتابػػػػة العتبػػػػات العاليػػػػات كمشزلػػػػه بػػػػيؽ الحػػػػرميؽ ال بػػػػاس 
 .((كالحديؽ عميهسا الدالـ, جعمه هللا معهسا في الداريؽ بح  سيد الكؾنيؽ

يخ (, ندػػػخ فيهػػػا كتػػػاب  األمػػػالي  لمذػػػ4323, حيػػػًا فػػػي سػػػشة )دمحم جعفووور  وووؼ حدوووؼ الخوووؽئي .34
هػ ا آخػر مػا كجػدناض مػؽ هػ ض الشدػخة الذػريفة السؾسػؾمة بسجػالس, ))الظؾسي, كقاؿ مختتسا إ اض: 

لمذيخ الدعيد الذيخ األميؽ السؤتسؽ الذيخ أبؾ جعفر دمحم بؽ الحدؽ بؽ عمي بؽ الحدؽ الظؾسي 
ػػػر سػػػيد ؼ دمحم جعفػػػر بػػػؽ حدػػػؽ ابػػػؾ عمػػػي الخػػػؾئرحسػػه هللا, عمػػػى صػػػد العبػػػد األثػػػي ي, فػػػي ركاؽ مظه 

الذهداء عميه الدالـ, عشد قبؾر أنؾر مذا خي أعمػى هللا مقػامهؼ كرفػع فػي الخمػد أعالمهػؼ, امتثػااًل 
ألمر مؾالؼ, هللا اغفر لشا كلؾالدصشا كلجسيع اخؾانشا, بح  دمحم كآله الظاهريؽ, في صـؾ الثمػث كسػا 

 .((4323مؽ شهر ش باف السعغ ؼ سشة 
خ الفكيػػه الػػؾرع, كػػاف مػػؽ أعػػاعؼ عمسػػاء اإلماميػػة, الذػػي (03),دمحم حدووؼ  ووؼ عةوود هللا السامقوواني .30

سػػة قبػػل كالدتػػه, حيػػث كػػاف مرجعػػًا دصشيػػًا كي رػػم ي بػػالحـر , مرجعػػًا لمتقميػػد سػػنؽ أبػػؾض كػػربالء السقد 
فػي  بػالشجف األشػرؼ,ه 4303ت ػؾف ي فػي الثػامؽ عذػر مػؽ السحػر ـ ك  الحديشي, فشذأ كدرس فيهػا,

مخظؾطػػات مػػؽ ندػػخه,  البزػػاعة السزجػػاة  دليػػل مخظؾطػػات مؤسدػػة كاشػػف الغظػػاء لػػه ثػػالث 
لمتشكػػػابشي, ك جػػػؾاز إبػػػداع الدػػػفر فػػػي شػػػهر رمزػػػاف  لمذػػػهيد األكؿ, ك الرسػػػالة الرضػػػاجية  لمذػػػيخ 

تسػا الرسػالة الذػريفة التػي هػي مػؽ مرػشفات شػيخشا اإلمػاـ ))األنرارؼ, كالتػي ذكػر فػي آخرهػا: 
, كقػد 4033لحػراـ مػؽ شػهؾر سػشة السرتزى رفع هللا قدرض في أرض كربال, في رابع شػهر محػـر ا

 .((كقع كتابته بيد العبد الجاني دمحم حدؽ بؽ عبد هللا السامقاني
كلػػد  (09)هػػػ(,4332-4093) الطباطبووائي السؽسووؽي  ووؼ دمحم مهوودي  دمحم حدووؼ  ووؼ دمحم بوواار .33

كتػػؾفي فػػي كػػربالء, كهػػؾ مػػؽ أعػػالـ اإلماميػػة, رافػػ  قائػػد الثػػؾرة الذػػيخ دمحم تقػػي الذػػيرازؼ, لػػه اليػػد 
, كجػػػاء ذكػػػرض هشػػػا  البػػػراهيؽ الجميػػػة ,  فػػػدؾ ,  اإلمامػػػة الكبػػػرػ  الظػػػؾلى فػػػي السشػػػاعرة, كمػػػؽ آثػػػارض: 

قد تسا الرسالة بيد العبػد الجػاني دمحم حدػؽ بػؽ ))ته لرسالته في الؾقف التي جاء في آخرها: بلكتا
ء هللا, كذلػػ دمحم باقر السؾسؾؼ الظباطبائي القزكيشػي أصػال كالحػائرؼ مؾلػدا كمدػنشا كمػدفشا إف شػا

فػػي بمػػدة كػػربالء السذػػرفة, لثسػػاف بقػػيؽ مػػؽ شػػهر شػػؾاؿ سػػشة ألػػف كثالثسائػػة كثػػالث كأربعػػيؽ مػػؽ 
باسػسه تعػالى, قػد كقفػا هػ ا الكتػاب الػ ؼ هػؾ مػؽ )). كله فػي بػداصتها كقفيػة, جػاء فيهػا: ((الهجرة

ث دكف اإلنػػاث, مرػػشفاتي عمػػى أكالدؼ كأكالد أكالدؼ مػػا تعػػاقبؾا الػػ كؾر مػػشهؼ كهف كػػانؾا مػػؽ اإلنػػا
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كالستؾلي عميه هؾ األرشد مشهؼ, وهللا هؾ السؾف  كالسعيؽ, تحريرا بقمؼ الؾاقف دمحم حدػؽ السؾسػؾؼ 
 .((4333الظباطبائي في شهر الجسادػ الثاني سشة ألف كثالثسائة كالدا كالدتيؽ 

لثاني هػ(, ندخ فيها السجمد ا4053, حيًا في )دمحم رضا  ؼ مير معرؽ  الحديشي التؽيدركاني .31
تػؼ هػػ ض الشدػػخة ))مػؽ كتػػاب  ضػؾابط األصػػؾؿ  لمدػػيد ابػراليؼ القزكيشػػي فػػي حياتػه, كقػػاؿ مختتسػػًا: 

الذػػريفة, كهػػي السجمػػد الثػػاني مػػؽ ضػػؾابط األصػػؾؿ, الػػ ؼ هػػؾ مػػؽ تقريػػرات الذػػريف العمسػػاء كمػػؽ 
, عالمػة العمسػاء كالسجتهػدصؽ أقػا سػ يد ابػراليؼ تأليفات سيدنا كمؾالنػا األسػتادنا األعػز األجػل األكػـر

فػػي مذػػهد مؾالنػػا كمػػؾال الكػػػؾنيؽ كنػػؾر العيشػػيؽ كسػػبط رسػػؾؿ الثقمػػػيؽ أبػػي عبػػد هللا الحدػػيؽ عميػػػه 
الدػػػالـ, عمػػػى صػػػد أقػػػل الخميقػػػة بػػػل ال شػػػيء فػػػي الحكيقػػػة, الراجػػػي بػػػا  الغشػػػي ابػػػؽ ميػػػر معرػػػـؾ 

تػه الظػاهريؽ الحديشي دمحم رضا التؾيدركاني, المهؼ اغفر لػه كلؾالد ػه بحػ  حرمػة جػاض دمحم كأهػل بي
صمؾاتشا كصالة هللا كصػالة مالئكتػه السقػربيؽ عمػيهؼ أجسعػيؽ إلػى صػـؾ الػدصؽ, فػي ثالػث كالعذػريؽ 

 .((4053مؽ شهر ربيع األكؿ مؽ شهؾر سشة 
هػػػػ(, كقػػػد ندػػػخ كتػػػابي  شػػػرح الترػػػريف العػػػزؼ  4001, حيػػػًا الػػػى سػػػشة )الجيالنوووي دمحم صوووادق .35

قد فرغ مؽ تحرير هػ ض الكتػاب بعػؾف ))ؼ ختسه بقؾله: لمتفتازاني ك شرح االنسؾذج  لألردبيمي, كال 
هللا السمػػػ الؾهػػاب وهللا اعمػػؼ بالرػػؾاب كهليػػه السرجػػع السػػآب, عمػػى صػػدؼ أقػػل خمػػ  هللا تػػراب أقػػداـ 

 .((4001العمساء الستقدميؽ كالستأخريؽ دمحم صادؽ در أرض أقدسية كربالؼ معم ى.. 
هػػػ(, كقػػد ندػػخ فيهػػا كتػػاب  حاشػػية معػػالؼ 4015, حيػػًا فػػي )دمحم ااسووػ  ووؼ عةوود هللا الجيالنووي .33

ػػػه:  تسػػػا هػػػ ض الرسػػػالة عمػػػى معػػػالؼ األصػػػؾؿ فػػػي ))الػػػدصؽ  لمسازنػػػدراني, أكرد فػػػي خاتستػػػه مػػػا نر 
عذريؽ مؽ شهر رمزاف السبػارؾ فػي كربالئػي معػال  فػي سػشة الػف كمائتػاف كخسدػة كاربعػيؽ مػؽ 

عبػػد هللا جيالنػػي األصػػل, المهػػؼ  هجػػرة الشبػػي ص, عمػػى صػػد األحقػػر األفقػػر دمحم قاسػػؼ ابػػؽ كربالئػػي
 .((4015اغفر لي كلؾالد ه كارحسشي كارحسهسا بي, بسحسد كآله األطهار سشة 

شػيخ الخظبػاء الحدػيشييؽ فػي كػربالء لكثػرة مؤلفاتػه  (32),دمحم مهدي  ؼ عةد الهادي السازندراني .37
كنذػأ تحػا رعا ػة أبيػه  هػػ4095 عػاـ كػربالء كلػد فػيكقراءاته في رثاء أهل البيا عمػيهؼ الدػالـ, 

, كتمقػػػػػى دركسػػػػػػًا فػػػػػي الفقػػػػػػه لحؾزتهػػػػػػا العمسيػػػػػة , كانتسػػػػػىالشجػػػػػػف عبػػػػػد الهػػػػػادؼ, ثػػػػػػؼ هػػػػػاجر إلػػػػػى
كاصػل فػي كػربالء  ., كأقاـ في الشجف مدة  ظمف العمػؼ ثػؼ رجػع إلػى كػربالءكعمؼ الكالـ كاألصؾؿ

كمػؽ آثػارض الخيريػة الباقيػة , الخظابػة الحدػيشية تحريمه كأبحاثه في حؾزتها حتى انخرط في مجاؿ
في مدصشة كربالء, حديشية كبيرة تقع في محمة السخيؼ, تذتسل عمى مدرسة دصشية كمنتبػة كمرػمى 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
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ؾجػػػػؾدة فػػػػي دليػػػػل , مػػػػؽ الكتػػػػف التػػػػي ندػػػػخها فػػػػي كػػػػربالء كالسهػػػػػ4331كمقبػػػػرة دفػػػػؽ بهػػػػا سػػػػشة 
  لسحسػػػد مهػػػدؼ الحدػػػيشي القزكيشػػػي, أنهػػػاض قالئػػػد الخرائػػػد فػػػي أصػػػؾؿ العقائػػػدالسخظؾطػػػات كتػػػاب  

تسػػػا الرسػػػالة الذػػػريفة السدػػػساة بقالئػػػد الخرائػػػد لسؾالنػػػا دمحم بػػػؽ الحدػػػؽ السػػػدعؾ بسهػػػدؼ ))بقؾلػػػه: 
مػػػؽ سػػػشة  الحدػػػيشي الذػػػهير بػػػالقزكيشي رضػػػؾاف هللا عميػػػه, فػػػي صػػػؾـ االثشػػػيؽ العذػػػركف مػػػؽ الرجػػػف

, عمػػى صػػدؼ أقػػل الظػػالب دمحم مهػػدؼ ابػػؽ عبػػد هػػادؼ ابػػؽ السرحػػـؾ الحػػاج مػػال أبػػؾ الحدػػؽ 4309
 .((السازندراني الداركؼ ... في بمدة كربال عمى مذرفها ألف تحية كسالـ

هػػػ(, ندػػخ كتػػاب  حاشػػية معػػالؼ الػػدصؽ  لدػػمظاف العمسػػاء 4053, حيػػًا فػػي ) ووادي  ووؼ إسووساعيل .33
تسػػا الكتػػاب بعػػؾف السمػػػ الؾهػػاب در  ػػازدهؼ شػػهر محػػـر الحػػراـ در )) الحدػػشي, قػػاؿ مشهيػػًا لػػه:

عتبات عاليات رفيع درجات, في صد أقل الظمبة قادر ابؽ اسساعيل بردػ سرػ المهجاني, رحؼ هللا 
 . ((4053مؽ  دتغفر لمكاتف كلؾ كاف خظه ال  قبل االستغفار بسحسد كآله, سشة 

كتػػػاب  تفدػػػير عمػػػي بػػػؽ إبػػػراليؼ القسػػػي  فػػػي سػػػشة  , ندػػػخهللا  وووؼ فوووتح هللا الدوووسشاني ة دايووو .39
تػػؼ الكتػاب بعػػؾف هللا كحدػػؽ تؾفيقػػه عمػى صػػدؼ السػػ نف الجػػاني كالدػػائل ))هػػ(, كذكػػر فيػػه: 4221)

السحتػػاج إلػػى فزػػل ربػػه الكػػريؼ الغفػػؾر الػػؾدكد هػػداصا هللا ابػػؽ فػػتح هللا الدػػسشاني مؾلػػدا كالحػػائرؼ 
ؿ, سػػشة أربػػع كألػػف مػػػؽ الهجػػرة, بحػػـر مؾالنػػػا محتػػدا, فػػي عذػػر شػػػهر شػػؾاؿ خػػتؼ بػػالخير كاإلقبػػػا

كمؾلى الثقميؽ سبط رسؾؿ هللا أبي عبد هللا الحديؽ صمؾات صمؾات هللا كسالمه كتحياته, رحؼ هللا 
, كقػػد ((مػػؽ نغػػر فيػػه كطػػالع, كهف رأػ عيبػػًا ... أك ترػػحيفًا صػػححه, فػػإف السشدػػخ كػػاف مغمؾطػػاً 

 آخر الكتاب. أضاؼ الشاسخ إلى التفدير فزائل سؾر القرآف في
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 خاتسة ونتائج

كشػػػزا حزػػػاريا كؾنهػػػا تسث ػػػل  ,بالغػػػة مشػػػافعال  خفػػػى عمػػػى السهتسػػػيؽ بالسخظؾطػػػات مػػػا فػػػي دراسػػػتها مػػػؽ 
له مؽ قيسة ك تعتز بساضيها كتتظمع لحاضرها كمدتقبمها, عراقة الذعؾب التي تتؾغل في  كتاريخيا كثقافيا,

 .كالبراهيؽعمسية تعتبر أكثر حجة كمرداقية مؽ أكثر الدالئل 
اخها مػع شا ه ا الكؼ مؽ التراث السنتؾب, م  مؾالهؼ لسا كص  ف ,كمؽ ضسؽ فقرات دراستها هؾ االهتساـ بشد 

ػػػ السعرفيػػػة بأمػػػاكؽ ارتيػػػادهؼ كتؾجهاتهػػػا  كنؾعػػػاً  اً تفػػػاكت الزػػػبط كاإلتقػػػاف, ككثيػػػرا مػػػا ارتبظػػػا نتاجػػػاتهؼ كس 
السنػػاف مػػؽ جهػػة كالسنػػيؽ مػػؽ د معرفػػة بصؾل ػػ مػػؽ اسػػتقرار أمشػػي كانتعػػاش اقترػػادؼ, مػػا ,كمقؾماتهػػا العمسيػػة

ا بالسشدؾخات الكربالئية, كر مؽ ه ض الدراسة  كهؾ ما تسخ ض, أخرػ  نجسمها  شحا مشها نتائج,التي خ ر 
  بالشقاط التالية:

مقة متى ما أضفي عميه   كثي هشالػ ارتباط .4 بيؽ تدكيؽ الكتف كتكثيرها كالسناف الس شذأ به, فيزداد ع 
, فاتخػ ت مشػاٍح تشاسػف تؾجهػات مػؽ ارتبظػا بػه, اإل حػاءات السعرفيػة كدعا لهسية, السدحة القد

ناتػه قػرابيؽ لرػاحب ,السنػاف فيؾضػاتكاتػف مػؽ لسا  دتمهسه ال ـ مدك  صبتهػل بهػا إلػى هللا عػز  ,هفيقػد 
ػػػػر رجحػػػػاف السخظؾطػػػػات الفقهيػػػػة الس بي شػػػػة لمحػػػػالؿ كالحػػػػراـ فػػػػي السشدػػػػؾخات  كجػػػػل, كهػػػػؾ مػػػػا  فد 

 الكربالئية.
تهػػػا الػػػدماء الزكيػػػة ليمػػػاـ  فإ .0 مدصشػػػة كػػػربالء لػػػؼ تمبػػػث طػػػؾياًل بعػػػد أف كطأتهػػػا األقػػػداـ الظػػػاهرة كرك 

الحدػػػيؽ عميػػػه الدػػػالـ كأهػػػل بيتػػػه األطهػػػار كأصػػػحابه الكػػػراـ, فدػػػرعاف مػػػا أصػػػبحا ميػػػدانًا صرتػػػادض 
 لتها.زيادة في عدصد السؤلفات كندخها كمداك ما رك ج ل ,نذئا بجهؾدهؼ السدارس الدصشيةالعمساء أ  

كجػػد الباحػػث فػػي  دليػػل مخظؾطػػات مؤسدػػة كاشػػف الغظػػاء العامػػة  كبالتحدصػػد اإلصػػدار الدػػادس  .3
شػػػه عسمػػػه ك  ضػػػالته التػػػي  رػػػبؾ إليهػػػا, مشػػػه,  ,إلػػػى أف  دػػػبر مػػػا فيػػػه كعسمػػػه فػػػي السؤسدػػػة عميػػػهمن 

ػاخها, فزػاًل عػؽ العسػل  فيعر ؼ بالسشدؾخات الكربالئية البالغة خسدة كخسديؽ ندػخة, كيتػرجؼ لشد 
مػػػؽ الحػػػـر الحدػػػيشي  كالقػػػربالمغػػػة كالخػػػط ك التػػػاريخ السؾضػػػؾع ك فيسػػػا بيشهػػػا فػػػي  إحرػػػائياتٍ عمػػػى 

    , ما   حق  الهدؼ ال ؼ أ نذئ البحث مؽ أجمه.السظه ر
 سائميؽ هللا تعالى أف صشفع به, كيجعمه إضافة لسآثر ه ض السدصشة العريقة, إنه سسيع مجيف.

 كالحسد هلل رب العالسيؽ.
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 الهؽامش
                                                           

دلاتئبندإلس ببندلبخطوطنت و نئًنوت م مئً,ن .نأ ذ  ن وسف,ندأل  ح,نبطئ عندلبؤسسةندلص ف ةنن(نظ:1)

 .22دأل  ن ة:نص

هي((,نت م يك:ن سيحندألبي ح,ننذي ن د ندلتعيئ فن1321)تنللسي  نب سيحندألبي حن,أع يئحندلذي عة ن(نظ:2)

ن. 55صن,22جنللبط وعئت,ن   وت:

,نبنذييو دتندلبات ييةنليي اتو نع يي ندلجييود ندلال يي د ن  نطعبييةدن,تييئ  كنايي    نو ييئج ندل سيي ح(نظ:ن3)

 ن. 121صنه(:1412دل     ةنكبندلنجفندألذ ف,نبط عةنأب  ,نلم,ن

 د ندلعليومنللت م يكنودلط عيةنودلنذي ن(نظ:نتئ  كندل  اةندلعلب ةنكبنا    ,ننو ندل  حندلذيئه و  ,ن4)

 .22ه(:نص1411,ن1 ع,ن   وت,نطودلتوز

 .22(نتئ  كندل  اةندلعلب ةنكبنا    ,ننو ندل  حندلذئه و  :ن5)

 .25(نتئ  كندل  اةندلعلب ةنكبنا    ,ننو ندل  حندلذئه و  :ن6)

دلةنودلو دلوحنكبنا    ن تىندلم حندلنئلثنعذ نللهج ة,ن .نزبيئحنع  ي نونيئم:نبجليةنتي دثندلو (ن2)

 ن.33ه(,نص1435ا    ,ندلسنةندلخئبسة,ندلبجلّ ندلخئبم,ندلع  ندلنئلث,نذه ن  ندل جةن

,نب ايزنتي دثناي    ,نبهي  ننعبيةندلي ه ,نا    ..نب  نيةندلبات يئتندلم  بيةنودلتي دثندلبخطيوطن(2)

 دلع ئس ةندلبم سة,نذ اةندلبعئ فنللت دثندإلس بب:ندلعت ة

 .http://mk.iq/view.php?id=2515&ids=1ن

 .32(ندلو دلةنودلو دلوحنكبنا    ,ن .نزبئحنع   :نص5)

 منللنذيي ,نسيينة:نلب ييئتنبييحنتييئ  كندلاتييئبنودلبات ييئت,نع يي ندللط ييفنصييوكب,ن بذييك:ن د نطيين(11)

نم.1522

(نب  نةندل س ح,ندن سحندلال  د ن  نطعبة,نب ايزناي    نلل  دسيئتنودل  يوث,ندلعت يةندل سي ن ةن11)

 ن.ن331,نص4ه(:نج1432دلبمّ سة,ن

:نذي اةندلبعلوبيئتنبهي  ننعبيةندلي ه ,نا    ..نب  نةندلبات يئتندلم  بيةنودلتي دثندلبخطيوط(نظ:ن12)

 دلعئلب ة.

ننه(.1353ا    ,نسلبئحنهئ  ن  نطعبة,نبط عةندآل دبنكبندلنجفندألذ ف,نن(نظ:نبخطوطئت13)

(نظ:نكه مندلبخطوطئتندلب فوظةنكبنبات ئتنا   ج ةنخئصة,نب ازنتصو  ندلبخطوطئتندلتئ عن14)

 نه(.1441,ن1ل د نبخطوطئتندلعت ةندلع ئس ةندلبمّ سة,نبط عةن د ندلاف  ,نط
(15 .نه(1432سنةننبنهئن(ن دجع:ندلن  ةندلتع  ف ةنلبؤسسةنائذفندلغطئ ندلعئبة,ندلصئ  ة  

انغتععسا انمسطعع ص ار ععسار انفععسيط طىععبص طت معع   عع  ص راجعع د ينٍععم طاتىمععسة طاشفعع   س عع   (16)

 هـ.1341ص 1بٍزوةص م

جب انمهمٍع ص اسوٍعسد أوهعس وأعىً بإيراجهس  مس هً أطىرد األولد طمزف  ض ط انىسشخ طس ٌُمسي عهى طكسو( 17)

انجً ٌجب عهى انمحقق إا عسة انصعىام طىهعس و انُممَسّة نهقزااةصونٍفت طه انىصىص نالمالع اقج سشسة 

ص وهعى نعٍم طعه ثفصعٍهٍ  ةإ عسر إنعى ٌحجعس  ثصعىٌ هسفً انمجه وار سرة إنى اناتأ فً انهعسط,ص اسناعس د 

 طاجصسة ان حث.

هيي(,نلييم,نبط عييةنذيي  عت,ننذيي ن1421,ن1(نبوسييوعةنبييؤلفبندإلبئب يية,نبجبييعندلفايي ندإلسيي بب,نط12)

 ن.152,نص2بجبعندلفا ندإلس بب:نج

http://mk.iq/view.php?id=2505&ids=1
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ىاحع  انفصعهٍ ص ص أحمس ع س انهسيي انمحمعس  عسن ص طجهع  انانجالطٍذ وانمجسسون طه انشٍخ األحفسئً(ن15)

 نو.0212انمسي انفجىنص انفى  انفسيش  عشزص  جسا 

(نكه ستنتصئن فندلع بةندلذ كنأ ب ندأل سئجب,ن  ئضنطئه ,نبنذو دتنبات ةندلع بةندل ئج  ن21)

 ن.12دلعئبة,نا    :ن

 ن.252,نص1(نظ:نت دجمندل جئ ,نأ ب ندل س نب,نبجبعندل خئج ندإلس ب ة,نلم:نج21)

دللجنيةندلعلب يةنكيبنبؤسسيةن.نبوسوعةنط مئتندلفمهيئ ,ن12,نص2عة,نب سحندألب ح:نج(نأع ئحندلذ 22)

هيي(:ن1412,ن1جعفيي ندلسيي  ئنب,نبط عييةندعتبييئ ,نلييم,نطن,نإذيي دفندلذيي كدإلبييئمندلصييئ قنعل ييمندلسيي م

 ن.341,نص13ج

(نبعييئ فندل جييئ ,ندن سيي حن يي زندليي  ح,ندلنئذيي نبات ييةن  ييةن ندلعظبييىندلب عذييبندلنجفييب,نلييم,ن23)

.نبخزحندلبعئنبنكبنت جبةندلب مكندلبئبمئنب,نع ي ن ندلبئبميئنب,نبؤسسيةن  ن21,نص2ه(:نج1415

 ن.151ه(:ن1423دل  تنإل  ئ ندلت دث,نلم,ن

,ن3ه((,ن د ندألضود ,ن   وت,نط1325(نظ:ندل   عةنإلىنتصئن فندلذ عة,نألئن ز نندلطه دنبن)ت24)

 ن.151,نص4ه(:نج1413

.نبوسييوعةنط مييئتندلفمهييئ ,نجعفيي ندلسيي  ئنب:ن462,نص2دلطه دنييب:نج(نظ:ندل   عيية,نأ ييئن ييز نن25)

 ن.526,نص13ج

 ن.214,نص5(نأع ئحندلذ عة,نب سحندألب ح:نج26)

؛نبعجمندلبؤلف ح,نعب ن ضيئنا ئلية,ننذي نبات يةن152,نص5(نظ:نأع ئحندلذ عة,نب سحندألب ح:نج22)

 ن.134,نص5دلبننى,ن   وت:نج

 ن.133,نص3ه((,ننذ نبات ةندلص  ,نطه دح:نج1355ت(نظ:ندلانىنودأللمئب,نع ئمندلمببن)22)

(نتئ  كندلب دل ,ندل س حنوأه ن  تمنوأنصئ ه,ن دج ةندلبعئ فندل س ن ة,ن ودسيطةندلذي كندنصيئ قن25)

 ن.325,نص2دلا  ئسب,نج

نن.262:ننو ندل  حندلذئه و  (نتئ  كندل  اةندلعلب ةنكبنا    ,ن31)

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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ن

 راجاالسرادر والس

  وً : الكت :
هػػػػ(, تحقيػػػ : حدػػػؽ األمػػػيؽ, نذػػػر دار التعػػػارؼ 4374أجيػػػاف الذػػػيعة, لمدػػػيد محدػػػؽ األمػػػيؽ )ت .4

  لمسظبؾعات, بيركت.
تػػاريخ الحركػػة العمسيػػة فػػي كػػربالء, نػػؾر الػػدصؽ الذػػاهركدؼ, دار العمػػـؾ لمتحقيػػ  كالظبعػػة كالشذػػر  .0

 هػ.4142, 4كالتؾزيع, بيركت, ط
ؽ, الدكتؾر عبػد الجػؾاد الكميػدار آؿ طعسػة, مشذػؾرات السنتبػة الحيدريػة تاريخ كربالء كحائر الحدي .3

 هػ.4143في الشجف األشرؼ, مظبعة أمير, قؼ, 
بؾاسػػظة الذػػيخ دمحم صػػادؽ تػػاريخ السراقػػد, الحدػػيؽ كأهػػل بيتػػه كأنرػػارض, دائػػرة السعػػارؼ الحدػػيشية,  .1

 هػ.4133, 4, السركز الحديشي لمدراسات, لشدف, طالكرباسي
 جاؿ, أحسد الحديشي, مجسع ال خائر اإلسالمية, قؼ.تراجؼ الر  .5
دليل مخظؾطات مؤسدة كاشف الغظاء العامة, قدؼ ال خائر لمسخظؾطات التابع لسؤسدة كاشف  .3

هػ, الرابع: 4103هػ, الثاني: بال, الثالث: 4149, األكؿ: اء, اإلصدارات الخسدة األكلى مشهالغظ
 هػ.  4131هػ, الخامس: 4134

ؤسدة كاشػف الغظػاء العامػة, اإلصػدار الدػادس مشػه, مظبعػة صػبح, بيػركت, دليل مخظؾطات م .7
 هػ.4139, 4ط

, 3هػػػ(, دار األضػػؾاء, بيػػركت, ط4339ال ريعػػة إلػػى ترػػانيف الذػػيعة, أقػػا بػػزرؾ الظهرانػػي )ت .3
 هػ.4123

فهرسػػػػا ترػػػػانيف العالمػػػػة الذػػػػيخ أحسػػػػد األحدػػػػائي, ريػػػػاض طػػػػاهر, مشذػػػػؾرات منتبػػػػة العالمػػػػة  .9
 بالء.الحائرؼ العامة, كر 

فهرس السخظؾطات السحفؾعة في منتبات كربالئية خاصة, مركز ترؾير السخظؾطات التػابع  .42
 هػ.4112, 4لدار مخظؾطات العتبة ال باسية السقد سة, مظبعة دار الكفيل, ط

 هػ(, نذر منتبة الردر, طهراف.4359الكشى كاأللقاب, جباس القسي )ت .44
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ف صػؾفي, دمذػ : دار طػالس لمشذػر, سػشة: لسحات مػؽ تػاريخ الكتػاب كالسنتبػات, عبػد المظيػ .40
 ـ.4937

مخػػزف السعػػاني فػػي ترجسػػة السحقػػ  السامقػػاني, عبػػد هللا السامقػػاني, مؤسدػػة آؿ البيػػا إلحيػػاء  .43
 هػ.4103التراث, قؼ, 

 هػ.4393مخظؾطات كربالء, سمساف هادؼ آؿ طعسة, مظبعة اآلداب في الشجف األشرؼ,  .41
ة, مركػػػػز كػػػػػربالء لمدراسػػػػات كالبحػػػػؾث, العتبػػػػػة مدصشػػػػة الحدػػػػيؽ, دمحم حدػػػػؽ الكميػػػػػدار آؿ طعسػػػػ .45

 هػ.4137الحديشية السقد سة, 
معارؼ الرجاؿ, دمحم حدػيؽ حػرز الػدصؽ, الشاشػر منتبػة آ ػة هللا العغسػى السرعذػي الشجفػي, قػؼ,  .43

 هػ.4125
 معجؼ السؤلفيؽ, عسر رضا كحالة, نذر منتبة السثشى, بيركت. .47
سدة اإلماـ الرادؽ عميه الدالـ, إشراؼ الذيخ مؾسؾعة طبقات الفقهاء, المجشة العمسية في مؤ  .43

 هػ.4143, 4جعفر الدبحاني, مظبعة اعتساد, قؼ, ط
هػػ, قػؼ, مظبعػة شػريعا, نذػر 4102, 4مؾسؾعة مػؤلفي اإلماميػة, مجسػع الفكػر اإلسػالمي, ط .49

 مجسع الفكر اإلسالمي.

 ثانيًا: السجالت:
السحسػػػد صػػػالح, مجمػػػة الؾاحػػػة  , أحسػػػد عبػػػد الهػػػادؼالتالميػػػ  كالسجػػػازكف مػػػؽ الذػػػيخ األحدػػػائي .02

 ـ.0242الفرمية, العدد الدتؾف, الدشة الدادسة عذر, شتاء 
الؾراقة كالؾراقؾف في كربالء حتى القرف الثالث عذر لمهجرة, د. زماف عبيد كنػاس: مجمػة تػراث  .04

 هػ.4139كربالء, الدشة الخامدة, السجم د الخامس, العدد الثالث, شهر ذؼ الحجة 
 ا لكترونية:ثالثًا: السؽااا 

, مركػز تػراث كػربالء, مهدؼ نعسػة الػدهش, كربالء.. مدصشة السنتبات القد سة كالتراث السخظؾط .00
 العتبة ال باسية السقدسة, شبنة السعارؼ لمتراث اإلسالمي:

 http://mk.iq/view.php?id= 0525 &ids=4. 
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