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قواعد النرش يف املجلة
بالرتاث  تعنى  التي  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل   

سة عىل وفق القواعد اآلتية: الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ
1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي 

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

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

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 



العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 

إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

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

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:ـ 

أ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع.

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

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

#-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية 



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش:ـ 

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،)turath@alkafeel.net(

/http://Kerbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (  

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمُد هلِلِ عىل سوابغ نعمه، املبدع يف خلِقه، بديع السموات واألرض 
اّلذي َعال بحولِه، وجتلَّت يف السمواِت واألرِض قدرته، فشهد نظام ملكه 
الُم عىل رسولِه  والسَّ الُة  والصَّ فوَق كلِّ يشء،  القاهُر  توّحده، وهو  عىل 
د، وعىل  ِغ رساالتِه، والدليِل عىل ِصاِطه شفيِعنا األجمِد أيب القاسِم حممَّ املبلِّ
ا بعد  ة النعم... أمَّ آلِه مصابيح اهلدى يف الليل ِاملظلم، منقذي األمم، تتمَّ
فبني يديك عزيزي القارئ الكريم جملة تراث كربالء يف عددها الرابع من 
د الرابع للعام الرابع، أصدرت املجلة خالل هذه األعوام ستة عرش  املجلَّ
مدينة  تراث  مفاصل  من  ومتعددة  خمتلفة  مواضيع  فيها  تناولت  إصداًرا 
جوانب  العلمّي  والتحليل  الدراسة  خالل  من  فوثَّقت  ة،  املقدسَّ كربالء 
ة ومرِشقة من تاريخ وتراث كربالء حتَّى أصبحت مصدًرا مهاماًّ من  مهمَّ
الكربالئي  والــرتاث  التاريخ  يف  الباحث  عنها  يستغني  ال  الَّتي  املصادر 
واألدب  اللغة  حيث  من  فيها  األبحاث  لتنّوع  الباحثني  من  غريه  أو   ،
والتاريخ والسياسة واالقتصاد والفن والعلوم التطبيقيَّة، وبعد هذه املسرية 
سة  ة باجلانب الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء املقدَّ املعطاء ختصصت املجلَّ
فضاًل عن ختّصصها بالرتاث الكربالئّي، وقد بذلت اهليأتان االستشاريَّة 
ة علميَّة إذ تبنَّت مشاريع  ة بأفضل ُحلَّ والتحريريَّة جهوًدا طيِّبة إلبراز املجلَّ
متعددة؛ لغرض تسهيل عمليَّة الدراسة والبحث يف مواضيع ختّص الرتاث 
الكربالئّي، كرفد الباحثني بالعناوين الرتاثية إضافة إىل تزويدهم باملشورة 
فضاًل  العراقيَّة  اجلامعات  مع  عة  املوسَّ الرتاثيَّة  الندوات  وإقامة  العلميَّة، 



ة، وإبداء  عن مراجعة وتدقيق وتقويم األبحاث التي يراد نرشها يف املجلَّ
املالحظات العلميَّة عليها، ليقوم الباحث بتصويبها قبل إرساهلا إىل اخلرباء 
ذلك  كّل  العراقيَّة  اجلامعات  يف  العلميَّة  بكفاءهتم  هلم  املشهود  العلميني 
ألجل خدمة العلم و الباحثني، واالرتقاء بمستوى األبحاث املنشورة يف 
ة نحو التكامل من حيث األصالة و املادة العلمّية الرصينة، واالبتعاد  املجلَّ
املعرفّية،   احلقائق  جذور  إىل  للوصول  والسطحيَّة  واإلنشاء  التقليد  عن 

وابتكار االستنتاجات العلميَّة الدقيقة ومواكبة تطور البحث العلمّي.
بتزويده  املايض  العام  الرابع من  العدد  الكريم يف  القارئ  دنا  وكام عوَّ
ة عمل فهرس يف هناية كلِّ عام جلميع  بفهرس األعداد األربعة قررت املجلَّ
البحوث  جلميع  بفهرس  العدد  هذا  د  ُزوِّ لذا  فيه،  نرشت  التي  البحوث 
الباحث يف  ة  مهمَّ َتْيِسري  العام، وألجل  األربعة هلذا  األعداد  املنشورة يف 
ة قررنا إصدار فهرس جلميع أعداد  معرفة مجيع األبحاث التي نرشهتا املجلَّ
املجلة منذ تأسيسها وحتى هناية عام 2017م، وسيصدر قربًيا بإذنه تعاىل.

ا أبحاث هذا العدد فقد احتوى عىل جمموعة من األبحاث القيِّمة  وأمَّ
التي تنوعت بني دراسة سرية الشخصيات العلمية الكربالئيَّة ، واآلثار التي 
تركتها عىل الصعيد العلمّي والعميّل، وبني دراسة احلياة العلميَّة والسياسيَّة 

ة.     واالقتصاديَّة والعمرانيَّة لبعض املراحل التارخييَّة ملدينة كربالء املقدسَّ
املتخصصة  العلميَّة  بنتاجاهتم  لرفدها  الباحثني  ة  املجلَّ وتدعو  هذا 
صة تسعى لتأهيل جمتمع  الرصينة، للمسامهة يف بناء مكتبة تراثيَّة متخصِّ

أكاديمّي تراثّي.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.                     رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة: 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.  -

املادة األدق لتبيني تارخيها.  -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز ساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة، بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة، ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من صاعات، ومرة، ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
3- وبناًء عىل ما سبق بيانه، تصدى مركز تراث كربالء يف قسم 
علمية  جملة  تأسيس  إىل  اإلنسانية   و  اإلسالمية  املعارف  شؤون 

متخصصة برتاث كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -4

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -5
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء   -6
مواقعها التي تستحقها، بالدليل. 

والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  تعريف   -7
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  بأنفسهم،  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -8
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية، مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -9
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -10
وما إىل ذلك، فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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�ص: يمم.خَّ
الذين كان هلم  العلامء األعالم والفقهاء  نبغ عدٌد من  يف مدرسة كربالء 
أفكار  من  الرغم  عىل   ، البيت  أهل  منهج  عىل  املحافظة  يف  مهّم  دوٌر 
أهّنم  إاّل  االجّتــاه،  هذا  عكس  كانت  التي  احلاكمة  السلطات  وتطّلعات 
بعض  بيان  أجل  ومن  فكرهم،  يف  موجود  ما  عىل  احلفاظ  استطاعوا 
الفقهّية  الشخصيات  من  واحدة  بدراسة  رشعنا  املدرسة،  هذه  شذرات 

أال وهو النينوي.
إنَّ الظروف التي أحاطت هبذه الشخصية الكربالئية هي أخف وطأة عاّم 
-334( البوهيي  احلكم  مدة  ضمن  فكانت  السابقة  املدة  يف  عليه  كانت 
العلامء فكانت حّصة هذه  مّما دفع باحلال إىل بروز جمموعة من  447هـ( 
كام  املختلفة  بعلومه  اشتهر  الذي  اجلليل  الفقيه  هذا  فيها  ظهر  أْن  املدينة 

سيّتضح ذلك من خالل الدراسة.
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Abstract
From Kerbala school، a number of outstanding religious and 

jurisprudence scholars graduated who had their great role in keeping 
Ahlul- Bait (pbuth) heritage and route inspite of the aggression and 
opposition of the ruling authorities . However، they were able to keep all 
they had found of such intellectual heritage . In order to acquaint readers 
with some of the outcomes of such a school we started studying one 
of such personalities who was the jurisprudent، Al- Naynawy the title 
Hameed Bin Ziyad Bin Hammad Al- Naynawy ( died 310 A.H. ) And His 
Intellectual Impact A Historical Study .

This study fell into two sections with an introduction . In the 
introduction، the reason and division of the study together with the 
difficulties which had faced the researchers were mentioned . Section 
one dealt with the sociological side – his name، his family، his nickname 
and his place and date of birth and death together with his scholastic 
status as seen by the scholars of his age . Section two، on the other hand، 
dealt with their intellectual side of personality – his scholars (sheikhs)، his 
students، his writing، his scholastic certificates and licenses he awarded 
to his students، his intellectual characteristics such as the speech- giver 
and narrator and also his contribution to genealogy .

Due to the great number of the texts to the first section as to those 
of the second section، the number of the characteristics of the two 
sections was not equal .

Lack of the historical texts regarding his bringing – up and his study 
in Ninevah was one of the difficulties the researchers had faced Another 
difficulty was the rarity and lack of the texts which showed his intellectual 
point of view or stand specially in the books of the other Islamic sects in 
spite of the search and effort exerted
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يممقّدلة:
جاء البحث بعنوان »محيد بن زياد النينوي وأثره الفكري دراسة تارخيية«. 
كربالء  ملدرسة  العلمية  اجلوانب  من  مهمٍّ  جانٍب  عىل  الضوء  ليسلِّط 
وباخلصوص يف العلوم الفقهّية، وتعّد مدة  حياة املرتجم له مهّمة كوهنا 
اهلجريني،  الرابع  القرن  بداية  إىل  وصوالً  الثالث  القرن  من  جزءًا  متثِّل 
لذلك كان السبب الرئيسـي الختيار العنوان واخلوض يف هذا املوضوع.

قائمة  ثّم  خامتة  تليهام  و  مقّدمة  تسبقهام  مبحثني  من  الدراسة  تتأّلف 
باملصادر و املراجع املعتمدة يف البحث، جاء املبحث األّول بعنوان ) محيد 
بن زياد قراءة يف سريته العلمية (أّما عن املبحث الثاين فقد جاء بعنوان ) 

أثره الفكري قراءة يف نامذج خمتارة(.
صعوبة  هي  الدراسة  يف  الباحثني  واجهت  التي  الصعوبات  أبــرز  إّن 
احلصول عىل نصوص تارخيية توضح كيف كانت نشأته ومراحل دراسته 
يف نينوى وكذلك من الصعوبات هي قّلة النصوص التي توضح موقفه 
الفكري والسياّم يف كتب بقية املذاهب اإلسالمية عىل الرغم من البحث 

الدقيق.



58

�مدداب�ا��ليايمندنو�اويأ�ر�ايم�.ر�ايري مةاتلر�خدة

يممبحثايلأّول
ا�مدداب�ا��لياقري�لافما مدرتهايم .مدة

اسُمه ونسُبه وكنيُته:
الدهقان3،  َهــوار2  زياد  بن  مّحاد  بن  مّحاد  بن  زياد  بن  ْيد  مُحَ الشيخ1  هو 
أطلقت  التي  الشيخ  القاسم7. وكلمة  أبو  الكويف6  الشيعي5،  النينوائي4، 

عليه تعني: التقّدم يف العلم، ورئاسة احلديث، واملكانة العلمية8.
مبارش  بشكٍل  والدته  مكان  يوّضح  تارخيّيًا  نّصًا  هناك  نجد  مل  والدُتــه: 
ودقيق، كل الذي وجدناه هو أنَّه سكن قرية سورا9، وانتقل إىل نينوى10، 
جليل،  عامل  رين13.  املعمِّ من  احلائر12،  جانب  إىل  العلقمي11.  عىل  قرية 

واسع العلم، كثري التصانيف14.
مكانته عند علماء الرجال:

وصف باوصاف عديدة تدل عىل مكانته الرفيعة، حيث نعتوه باوصاف 
يلزم منها االخذ بروايته، ومل نجد يف حدود تتبعنا من طعن فيه، اال مسألة 
عىل  والرجال  الدراية  اهل  اليه  نظر  امر  وهذا  به،  لصقت  التي  الواقفة 
ولذا  ما رووا(  ما رؤا وخذوا  )ذروا  باب  بانه من  تفصيل يف مطوالهتم 

سنستعرض بعض االوصاف الرجالية التي نعتوه هبا منها:
أواًل: ثقة: ذكره علامء اجلرح والتعديل الشيعة أّنه ثقة15. بينام مل يذكر عند 
الواردة  الروائية  غريهم من علامء اجلرح رّبام كونه اهتم بجمع االصول 
عن اهل البيت  ، أو كونه كان بعيًدا عن اجّتاه السلطة العباسّية لذلك 
مل هيتم به من قبلهم لذا مل نجد رواياته مطلقًا يف كتب احلديث عند بقية 
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الفرق واملذاهب اإلسالمية إاّل مرًة واحدة16. وكذلك يبدو أّنه مل يكن من 
ضمن مؤّرخي السلطة احلاكمة، لذا مل نجد نصوًصا تؤّكد مراحل حياته 

الفكرية.
ثانياً: الفقيه17: كان فقيهًا جلياًل، واسع العلم، كثري الدراية18.

ووّضح أبو غالب الزراري19 يف رسالته إىل ولده: وسمعت من محيد بن 
زياد، وأيب عبد اهلل بن ثابت، وأمحد بن رماح، وهؤالء من رجال الواقفة 
م كانوا فقهاء ثقات يف حديثهم كثريي الدراية والرواية20. لذا إنَّ  إاّل أهنَّ

أبا غالب تلميذ البن زياد وهو أعرف به من غريه.
شيوُخه: روى عن عدٍد كبرٍي من الشيوخ منهم: أمحد بن حمّمد بن رباح21، 
واحلسن بن حمّمد بن سامعة الواقفي22، واحلسن بن موسى اخلّشاب23، 
وزكريا املؤمن24، وعبد اهللَّ بن أمحد النهيكي25، وحمّمد بن أّيوب26، حمّمد 
بن احلسني27، وعبد اهللَّ بن حمّمد بن عيسى امللّقب بـ )بنان(28، إبراهيم بن 

مسلم29 الكويف30.
أبو طالب عبيد اهللَّ  التالميذ أشهرهم:  الراوون عنه: روى عنه عدٌد من 
بن أيب زيد األنباري31، واحلسن بن حمّمد بن عالن32، واحلسني بن عيل 
يعقوب  بن  وحمّمد  القزوينّي34،  حاتم  بن  وعيل  الَبَزوَفرّي33،  سفيان  بن 
الكليني35 صاحب الكايف وحمّمد بن مّهام بن ُسهيل36، وأبو القاسم عيل37 
بن حبشـي38، وأمحد بن جعفر بن سليامن، قال ابن النجار كان من شيوخ 
عنه  روى  الدهقان،  زياد  بن  محيد  عن  حّدث  أّنه  وذكر  قلت،  الشيعة، 

هارون بن موسى التلعكربي39.
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والعظمة،  اجلاللة  رتبة  بلغ  فيهم  من  نجد  التالمذة  هؤالء  اىل  والناظر 
كتب  عدة  يف  الرشيف  الكايف  يف  الكليني  عنه  ماروى  بيان  عن  يغني  بام 

وابواب من كتابه:
اجلهاد،  كتاب  الدعاء،  كتاب  اجلنائز،  كتاب  الزكاة،  كتاب  احلج،  كتاب 

كتاب الوصايا، كتاب العقيقة.
مؤّلفاُته:

من أشهر مؤّلفاته هي:
اجلامع يف أنواع الرشائع40.

اخلمس41.
الدعاء42.

تاريخ الرجال43 ذكر يف تاريخ ابن عقدة إطالق التأريخ عندهم عىل الكتاب 
املحتوي عىل تراجم عامة رواة احلديث يف مقابل الثقات من أصحاب األئّمة 

.44

. 45من روى عن الصادق
الفرائض 46.

الدالئل47.
ذم من خالف احلق وأهله.

فضل العلم والعلامء48.
الثالث واألربع49.

النوادر50.
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له كتب كثرية عىل عدد كتب األصول رواها أمحد بن عبدون51.
مكانته في علم الرواية :

للبعد الزمني، وللرتاث الذي خفيت معامله بسبب الظلم واجلور الذي مر 
عىل الرتاث الشيعي، مل يصلنا ماذكرنا ه من مؤلفاته اال من خالل ما ُبثَّ 
يف الكتب الروائية من خالل مروياته نستطيع حرص بعض القابه الروائية 
التي تدل عىل مكانته يف الرواية واحلديث، والناظر اىل ما استقصاه السيد 

اخلوئي  يف معجمه نستطيع تعداد صفاته العلمية عىل الوجه االيت:

يممحّدث:
هناك من األحاديث الكثرية التي تثبت أّنه من املحّدثني الثقات عىل الرغم 
من أّن كتب احلديث األخرى )املذاهب اإلسالمية( مل تذكره، إاّل مرة واحدة 
عند ابن حجر، يف كتابه52، بينام مل تغفل كتب علامء الشيعة من رواياته يف 
خمتلف العلوم، ومّما ذكر من رواياته عند الكليني يف كتابه، » عن احلسن بن 
حمّمد بن سامعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن عمرو بن خالد، عن 
أيب جعفر ، قال: يا معرش الشيعة شيعة آل حمّمد كونوا النمرقة الوسطى 
يرجع إليكم الغايل ويلحق بكم التايل، فقال له رجل من األنصار يقال له 
سعد: جعلت فداك ما الغايل؟ قال: قوم يقولون فينا ما ال نقوله يف أنفسنا 
فليس ُأولئك مّنا ولسنا منهم، قال: فام التايل؟ قال: املرتاد يريد اخلري يبّلغه 
اخلري يؤجر عليه، ثّم أقبل علينا فقال: واهلل ما معنا من اهلل براءة وال بيننا 
ب إىل اهلل إاّل بالطاعة، فمن  وبني اهلل قرابة وال لنا عىل اهلل حّجة وال نتقرَّ
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كان منكم مطيعًا هلل تنفعه واليتنا، ومن كان منكم عاصيًا هلل مل تنفعه واليتنا، 
وا«. وا، وحيكم ال تغرتُّ وحيكم ال تغرتُّ

يمريو�:
املؤّلفني  من  غريه  كتب  يف  موجودة  روايته  إّن  تؤّكد  التي  الدالئل  من 
ابن  جرهم(  »)أخبار  عن  كتابه  يف  الطهراين  ذكره  ما  الشيعة  والسياّم 
إبراهيم بن سليامن بن  العاملقة، أليب إسحاق  قبل  قحطان ملك احلجاز 
عبيد اهلل )عبد اهلل( بن خالد )حيان( النهمي اخلزاز الكويف يرويه عنه محيد 
بن زياد الكويف نزيل نينوى املتوّف سنة )310هـ(، كام يف الفهرست وعربَّ 

عنه النجايش بكتاب جرهم«53.
كتاب  البصـري  القزاز  احلسن  بن  أمحد   « لـ:  آخر  كتاب  راوي  وكذلك 
)الصفة( يف مذهب الواقفة. أخربنا أمحد بن عبد الواحد قال: حّدثنا عيل 
قال: حّدثنا  زياد،  بن  قال: حّدثنا محيد  الكاتب،  القاسم  أبو  بن حبشـي 

أمحد بن احلسن به«54.
وأيضًا راوية كتاب زياد بن أيب غياث. » ابن عقدة، قال: حّدثنا محيد بن 
زياد قراءة، قال: حّدثنا أمحد بن احلسن القزاز البصـري، قال: حّدثنا أبو 
شعيب صالح بن خالد املحاميل، عن أيب إسامعيل ثابت بن رشيح الصائغ 

األنباري، عن زياد بن أيب غياث بكتابه«55.
ابن عقدة،  : روى  املهدي  اإلمام  املسلمني يف  عقيدة  روايته  وكذلك 
قال: » حّدثنا محيد بن زياد الكويف، قال: حّدثني عيل بن الصباح املعروف 
قال:  احلضـرمي،  حمّمد  بن  احلسن  عيل  أبو  حّدثنا  قال:  الضّحاك،  بابن 
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حّدثنا جعفر بن حمّمد، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن سعيد بن طريف 
واملائة  اخلمسني  بعد  يأتيكم  قال:  أّنه  نباتة، عن عيل  بن  األصبغ  عن 
األرباح،  وتقل  التجار  فتكثر  فسقة،  وعرفاء  خونة،  وأمناء  كفرة،  أمراء 
املعارف،  وتتناكر  السفاح،  وتغمر  الزنا،  أوالد  وتكثر  الربا،  ويفشوا 
وتعظم األهلة، وتكتفي النساء بالنساء، والرجال بالرجال. فحّدث رجل 
عن عيل بن أيب طالب أّنه قام إليه رجل حني حتّدث هبذا احلديث، فقال 
له: يا أمري املؤمنني وكيف نصنع يف ذلك الزمان، فقال: اهلرب اهلرب فإّنه 
ال يزال عدل اهلل مبسوًطا عىل هذه األّمة ما مل يمل قراؤهم إىل أمرائهم، 
وما مل يزل أبرارهم ينهى فجارهم، فإن مل يفعلوا ثّم استنفروا فقالوا: ال 

إله إاّل اهلل. قال اهلل يف عرشه: كذبتم لستم هبا صادقني«56.
رواياته: أحيانًا يذكر محيد بن زياد الكويف كام يف الغيبيات: أخربنا حمّمد 
بن مهام، قال: حّدثنا محيد بن زياد الكويف، قال: حّدثنا احلسن بن حمّمد 
بن سامعة، قال: حّدثنا أمحد بن احلسن امليثمي، عن حمّمد بن أيب محزة، عن 
  قال: » سمعته يقول: إنَّ القائم ، بعض أصحابه، عن أيب عبد اهلل
 أتاهم وهم  ، ألّن رسول اهلل  يلقى يف حربه ما مل يلَق رسول اهلل 
عليه  خيرجون  القائم  وإنَّ  املنحوتة،  واخلشبة  املنقورة  احلجارة  يعبدون 

فيتأولون عليه كتاب اهلل ويقاتلون عليه«57.
حّدثنا حمّمد بن مهام، قال: حّدثنا محيد بن زياد الكويف، قال: حّدثنا احلسن 
بن حمّمد بن سامعة، عن أمحد بن احلسن امليثمي، عن زائدة بن قدامة، عن 
عبد الكريم، قال: » ذكر عند أيب عبد اهلل  القائم، فقال: أنى يكون 
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؟  سلك  واد  أي  يف  هلك،  أو  مات  يقال:  حتى  الفلك  يستدر  ومل  ذلك 
فقلت: وما استدارة الفلك ؟ فقال: اختالف الشيعة بينهم« 58.

أخربنا أمحد بن حمّمد بن سعيد، قال: حّدثنا محيد بن زياد الكويف، قال: 
سامعة،  بن  حمّمد  بن  جعفر  عن  الضحاك،  بن  الصباح  بن  عيل  حّدثنا 
هلكت   : اهلل  عبد  أبو  »قال  قال:  املرهف،  أيب  عن  التاّمر،  سيف  عن 

املحاضري.
قال: قلت: وما املحاضري؟.

كونوا  أوتادها،  عىل  احلصن  وثبت  املقّربون،  ونجا  املستعجلون،  قال: 
أحالس بيوتكم، فإّن الغربة عىل من أثارها، وأهّنم ال يريدونكم بجائحة 

إاّل أتاهم اهلل بشاغل إاّل من تعّرض هلم«59.
وكذلك ما نقل عن حمّمد بن مهام حينام قال حّدثنا، قال: حّدثنا محيد بن 
زياد الكويف، قال: حّدثنا احلسن بن حمّمد بن سامعة، قال: حّدثنا أمحد بن 
احلسن امليثمي، عن عيل بن منصور، عن إبراهيم بن مهزم األسدي، عن 
رأوا مؤمًنا  » وإن  فيه:  زاد  أنَّه  إاّل  بمثله،  اهلل  أيب عبد  أبيه مهزم، عن 
أكرموه، وإن رأوا منافًقا هجروه، وعند املوت ال جيزعون، ويف قبورهم 

يتزاورون«، ثّم متام احلديث60.
ذكراظهورانوحابلمنبّول:

قال:  مهام،  بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  إسحاق،  بن  إبراهيم  بن  حمّمد  حّدثنا 
سامعة،  بن  حمّمد  بن  احلسن  حّدثنا  قال:  الكويف،  زياد  بن  محيد  حّدثنا 
عن أمحد بن احلسن امليثمي، عن عبد اهلل بن الفضل اهلاشمي، قال: قال 
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الصادق جعفر بن حمّمد  ملا أظهر اهلل تبارك وتعاىل نبّوة نوح وأيقن 
الشيعة بالفرج اشتدت البلوى وعظمت الفرية إىل أن آل األمر إىل شّدة 
مكث  حتى  املربح  بالضـرب  نوح  عىل  والوثوب  الشيعة  نالت  شديدة 
يف بعض األوقات مغشًيا عليه ثالثة أيام، جيري الدم من أذنه ثّم أفاق، 
وذلك بعد ثالثامئة سنة من مبعثه، وهو خالل ذلك يدعوهم لياًل وهناًرا 
فيهربون، ويدعوهم رسًا فال جييبون، ويدعوهم عالنية فيولون، فهم بعد 
ثالثامئة سنة بالدعاء عليهم، وجلس بعد صالة الفجر للدعاء، فهبط إليه 
وفد من السامء السابعة وهم ثالثة أمالك فسلموا عليه، ثّم قالوا له: يا نبي 
لنا حاجة، قال: وما هي؟ قالوا: تؤّخر الدعاء عىل قومك فإهّنا أّول  اهلل 
سطوة هلل عّز وجّل يف األرض قال: قد أخرت الدعاء عليهم ثالثامئة سنة 
أخرى، وعاد إليهم فصنع ما كان يصنع، ويفعلون ما كانوا يفعلون حتى 
إذا انقضت ثالثامئة سنة أخرى ويئس من إيامهنم، جلس يف وقت ضحى 
أمالك(  ثالثة  )وهم  السادسة  السامء  من  وفد  عليه  فهبط  للدعاء  النهار 
فسلموا عليه، وقالوا: نحن وفد من السامء السادسة خرجنا بكرة وجئناك 
ضحوة، ثّم سألوه مثل ما سأله وفد السامء السابعة، فأجاهبم إىل مثل ما 
أجاب أولئك إليه، وعاد إىل قومه يدعوهم فال يزيدهم دعاؤه إاّل فرارا، 
حتى انقضت ثالثامئة سنة تتمة تسعامئة سنة فصارت إليه الشيعة وشكوا 
ما يناهلم من العامة والطواغيت وسألوه الدعاء بالفرج، فأجاهبم إىل ذلك 
وصىّل ودعا فهبط جربئيل فقال له: إنَّ اهلل تبارك وتعاىل أجاب دعوتك 
فقل للشيعة: يأكلوا التمر ويغرسوا النوى ويراعوه حتى يثمر، فإذا أثمر 
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فّرجت عنهم، فحمد اهلل وأثنى عليه وعّرفهم ذلك فاستبشـروا به، فأكلوا 
بالتمر  نوح  إىل  صاروا  ثّم  أثمر،  حتى  وراعوه  النوى  وغرسوا  التمر 
وسألوه أن ينجز هلم الوعد، فسأل اهلل عز وجل يف ذلك فأوحى اهلل إليه 
قل هلم: كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فإذا أثمر فّرجت عنكم، فلام ظنوا 
أّن اخللف قد وقع عليهم، ارتّد منهم الثلث وثبت الثلثان، فأكلوا التمر 
وغرسوا النوى حتى إذا أثمر أتوا به نوحًا فأخربوه وسألوه أن ينجز 
كلوا  قل هلم:  إليه  اهلل  فأوحى  ذلك،  يف  وجل  عزَّ  اهلل  فسأل  الوعد،  هلم 
هذا التمر، واغرسوا النوى، فارتد الثلث اآلخر وبقي الثلث فأكلوا التمر 
وغرسوا النوى، فلاّم أثمر أتوا به نوحًا ثم قالوا له: مل يبَق مّنا إاّل القليل 
ونحن نتخّوف عىل أنفسنا بتأخري الفرج أن هنلك، فصىّل نوح ثّم قال: 
يا رب مل يبَق من أصحايب إاّل هذه العصابة وإيّن أخاف عليهم اهلالك إن 
فاصنع  دعاءك  أجبت  قد  إليه  وجل  عزَّ  اهلل  فأوحى  الفرج،  عنهم  تأّخر 

الفلك وكان بني إجابة الدعاء وبني الطوفان مخسون سنة61.
وأحيانًا يذكر محيد بن زياد بن هوارا، » قال: حّدثني أبو حمّمد هارون بن 
موسى التلعكربي، عن أيب عيل حمّمد بن مهام بن سهيل الكاتب، عن محيد 

بن زياد بن هوارا–يف سنة تسع وثالث مائة -...«62.

وفلُته:
إليه عدٌد من  الكويف سنة )310هـ(63 وهو ما ذهب  مات محيد بن زياد 

املؤّرخني. وليس مثلام ذكر وقيل سنة )316هـ(64، أو )320هـ(65.
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حيدث  مــن  الــفــاظ  ووجـــود  مــرويــاتــه،  مــن  جلملة  اســتــعــراض  وبعد 
عنه:)حدثنا(، )اخربنا( وغريها التي تشري اىل عالمات التحمل واالداء 
يف علم الرواية، وداللة هذه االلفاظ تعطي منزلة ومكانة حلميد بن زياد 

يف علم الرواية.
يممبحثايمثلنم:ايأ�ر�ايم�.ر�اقري�لافمانملذجالختلرل

أواًل: نماذج من مروياته:
إّن رواياته قد نقلها املؤرخون من علامء الشيعة املعاصين له، ومن جاء 
بعده بسنني، أو عقد، أو أكثر من الزمن، وهذا يؤّكد مدى مقبولية روايته 
سبيل  عىل  ومنها  اإلسالمية،  األمصار  خمتلف  ومن  املسلمني  علامء  عند 
املؤرخني  كتب  يف  له  الروايات  مئات  هناك  ألّنه  احلصـر  وليس  املثال 
الشيعة، لذا حرصنا عىل االختصار يف ذكر رواية واحدة جتنبًا لإلطالة متّثل 
املدن الفقهية التالية: األحساء، والبحرين، واحلّلة، والشام، والطربستان، 

والنجف، وكربالء، ومازندران:
أواًل: روى حمّمد بن يعقوب، عن محيد بن زياد، عن ابن سامعة، عن عبد 
اهلل بن جبلة، عن عيل بن أيب محزة، عن أيب بصري عنه  قال: » عّدة التي 
مل تبلغ احليض ثالثة أشهر. والتي قد قعدت عن احليض ثالثة أشهر «66.

عن  مهام  بن  حمّمد  عن  التلعكربي  موسى  بن  هارون  عن  بإسناده  ثانيًا: 
بن  معاوية  بن  احلسن  بن سامعة عن  بن حمّمد  زياد عن احلسن  بن  محيد 
وهب عن أبيه، قال: » دخلت عىل أيب عبد اهلل وقت املغرب فإذا هو 
قد أّذن وجلس فسمعته وهو يدعو بدعاء ما سمعت بمثله فسكت حتى 
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فرغ من صالته ثّم قلت يا سيدي لقد سمعت منك دعاء ما سمعت بمثله 
بات عىل فراش رسول اهلل  ليلة    املؤمنني  أمري  قط ؟ قال هذا دعاء 
 وهو: يا من ليس معه رب يدعى، يا من ليس فوقه خالق خيشى، يا 
من ليس دونه إله يتقى، يا من ليس له وزير يرشى، يا من ليس له بّواب 
ينادى، يا من ال يزداد عىل كثرة السؤال إاّل كرمًا وجودًا، يا من ال يزداد 
عىل عظم اجلرم إاّل رمحة وعفوًا صلِّ عىل حمّمد وآِل حمّمد وافعل يب ما أنت 
أهله فإّنك أهل التقوى وأهل املغفرة وأنت أهل اجلود واخلري والكرم«67.
ثالثًا: حّدثنا محيد بن زياد حّدثنا عبيد اهلل بن أمحد بن هنيك حّدثنا عيسى بن 
هشام عن أبان عن عبد الرمحن بن سيابة عن صالح بن ميثم عن أيب جعفر 
أبيك،  أليس قد سمعت احلديث من  قال:  له حّدثني،  قال:« قلت   ،
قلت: هلك أيب وأنا صبي قال: قلت فأقول فإن أصبت، قلت: نعم، وإن 
عليًا  أنَّ  أزعم  فإيّن  قلت:  أهون،  هذا  قال:  اخلطأ،  رددتني عن  أخطأت 
واهلل  وأراك   : جعفر  أبو  فقال  قال:  فسكت،  قال:  األرض،  دابة 
ستقول إّن عليًا راجع إلينا وقرأ إّن الذي فرض عليك القرآن لرادك 
إىل معاد، قال: قلت واهلل لقد جعلتها فيام أريد أن أسألك عنها فنسيتها، 
فقال أبو جعفر : أفال أخربك بام هو أعظم من هذا، وما أرسلناك إاّل 
كافة للناس بشريًا ونذيرًا ال تبقى أرض إاّل نودي فيها بشهادة أن ال إله إاّل 

اهلل وأّن حمّمدا رسول اهلل وأشار بيده إىل آفاق األرض«.
وأيضًا رواية أخرى قيل فيها حّدثنا محيد بن زياد عن حمّمد بن احلسني عن 
حمّمد بن حييى عن طلحة بن زيد عن أيب عبد اهلل  عن أبيه صلوات اهلل 
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عليه يف قوله تعاىل: ﴿ وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل﴾ قال: أي ستكون 
جاهلية أخرى. ويؤيده أيضًا ما نقله القايض عن بعض املفسـرين من أّن 
اجلاهلية األوىل جاهلية الكفر قبل اإلسالم، واجلاهلية األخرى جاهلية 

الفسوق يف اإلسالم68.
رابعًا: عن محيد بن زياد، عن اخلشاب عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، 
عن عمرو بن مجيع، عن أيب عبد اهلل ، قال: » قال رسول اهلل: يا عيل، 
فيه برفق، وال تبغض إىل نفسك عبادة ربك،  الدين متني فأوغل  إّن هذا 
إّن املنبت يعني – املفرط–ال ظهرًا أبقى، وال أرضًا قطع، فاعمل عمل من 

يرجو أن يموت هرمًا، واحذر حذر من يتخوف أن يموت غدًا «69.
خامسًا: يف آخر كتاب أيب جعفر حمّمد بن املثني أيب القاسم احلضـرمي: 
» مّما رواه الشيخ أبو حمّمد هارون بن موسى التلعكربي، وأحلقه به عن 
ابن مهام، عن محيد بن زياد وحمّمد بن جعفر الرزاز القريش، عن حييى بن 
زكريا اللؤلؤي، قال: حّدثنا حمّمد بن أمحد بن هارون احلرار عن حمّمد بن 
عيل الصرييف، عن حمّمد بن سنان، عن مفضل بن عمر، عن جابر اجلعفي، 
صاحب  املؤمنني  ألمري  كان  قال:  اهلل،  عبد  بن  جابر  عن  رجل،  عن 
هيودي، قال: وكان كثرًيا ما يألفه، وإن كانت له حاجة أسعفه فيها، فامت 
  النبي  إليه  فالتفت  قال:  له،  واستبدت وحشة  اليهودي فحزن عليه 
أبا احلسن، ما فعل صاحبك اليهودي؟ قال:  يا  وهو ضاحك، فقال له: 
يا  نعم  قال:  عليه؟  وحشتك  واستبدت  به  اغتممت  قال:  مات،  قلت: 
رسول اهلل، قال: فتحب أن تراه حمبورًا؟ قال: قلت: نعم، بأيب أنت وأمي، 
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قال: ارفع رأسك، وكشط له عن السامء الرابعة فإذا هو بقّبة من زبرجد 
أهل  أبا احلسن، هذا ملن حيبك من  يا  له:  فقال  بالقدرة.  خضـراء معلقة 
اليهود والنصارى واملجوس، وشيعتك املؤمنون معي ومعك  الذمة من 

غدا يف اجلنة »70.
سادسًا: قوله يف محيد بن زياد ال وجه لذكره إذ مّر اجلواب عن أمثاله يف 
الفائدة األوىل وترمجة إبراهيم بن صالح وغريه ومضـى يف أمحد بن حمّمد 
بن رباح عن أيب غالب الزراري إّنه من رجال الواقفة وإّنه ثقة وشيخيته 
االعتامد  إمــارات  من  فيه  ما  إىل  مضاًفا  الوثاقة  إىل  تشري  أيًضا  اإلجــازة 

والقوة71.
ومن خالل ما ذكرناه يبدو أّن محيد النينوي قد نقل رواياته علامء املسلمني 
لذا  عندهم،  ثقته  مدى  يوضح  وهذا  اإلسالمية،  األمصار  خمتلف  ومن 
قيل وقع يف إسناد كثري من الروايات تبلغ أربعامئة وثامنية وسبعني مورًدا. 
فقد روى عن ابن سامعة ورواياته عنه تبلغ مائة وأربعة ومخسني مورًدا، 
وأمحد بن حمّمد بن رباح، وبنان، واحلسن بن سامعة، ورواياته عنه تبلغ 
ثالثة ومخسني مورًدا، واحلسن بن حمّمد األسدي، واحلسن بن حمّمد بن 
سامعة ورواياته عنه تبلغ مائة ومخسني مورًدا، واحلسن بن حمّمد الكندي، 
املؤمن، وعبد  واحلسن بن موسى اخلشاب، واحلسني بن حمّمد، وزكريا 
اهلل بن أمحد، وعبد اهلل بن أمحد النهيكي، وعبيد بن هنيك72، وعبيد اهلل بن 
أمحد، وعبيد اهلل بن أمحد الدهقان أيب العباس73، وعبيد اهلل بن هنيك74، 

وحمّمد بن أيوب، واخلشاب75.
ثانيًا: اإلجازات العلمية:
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من بني معامل األثر الفكري للشيخ النينوي هو اإلجازات العلمية، وقبل 
بياهنا البد من التعريج قلياًل عىل اإلجازة من حيث التعريف، لذا فاإلجازة: 
هي يف األصل مصدر أجاز، وأصلها: اجوازة، وهي مأخوذة من جواز 
املاء الذي يستقاه املال من املاشية واحلرث. وقيل اإلجازة إذٌن وتسويغ، 
وهو املعروف. وقيل يف العرف إخبار جممل بشـيء معلوم، مأمون عليه 
من الغلط والتصحيف. وقيل هي الكالم الصادر عن املجيز املشتمل عىل 
إنشائه اإلذن يف رواية احلديث عنه بعد إخباره إمجااًل بمروّياته، ويطلق 
التي  واملصّنفات  الكتب  ذكر  عىل  املشتملة  اإلذن  هذا  كتابة  عىل  شايعًا 
صدر اإلذن يف روايتها عن املجيز إمجااًل أو تفصياًل، إخبار جممل بيشء 

معلوم مأُمون عليه من الغلط والتصحيف، وهي مقبولة عند األكثر76.
فقد عرف عن محيد بن زياد النينوي أّنه كان كثري التصانيف، من دالئل 
 « قال:  حينام،  الشيباين77  املفضل  أبو  ذكره  ما  هو  الرجال  علم  يف  أثره 

أجازنا سنة عشـرة وثالثامئة«78.
النص يبني اعرتاف التلميذ إّنه النينوي أجازه لكن دون نوع هذه اإلجازة 
هل هي مبسوطة، أو متوسطة، أو خمتصـرة، وكذلك دون أن يوّضح أيضًا 

هذه اإلجازة هل هي شفاهًا، أو مكتوبة.
وكذلك جاء يف النص » وأخربنا احلسني بن عبيد اهلل، قال: حّدثنا أمحد بن 
جعفر بن سفيان79، عن محيد بكتبه «80. بني هذا النص إّنه النينوي أجاز 

لغريه يف مجيع كتبه أي منحه اإلجازة الكبرية )املبسوطة(.
وقيل إّن عيل بن حاتم أّنه قرأ81 الرجال عىل مؤّلفه )306هـ(82. ويف رواية 
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ثانية قيل إّن عيل بن حاتم، قال: ».... وسمعت83 منه كتابه الرجال وأجاز 
لنا كتبه«84.

وذكر أيضًا، » أخربنا ابن خشيش85، عن حمّمد بن عبد اهلل، قال: حّدثنا 
محيد بن زياد الدهقان إجازة بخطه يف سنة تسع وثالث مائة«86.

هنا اإلجازة من محيد بن زياد الدهقان إىل تلميذه حمّمد بن عبد اهلل تسّمى 
اإلجازة املكتوبة، يكتب فيها الفقيه إىل تلميذه مسموح لـ ) فالن( أن يمنح 

هذه اإلجازة ملن جيده أّنه ذو خلق وعلم ورئاسة يف الفقه.
بن  »جعفر  أّن  ذكر  كتاب،  من  الدهقان، من شيوخه  محيد  ما سمعه  أّما 
اهلذيل: له نوادر أخربنا ابن نوح، قال: حّدثنا احلسني بن عيل بن سفيان، 
قال: حّدثنا محيد بن زياد بن هوار، قال: سمعت87 منه نوادره، وسمعت 

منه كتاب عبد اهلل بن بكري«88.
النص وضح أمرين أحدمها كام بّيناه أعاله إّنه سمع من جعفر بن هذيل 
بكري(.  بن  اهلل  )عبد  لـ  آخر  كتاب  منه  سمع  وكذلك  )النوادر(،  كتابه 
وسامعه أكثر من كتاب ومن شخص واحد دليل عىل مدى اهتاممه بالعلوم 
من جهة ومتابعته لرجال العلم من جهة أخرى، بغض النظر عن انتامئهم 

املذهبي ألّنه ابن بكري معروف باملذهب األفطح89 لكّنه ثقة.
ففي السامع أرجُح؛ ألّن السلَف كانوا جيمعون احلديث من ُصُحف الناِس 
وُصدوِر الرجال، فدعت احلاجُة إىل الَسامع َخْوفًا من التدليس والتلبيس.

ثالثًا: أثُره في االصول االربعمائة:
كثرت االشكاليات حول االصول االربعامئة وطريقة وصوهلا اىل املحدثني 
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االوائل فمنهم من اثار اىل ان محيد بن زياد روى اكثر هذه االصول وهو 
من الواقفة ومنهم من اثار ان ابن شهر اشوب اول من ذكر هذه االصول 
التي تعرف باالصول االربعامئة والتي تعد املنابع االساسية للكتب االربعة 
عند االمامية، ومع هذه االشكالية وتلك والتي لسنا بصدد مناقشتها بقدر 
ما نريد بيان ماكان حلميد بن زياد من دور يف نقل االصول االربعامئة الينا 

فقد
ذكر اغا بزرك الطهراين أّن محيد بن زياد الدهقان الكويف، له )أصل(90، 
وأضاف نقاًل عن ابن شهر آشوب قال له )أصل( أيضًا. وأضاف أيضًا 
التصانيف  كثري  ثقة  الفهرس  يف  الشيخ  قال  قوله،  يف  الطويس  عن  نقاًل 
ولعّل  األصــول،  كتب  عدد  عىل  كثرية  كتب  له  أكثرها  األصــول  روي 
ذكره  ما  وأّما  الكثرية،  الكتب  هذه  األصول  من  آشوب  شهر  ابن  مراد 
له من األصل فهو من األفراد القليلة من األصول ومّما أّلف بعد عصـر 
أصحاب الصادق يف عصـر سائر األئّمة، ومن يروى عنهم إىل عصـر 
الغيبة91، فإّن محيد بن زياد كان من املعمرين، يروي عن جابر اجلعفي ) 
ت:132هـ(، وأبى محزة الثاميل )ت:150هـ( بواسطة واحدة فهو أدرك 
من عصـر األئّمة  سنني كثرية وإن مل يتفق سامعه عنهم لكّنه سمع من 

أصحاهبم كثرًيا وأّلف ما سمعه عنهم92.
يف  وغريها  والنسيان  والسهو  والغلط  اخلطأ  احتامل  أّن  الطهراين  وبنّي 
يف  منها  أقل  عنه.  سمع  عّمن  أو  اإلمام  عن  شفاًها  املسموع  )األصل( 
عن  النقل  يف  زائدة  احتامالت  لتطرق  آخر  كتاب  عن  املنقول  الكتاب 
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أكثر  )األصول(  يف  املندرجة  األلفاظ  عني  بصدور  فاالطمئنان  الكتاب 
عليهم  املعتمد  الرجال  من  )األصل(  مؤّلف  كان  فإذا  آكد  به  والوثوق 
الواجدين لشـرائط القبول يكون حديثه حّجة ال حمالة وموصوًفا بالصحة 
البهائي يف كتابه )مشـرق  نقاًل عن  أيضًا  القدماء، وأضاف  بناء  كام عليه 
منها(  )وعّد  احلديث  بصحة  القدماء  حلكم  املوجبة  األمور  الشمسني( 
وجود احلديث يف كثري من األصول األربع مئة املشهورة املتداولة عندهم 
متعددة  خمتلفة  بأسانيد  منها  أصلني  أو  أصل  يف  احلديث  تكرر  )ومنها( 

)ومنها( وجوده يف أصل رجل واحد معدود من أصحاب اإلمجاع93.
وأيضًا يتضح أثره يف املؤّلفات األخرى، ومنها كتابه ) الدعاء(، يرويه عنه 
الشيخ أبو عبد اهلل احلسني بن عيل بن سفيان البزوفري94، وابن عمه أمحد 

بن جعفر بن سفيان البزوفري95 ومها من مشايخ الشيخ املفيد96.
من النص نصل إىل نتيجة هي أّنه إجازة تلميذه يف رواية كتابه )الدعاء( 
شيخ  املعروف  املفيد،  للعاّلمة  شيخًا  الزمن  بمرور  تلميذه  أصبح  وقد 
الطائفة يف عصـره، فإذا كان تلميذه شيخًا لزعيم الطائفة فام قدر األستاذ 

إذن؟.
بقي ان نشري ان محيد بن زياد يعد من اصحاب التصنيف الفهريس عن 

الشيعة.
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يمخلتمة:
بعد هناية البحث والدراسة توصلنا اىل ما يأيت :

درس العامل اجلليل النينوي عىل عدد من الشيوخ األجالء، وتعلم أصول 
العلوم الفقيهة، ثّم بعد سنوات عّدة من عمره أصبح أستاًذا لعدد ليس 
بالقليل من تالميذ الفقه الشيعي الذين رسخوا علوهم يف شيوخ املذهب 

اإلمامي كاملفيد )ت:413هـ(، والطويس )ت:460هـ(.
الكثرية  رواياته  وجدنا  الشيعة  والتعديل  اجلرح  علامء  عند  ثقته  وبسبب 
الكليني  كالشيخ  منهم:  الثقات  الشيعة والسّيام  مؤّلفات  أغلب  جدًا يف 
النعامين  زينب  أيب  ابن  عند  وكذلك  )الكايف(،  كتابه  يف  )ت:329هـــ(، 
)ت: 380هـ(، يف كتابه )الغيبة(، وكذلك الطويس )ت:460هـ( يف كتابه 
األمايل، وكذلك وجدنا رواياته يف كتب علامء األمصار اإلسالمية القريبة 
األمصار  مدن  وكذلك  والبصـرة،  والنجف،  احلّلة،  كمدن:  نينوى  من 
وطربستان،  عامل،  وجبل  والبحرين  األحساء،  كمدن:  جدًا  البعيدة 

ومازندران، وغريها من املدن األخرى.
حتت  الشيعة  مؤرخي  من  الثقات  كتب  يف  تذكر  رواياته  وجدنا  كذلك 
بن  )محيد  مسّمى  وحتت  الكويف(،  زياد  بن  فذكر)محيد  خمتلفة  مسّميات 
إّنه  زياد الدهقان( أحيانًا، وتارة أخرى )محيد بن زياد بن هوارا(. وربام 

كان معروفًا حتت هذه املسّميات الثالثة عند الرواة واملؤرخني.
لكن مل نجد رواياته عند علامء الفرق واملذاهب اإلسالمية إاّل مرة واحدة 
يذكره  تالميذه  ألحد  يرتجم  حينام  امليزان  لسان  كتابه  يف  حجر  ابن  عند 
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باسم ) محيد بن زياد الدهقان(، بسبب أّنه من الشيعة الذين رووا عن أهل 
بيت النبوة ، وربام مل يكن ضمن موظفي السلطة احلاكمة آنذاك لذا مل 

نت التاريخ. نجد اسمه يف كتب السلطة التي دوَّ
ووضح أثره يف علامء اإلمامية يف إجازاته التي كانت سامعًا، وأحيانًا كتابه 
لتالميذه، بكتاب أو بمجموع كتبه، وكذلك كيف أّنه سمع من شيوخه 

كتبهم وكتب غريهم من األعالم بغض النظر عن مذهبه.
ألهّنا  رّبام  الرتاجم،  علامء  ذكرها  التي  مؤّلفاته  من  مؤّلف  عىل  نعثر  ومل 
مفقودة، أو مازالت خمزونة يف خزائن الكتب العاملية أو الشخصية، ورّبام 
لعدم اهتامم السلطة العباسية يف مؤّلفاته كونه كان من املهتمني يف روايات 

. أهل البيت
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يمهويل�ص:
1. الطهراين، الذريعة: 253/3. استعملت هذه الكلمة لقبًا للعلامء والصلحاء واملعلمني ورؤساء الطرائق 
الصوفية أو من كان كبريًا من أعيان الناس علاًم وفضليَّة. ينظر، الشمري، يوسف، احلياة الفكرية يف احللة: 

ص208.
2. يذكر أحيانًا ابن هوارا للتمييز عن غريه، فقد روى عن » أمحد بن جعفر، قال: حّدثنا محيد بن زياد بن 

هوارا، قال: حّدثنا ابن سامعة عنه«. ينظر، األبطحي، هامش هتذيب املقال للنجايش: 132.
3 . الِدهقان بكرس الدال وضمها: رئيس القرية ومقدم التناء وأصحاب الزراعة، وهو معرب، ونونه أصلية، 
النون زائدة وهو من الدهق: االمتالء. ينظر، ابن  لقوهلم تدهقن الرجل، وله دهقنة بموضع كذا. وقيل 

األثري، النهاية يف غريب احلديث:2 /145.
4. الطهراين، الذريعة :253/3.

5. البغدادي، هداية العارفني: 1/ 339.
6 . الطهراين، الذريعة: 1/ 339.

7. البغدادي، إيضاح املكنون: 2/ 198؛ الشاهوردي، مستدركات رجال احلديث: 3 /285.
8. الشهيد الثاين، الدراية يف علم مصطلح احلديث: ص207.

9. سورا: ألفه مقصورة عىل وزن برشى: موضع بالعراق من أرض بابل، وهي مدينة الرسيانيني، وقد نسبوا 
إليها اخلمر، وهي قريبة من الوقف واحللة املزيدية، وقال أبو جفنة القريش:

وفتى يدير عىل من طرف لـــــــه        مخًرا تولد يف العظام فتـــــــورا
ما زلت أرشهبا وأسقى صاحبي        حتى رأيت لسانه مكســـــورا
مّما ختريت التجار ببابـــــــــــــــل،        أو ما تعتقه اليهود بســـــــورا

وقد مّده عبيد اهلل بن احلر يف قوله:
أتاين أخو عجل بذي جلب جمر ويوًما بسوراء التي عند بابل  

ينظر، ياقوت احلموي، معجم البلدان:3/ 278.
10. نينوى: بكرس أّوله، وسكون ثانيه، وفتح النون والواو، بسواد الكوفة ناحية يقال هلا نينوى منها كربالء 

التي قتل هبا اإلمام احلسني . ينظر، ياقوت احلموي، معجم البلدان: 5/ 339.
11. الطهراين، الذريعة :314/10.

12. احلائر باحلاء املهملة: يقال للمكان املطمئن الوسط املرتفع، احلروف: حائر وأنشد هذا البيت وإناّم قيل 
له حائر ألّن املاء يتحري فيه فيجيء ويذهب. وقيل احلائر: القرارة من األرض يستقر فيها السيل فيتحري ماؤه. 
أي: يستدير وال جيري وجعلها يف حائر ألّن ذلك أنعم هلا وأشد لتثنيها إذا اختلفت الريح. ينظر، البغدادي، 
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خزانة األدب: 45/3.
13. الطهراين، الذريعة :148/2.

14. التفريش، نقد الرجال:171/2 ؛ البرصي، فصل املقال: ص97.
15. النجايش، فهرس مصنفي الشيعة: ص132؛ ابن داود احليل، الرجال: ص210.

16. سوف نوضح ذلك يف الصفحات املقبلة من الدراسة.
17. فقه: الفاء والقاف واهلاء أصل واحد صحيح يدل عىل إدراك اليشء والعلم به تقول فقهت احلديث 
أفقهه وكل علم بيشء فهو فقه، يقولون ال يفقه وال ينقه ثّم اختص بذلك علم الرشيعة فقيل لكل عامل 

باحلالل واحلرام فقيه وأفقهتك اليشء إذا بينته لك. ينظر، ابن فارس، مقاييس اللغة: 442/4.
18. اللجنة العلمية يف مؤّسسة اإلمام الصادق ، موسوعة طبقات الفقهاء: 4/ 188.

19. أمحد بن حمّمد بن حمّمد بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن ُبكري بن أعني، الكويف، )285-368هـ(، 
أبو غالب الّزراري، نزيل )بغداد(. تويّف أبوه، وعمره مخس سنني، فنشأ يف رعاية جّده حمّمد بن سليامن، 
وأحرضه جّده لسامع املحّدث الكبري عبد اهلل بن جعفر احلمريي، دخل )الكوفة( سنة )297هـ(. ثّم سمع 
بعد ذلك من عّم أبيه عيّل بن سليامن، وخال أبيه حمّمد بن جعفر الرّزاز، وأمحد بن إدريس القّمي، ومُحيد بن 
زياد، وآخرين. شيخ اإلمامية ووجهها يف عرصه. ومن أعالم املحّدثني، وعيون الفقهاء، جليل القدر، كثري 
الرواية، وقد تلمذ له كبار العلامء كالشيخ املفيد، واحلسني بن عبيد اهلل الغضائري، وابن عبدون، وغريهم. 
من كتبه: التأريخ مل يتّمه، دعاء السفر، اإلفضال، مناسك احلّج كبري مناسك احلّج صغري، والرسالة إىل ابن 
ابنه أيب طاهر حمّمد بن عبد اهلل بن أمحد. روى له الطويّس يف )هتذيب األحكام( و)االستبصار( ستة عرش 
موردًا، رواها. تويّف أبو غالب، وتوىلَّ جهازه تلميذه ابن الغضائري ودفن يف مقابر قريش بالكاظمية، ثّم 

نقل إىل النجف. ينظر، اللجنة العلمية يف موسوعة اإلمام الصادق  ، موسوعة طبقات الفقهاء :92/4.
20. الطربيس، خامتة املستدرك: 321/7.

21. أمحد بن حمّمد بن رباح. روى عن: حمّمد بن يزيد بن املتوكل. روى عنه: محيد بن زياد. يف كتاب التهذيب 
باب فضل زيارة أيب عبد اهلل احلسني بن عيل . ينظر، اخلوئي، معجم رجال:3 /62.

22. احلسن بن حمّمد بن سامعة بن موسى، احلرضمي، )263هـ(، أبو حمّمد، وأبو عيّل الكندّي، الصرييّف، 
الكويّف، الواقفّي. أبوه حمّمد بن سامعة، كان أحد وجوه الشيعة، ومن أصحاب اإلمام الرضا . روى عن: 
أمحد بن احلسن امليثمي، وأمحد بن عديس، واحلسن بن حمبوب، وجعفر بن سامعة، وصفوان بن حييى، وعبد 
اهللَّ بن َجَبلة، وعبيس بن هشام، وحمّمد بن أيب عمري، وطائفة. كان كثري احلديث، ثقة، فقيهًا، جّيد التصانيف، 
حسن االنتقاد، صّنف ثالثني كتابًا، منها: النكاح، الطالق، احلدود، الديات، القبلة، البشارات، احليض، 
الفرائض، احلج، الزهد، الصالة، اجلنائز، اللباس، الدالئل، وفاة اإلمام أيب عبد اهللَّ  . ووقع يف إسناد 
كثري من الروايات عن أئّمة العرتة الطاهرة تبلغ أكثر من )720( موردًا روى عنه يف مجيع املوارد مُحيد 
بن زياد، إالَّ يف مورد واحد روى عنه فيه حمّمد بن محدان الكويّف، روى الطويس بسنده عنه، تويّف، وُدفن يف 
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جعفي بالكوفة. ينظر، اللجنة العلمية يف موسوعة اإلمام الصادق  ، موسوعة طبقات الفقهاء: 209/3.
23 احلسن بن موسى اخلّشاب )حّيًا قبل 260هـ(، كان فقيهًا، كثري العلم، واحلديث، من أصحاب اإلمام 
احلسن بن عيل العسكري . روى عن: أمحد بن حمّمد بن أيب نرص، وإسحاق بن عاّمر، وعيل بن أسباط، 
وعيل بن سامعة، وغياث بن كلَّوب البجيّل، ويزيد بن إسحاق شعر، وجعفر بن حمّمد، وأيب طاهر الوّراق، 
وعبد اهلل بن موسى، وأمحد بن عمر، وغياث بن إبراهيم، وعيل بن حّسان. روى عنه: أمحد بن أيب زاهر، 
وأمحد بن حمّمد بن عيسى، واحلسن بن اجلهم، وحمّمد بن أمحد بن حييى، وحمّمد بن احلسن الصّفار، وسعد بن 
عبد اهلل، وحمّمد بن عيل بن حمبوب.. له مصّنفات منها: الرد عىل الواقفة، والنوادر، قيل: واحلّج، واألنبياء، 
ووقع يف إسناد كثري من الروايات عن أهل البيت  تبلغ )142( موردًا، روى الطويس بسنده عنه. ينظر، 

اللجنة العلمية يف موسوعة اإلمام الصادق  ، موسوعة طبقات الفقهاء:213/3.
24. زكرّيا بن حمّمد، )حّيًا بعد 183هـ( أبو عبد اهللَّ املؤمن. روى عن: أيب عبد اهلل وأيب احلسن موسى، ولقي 
اإلمام الرضا يف املسجد احلرام. وكذلك روى عن: أيب سعيد املكاري، وعبد اهلل بن مسكان، وإسحاق 
بن عاّمر الصرييّف، وعبد الرمحن بن عتبة، وحمّمد بن حييى اخلثعمّي، ومعاوية بن عامر الدهني، ومعاوية بن 
وهب البجيّل، وعبد االعىل موىل آل سام، وآخرين. روى عنه: إبراهيم بن أيب بكر بن أيب ساّمك، واحلسن 
بن عيّل بن يوسف، واحلسن بن عيل بن أيب محزة، وعيّل بن احلكم، وغريهم. له كتاب يرويه عنه حمّمد بن 
عيسى بن عبيد اليقطيني. أحد مشايخ الشيعة الذين َروْوا الفقه عن اأَلئّمة، وكذلك مجلة من الروايات عن 
أهل البيت ، حيث وقع يف إسناده ستة وأربعون موردًا عنهم . ينظر، اللجنة العلمية يف موسوعة اإلمام 

الصادق  ، موسوعة طبقات الفقهاء:212/2.
25. عبيد اهلل بن أمحد بن هنيك النخعي، أبو العباس. ثقة، صدوق. كان بالكوفة وخرج إىل مكة، له كتاب 
احلج،  وفضائل  واحلج،  املناسك،  كتاب  اهلل  عبيد  من  فهرسته: سمعت  يف  زياد  بن  محيد  قال  )النوادر(. 

والثالث واألربع، واملثالب. ينظر، النجايش، فهرس مصنفي الشيعة: ص232.
26. حمّمد بن أيوب بن حييى بن الرضيس البجيل الرازي )200- 294ه / 815- 906 م(، أبو عبد اهلل، من 

حفاظ احلديث، مات بالري. له كتاب )فضائل القرآن–خ( يف الظاهرية. ينظر، الزركيل، األعالم:46/6.
27. )كتاب التباشري( أليب جعفر حمّمد بن احلسني بن سعيد الصائغ الكويف املتوّف يف )18( رجب سنة 
النجايش، ويروي عنه محيد  )269هـ(، وصىّل عليه جعفر املحّدث املحّمدي، ودفن يف جعفي كام ذكره 

النينوائي املتوّف سنة )310هـ(. ينظر، الطهراين، الذريعة: 309/3.
28. عبد اهلل بن حمّمد بن عيسى. يف إسناد عّدة من الروايات تبلغ أربع وأربعني مورًدا. روى عن: أبيه، 
واحلسن بن حمبوب، وصفوان بن حييى، وعيل بن احلكم، وعيل بن مهزيار، وعمرو بن عثامن، وحمّمد بن عبد 
احلميد. روى عنه: سعد بن عبد اهلل، وعيل بن إبراهيم، وحمّمد بن احلسن الصفار، وحمّمد بن حييى. ينظر، 

اخلوئي، معجم رجال احلديث:334/11.
29. إبراهيم بن مسلم بن هالل الرضير. كويف. ثقة، أحد أصحاب األصول، أخربنا احلسني بن عبيد اهلل عن 
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أمحد بن جعفر عن محيد عنه. ينظر، النجايش، فهرس مصنفي الشيعة: ص25.
30 الطهراين، الذريعة: 137/2.

31. عبيد اهلل بن أيب زيد أمحد بن يعقوب بن نرص، األنباري، يكنى أبا طالب، ثقة يف احلديث، عامل به، 
كان قدياًم من الواقفة. ثّم عاد إىل اإلمامة وجفاه علامء الشيعة، حسن العبادة واخلشوع. يتخوف من عامة 
واسط أن يشهدوا صالته ويعرفوا عمله، فينفرد يف اخلراب والكنائس والبيع. قدم أبو طالب بغداد، كان 
املؤمنني  أمري  أسامء  البدع،  أهل  للشيع من  االنتصار  منها:  له كتب كثرية،  باالرتفاع.  يرمونه  البغداديون 
 ، التوحيد والعدل واإلمامة، طرق حديث الغدير، طرق حديث الراية، طرق حديث أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى، التفضيل، أدعية األئّمة ، فدك، مزار أيب عبد اهلل ، طرق قسيم النار، التطهري، اخلط 
والقلم، أخبار فاطمة -عليها السالم-، فرق الشيعة، اإلبانة عن اختالف الناس يف اإلمامة، مسند خلفاء بني 

العباس. مات بواسط سنة )356هـ(. ينظر، النجايش، فهرس أسامء مصّنفي الشيعة: ص233.
32. احلسني بن حمّمد بن عالن: مل يذكروه. ينظر، الشاهرودي، مستدركات علم الرجال:3/ 193.

33. احلسني بن عيّل بن سفيان بن خالد، )حيًا 352هـ( أبو عبد اهلل الَبَزوَفرّي. روى له الطويس يف كتايب 
)هتذيب األحكام( و)االستبصار( ستة ومخسني موردًا من روايات أئّمة أهل البيت ، رواها البزوفري 
عن: أمحد بن إدريس األشعري القّمي، ومُحيد بن زياد، وجعفر بن حمّمد بن مالك الفزارّي، وأمحد بن هوذة، 
وغريهم. روى عنه: الفقيه حمّمد بن أمحد بن داود القّمي، وحمّمد بن حمّمد بن النعامن، واحلسني بن عبيد 
اهلل، وأمحد بن عبدون، فقيه. من وكالء اإلمام املهدي -عجل اهلل فرجه-، له رواية وردت يف )الغيبة(. 
من تصانيفه: احلّج، أحكام العبيد، ثواب األعامل، سرية النبي واأَلئّمة  يف املرشكني، والرّد عىل الواقفة. 
وأجاز يف سنة )352هـ( البن نوح السريايف رواية كتب احلسني بن سعيد األهوازّي. ينظر، اللجنة العلمية 

يف موسوعة اإلمام الصادق  ، موسوعة طبقات الفقهاء:4/ 173.
ومصّنفيهم،  الشيعة  فقهاء  أحد  القزويني،  احلسن  أبو  بعد350هـ(،  )ت:  حاتم،  سهل  أيب  بن  عيل   .34
دوق. روى عن: أمحد بن إدريس األشعري، ومحيد بن زياد، وعيل بن سليامن الزراري،  أحد مشايخ الصَّ
وأمحد بن حمّمد بن موسى، والقاسم بن حمّمد، وعيل بن احلسني، وغريهم. روى له الطويس يف )التهذيب( 
و)االستبصار( مجلة من الروايات، تبلغ ستني موردًا. له كتب كثرية نحو ثالثني كتابًا عىل ترتيب كتب الفقه، 
منها: الوضوء، الصالة، احلّج، واألذان، صفات األنبياء، الصفوة يف أسامء أمري املؤمنني ، والرّد عىل أهل 
البدع، وغريها. روى مجيع كتبه ورواياته ابن عبدون عن احلسني بن عيل بن شيبان سامعًا سنة )350هـ(. 

ينظر، اللجنة العلمية يف موسوعة اإلمام الصادق  ، موسوعة طبقات الفقهاء:277/4.
35 حمّمد بن يعقوب بن إسحاق، )ت:329هـ( أبو جعفر الكليني، الرازي، البغدادي. ثقة اإلسالم، وشيخ 
املحّدثني، عاش يف عرص سفراء اإلمام املهدي -عّجل اهلل فرجه-، وُعني بطلب احلديث. روى عن: عيل 
بن إبراهيم بن هاشم القّمي، ومحيد بن زياد، وأيب سليامن داود بن كورة القّمي، وأمحد بن حمّمد العاصمي، 
املفضل  القاسم جعفر بن حمّمد بن قولويه، وأبو  أبو  واحلسني بن حمّمد األشعري، وآخرين. روى عنه: 
الشيباين، وحمّمد بن حمّمد بن عاصم الكليني، وحمّمد بن عيل ماجيلويه، وعبداهللَّ حمّمد بن أمحد الصفواين، 
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وغريهم. من شيوخ الفقهاء وكبار العلامء، عارفًا باألخبار، والتواريخ، والطبقات، ذو زهد وعبادة وتألَّه. 
انتهت إليه رئاسة فقهاء اإلمامية يف أيام اخلليفة العبايس املقتدر. صّنف الفقيه كتابه )الكايف( يف عرشين سنة، 
وعّدة أحاديثه )16199( حديثًا، ويشتمل عىل ثالثني كتابًا يف: الرشائع، واأَلحكام، واأَلوامر، والنواهي، 
الم-  واآلثار. له كتب منها: الرّد عىل القرامطة، والرجال، ورسائل اأَلئّمة ، وما قيل يف اأَلئّمة -عليهم السَّ
من الشعر. وتعبري الرؤيا، تويّف بـ )بغداد(، صىلَّ عليه حمّمد بن جعفر احلسيني، وُدفن يف مقربة باب الكوفة. 

ينظر، اللجنة العلمية يف موسوعة اإلمام الصادق  ، موسوعة طبقات الفقهاء:4/ 480.
البغدادي، اإلسكايف، )258–336،  الكاتب،  أبو عيل  بيزان،  بن  بن سهيل  مّهام  بكر  أيب  بن  36. حمّمد 
ثيهم، ثقٌة، جليل القدر، كثري احلديث، حمّقق. روى عن: أيب جعفر  332هـ(. شيخ من شيوخ الشيعة، وحمدِّ
أمحد بن بندار، ومُحيد بن زياد، وعيل بن حمّمد بن رباح، واحلسن بن حمّمد بن مجهور، وعيل بن عبد اهلل 
اأَلصبهاين، وحمّمد بن موسى بن مّحاد الرببري، وأمحد بن حمّمد بن رستم النحوي، وغريهم. روى عنه: أبو 
القاسم جعفر بن حمّمد بن قولويه، وحمّمد بن أمحد بن داود. وابن شعبة احلّراين. واملعاف بن زكريا اجلريري، 
وأمحد بن عبد اهلل الوّراق الدوري. له من الكتب: األنوار يف تاريخ اأَلئّمة. روى له الطويس يف )هتذيب 
األحكام( و)االستبصار( أربعة عرش موردًا. تويفِّ وُدفن يف مقابر قريش. ينظر، اللجنة العلمية يف موسوعة 

اإلمام الصادق  ، موسوعة طبقات الفقهاء:470/4.
37. عيل بن حبيش ابن قوين بن حمّمد، )حدود 345هـ( أبو القاسم الكاتب. روى عن: احلسن بن عيل 
راري، وجعفر بن حمّمد  بن عبد الكريم الزعفراين، كتاب )املعرفة( إِلبراهيم الثقفي، وعيل بن سليامن الزُّ
بن مالك الَفزاري. وروى أيضًا مجيع روايات وكتب الفقيه مُحيد بن زياد )ت:310هـ(، وهي كثرية. روى 
عنه مجاعة من األعالم، منهم: الصدوق، وحمّمد بن أمحد بن داود القّمي، والتلعكربي، وسمع منه سنة 
)332هـ(، إىل وقت وفاته، وله منه إجازة. له كتاب )اهلدايا( رواه عنه أمحد بن عبدون. روى له الطويس 
 ، موسوعة طبقات  العلمية يف مؤّسسة اإلمام الصادق  اللجنة  التهذيب( أربعة أحاديث. ينظر،  يف ) 

الفقهاء:277/4.
38. التفريش، نقد الرجال: 171/2.

39. ابن حجر، لسان امليزان: 145/1.
40. الطهراين، الذريعة: 1 /356.

41. املصدر نفسه
42. املصدر نفسه

43. يأيت بعنوان آخر )رجال محيد النينوائي(. ينظر، الطهراين، الذريعة:314/10؛ 253/3.
44. الطهراين، الذريعة :253/3.

45. من روى عن الصادق  . وأدرك بعضهم برهة من زمان أبيه  ، وهم رجاالت كثرية، فيهم الفقهاء 
وأصحاب التصانيف واألصول، يزيد عددهم عىل أربعة آالف، أدرك احلسن بن عيل الوشاء يف عرص واحد 
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تسعامئة رجل منهم يف مسجد الكوفة كل يقول: حدثني جعفر بن حمّمد  . وصنف أبو العباس ابن عقدة، 
احلافظ، يف خصوص الثقات من أصحاب جعفر بن حمّمد  : كتاب رجاله، أحىص فيه أربعة آالف من 
رجاله ممن أحاط به علمه، وما كان يمكن استقصاء كّلهم أو جلهم ألجل تفرقهم يف البالد النائية وكوهنم 
يف خفاء وتسرت حسب االقتضاءات الوقتية، وهبذا السبب أيًضا مل يمكن استقصاء أصوهلم وكتبهم املصنفة، 
نعم يستفاد من كالم األصحاب أهّنا مل تكن أقل من أربعامئة مصّنف تسّمى باألصول. ينظر، احلر العاميل، 

وسائل الشيعة: 12/1 -13.
46. الطهراين، الذريعة:227/22.

47. املصدر نفسه
48. األبطحي، هتذيب الرجال للنجايش: ص132؛ البغدادي، هداية العارفني: 339/1.

49. الطهراين، الذريعة :9/5.
50. األبطحي، هتذيب الرجال للنجايش: ص132؛ البغدادي، هداية العارفني: 339/1.

51. الفقيه أمحد بن عبد الواحد بن أمحد، )نحو: 330-423هـ( أبو عبد اهلل البّزاز، املعروف بابن عبدون، 
وبابن احلارش، من مشايخ أيب العباس النجايش، وأيب جعفر الطويس. طلب العلم مبكرًا، فلقي ابن الزبري 
املعروف بأيب احلسن عيل بن حمّمد القريش، وسمع منه يف سنة، )348هـ( وروى عنه كثريًا. وروى أيضًا 
عن: أيب طالب األنباري، وأمحد بن أيب رافع، وأمحد بن حمّمد بن احلسن بن الوليد، وأيب عبد اهلل احلسني بن 
سفيان الَبَزْوَفري، وغريهم. وقرأ كتب األدب عىل شيوخ أهل األدب. كان كثري السامع، عايل الرواية، قويًا 
يف األدب، راويًة للكتب. روى الطويس عنه يف )هتذيب األحكام( و)االستبصار( أكثر من )80( موردًا يف 
الفقه، رواها ابن عبدون بسنده إىل أئّمة أهل البيت  صّنف كتبًا، منها: أخبار )السّيد احلمريي(، كتاب 
 ، معربة، عمل اجلمعة. ينظر، اللجنة العلمية يف موسوعة اإلمام الصادق  تاريخ، تفسري خطبة فاطمة

موسوعة طبقات الفقهاء: 5/ 33.
52. ينظر اهلامش السابق، جتنًبا للتكرار أرشنا للتوضيح.

53. الذريعة:326/1.
54. النجايش، فهرس أسامء مصّنفي الشيعة: ص78.

55 ابن عقدة، الوالية: ص84.
56. الكويف، فضائل أمري املؤمنني: ص126.

57. ابن أيب زينب النعامين، الغيبة، ص308. ملزيد من التفصيالت استخدم يف الكتاب )8( مرات.
58. النعامين، الغيبة: ص159.
59. النعامين، الغيبة: ص202.

60. الغيبة: ص211.
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61. الصدوق، كامل الدين: ص133.
62. املجليس، بحار األنوار:1 /44.

 ،)( الصادق  اإلمام  موسوعة  يف  العلمية  اللجنة  ص132؛  الشيعة:  مصّنفي  فهرس  النجايش،   .63
موسوعة طبقات الفقهاء:189/4؛ البغدادي، هداية العارفني: 339/1؛ إيضاح املكنون: 198/2.

64. الطهراين، الذريعة:227/22.
65. الشاهرودي، مستدركات علم الرجال: 285/3.

66. ابن أيب مجهور اإلحسائي، عوايل الآللئ: 387/3.
67. املحّقق البحراين، احلدائق الناظرة: 413/7.

68. املازندراين، رشح أصول الكايف: 86/7.
69. احلر العاميل، وسائل الشيعة: 110/1.

70. الطربيس، خامتة املستدرك: 19/5.
71. الوحيد البهبهاين، تعليقة عىل منهج املقال: ص160.

72. عبيد بن هنيك: روى عن: حمّمد بن فراس. روى عنه: محيد بن زياد. ينظر، اخلوئي، معجم رجال 
احلديث: 65/12.

73. عبيد اهلل بن أمحد الدهقان، أبو العباس. روى عن: عيل بن احلسن الطاطري. روى عنه: محيد بن زياد. 
ينظر، اخلوئي، معجم رجال احلديث: 65/12.

74. عبيد اهلل بن أمحد بن هنيك. روى عن: ابن أيب عمري. روى عنه: جعفر بن حمّمد بن إبراهيم. ينظر، 
اخلوئي، معجم رجال احلديث: 96/12.

75. اخلوئي، معجم رجال احلديث: 302/7.
76. نزاد، حمّمد رضا، معجم مصطلحات الرجال والدراية: ص15.

77. حمّمد بن عبد اهلل بن حمّمد بن عبيد اهلل )297-387هـ(، أبو املفضل الشيباين، من املشتغلني باحلديث. 
من أهل الكوفة. أخذ عن كثريين يف مرص، والشام، واجلزيرة، والثغور، معروفني وجمهولني. نزل بغداد، 
وحدث هبا. واهتم بوضع احلديث. له )األمايل( يف احلديث. و)معجم رجال أيب املفضل(. ينظر، الزركيل، 

األعالم:226/6.
78. النجايش، فهرس مصّنفي الشيعة: ص132؛ األبطحي، هتذيب الرجال للنجايش:132.

79. أمحد بن جعفر بن سفيان بن خالد، )ت: ب عد365هـ(، أبو عيل الَبَزْوَفري. روى عن: أيب عيل أمحد 
بن إدريس األشعري، ومُحيد بن زياد بن محاد. روى عنه: حمّمد بن حمّمد بن النعامن املعروف باملفيد، وهارون 
بن موسى التلعكربي، وسمع منه سنة )365هـ(، له منه إجازة. روى عنه: احلسني بن عبيد اهلل الغضائري، 
كتب عّدة من األعالم، منها: )الزكاة( حلامد بن عيسى اجلهني، و)الفرائض( لرفاعة بن موسى األسدي، 
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زياد،  بن  بن موسى، ومجيع كتب محيد  ملحّمد  و)الصالة(  البجيل،  رباط  بن  احلسن  بن  لعيل  و)الصالة( 
 ، وغريها كثري. روى له الطويس يف )هتذيب األحكام(. ينظر، اللجنة العلمية يف موسوعة اإلمام الصادق

موسوعة طبقات الفقهاء: 4/ 33.
80. اخلوئي، معجم رجال احلديث: 302/7.

أو كون األصل  الشيخ،  (. ورشطه حفظ  الَعرض   ( احلديث  وتسّمى يف علم  عليه.  القراءة  تكون   .81
املصّحح بيده، أو بيد ثقة. فيقول: » قرأت عىل فالن« أو » ُقرئ عليه وأنا أسمع« مع كون األمر كذلك فأقّر 
ومل ينكر. وله أن يقول: »حّدثنا « أو » أخربنا « مقّيدين بالقراءة، أو مطلقني، أو بالتفصيل. وهو املشهور. 

البرصي، فائق املقال: ص35.
82. الطهراين، الذريعة:314/10.

83. من كالم ابن حاتم إّنه سمع من أستاذه وهو ما عرب عنه يف علم احلديث بـ )األعالم(، أي أن ُيعلم 
الشيخ بأّن هذا الكتاب روايته أو سامعه من شيخه، مقترصًا عليه، من دون مناولة أو إجازة. وف جواز 
الرواية به أقوال، ثالثها اجلواز. فيقول: » أْعَلَمنا « ونحوه. وكذلك اإلجازة له بجميع كتبه وهو ما عرب عنه 
باإلجازة كبرية برواية مجيع كتبه املؤّلفة، وهي أن يكتب الشيخ له ب   أجزت لك ما كتبت به إليك ونحوه. 

ينظر، البرصي، فائق املقال: ص35.
84 .النجايش، فهرس مصنفي الشيعة: ص132؛ األبطحي، هتذيب الرجال للنجايش: ص132.

85 .حمّمد بن عيل بن حشيش بن نرض بن جعفر بن إبراهيم التميمي املتوف بعد سنة )408هـ( املعدود من 
مشايخ الطويس. ينظر، الشاهوردي، مستدركات رجال احلديث: 224/7.

86. الطويس، األمايل: ص318.
87 .)السامع( من الشيخ، إّما بقراءة من كتابه، أو بإمالء من حفظه. وهي أعىل املراتب اّتفاقًا فيقول: »سمعت 

فالنًا« أو »حّدثنا« أو »أخربنا« أو »أنبأنا«. ينظر، البرصي، فائق املقال: ص35.
88. النجايش، فهرس مصّنفي الشيعة: 125؛ األبطحي، هتذيب املقال: ص545.

89. الفطحّية: هم القائلون باإلمامة إىل اإلمام أيب عبد اهلل جعفر بن حمّمد الصادق   والتحّية واإلكرام 
ثّم من بعده ابنه عبد اهلل األفطح. وسّمي بذلك، ألّنه كان أفطح الرأس: وقيل أفطح الرجلني. وقيل: هم 
منسوبون إىل رئيس هلم من أهل الكوفة يقال له عبد اهلل بن فطيح. وهم اّلذين قالوا بإمامته عىل ما ُروي 
عنهم، إهّنم قالوا: اإلمامة ال تكون إاّل يف األكرب من ُولد اإلمام . ثّم منهم من رجع عن القول بإمامته ملّا 
امتحنه بمسائل من احلالل واحلرام ومل يكن عنده هلا جواب، وملّا ظهر منه من األشياء اّلتي تنايف اإلمامة، أو 
ال ينبغي أن يظهر مثلها من اإلمام . ثّم إّن عبد اهلل بقي بعد أبيه  سبعني يومًا، ثّم مات، فرجع الباقون 
إاّل شاّذا منهم عن القول بإمامته إىل القول بإمامة اإلمام ُموسى الكاظم، ورجعوا إيل اخلرب الصحيح 
واألثر الرصيح من: » أّن اإلمامة ال تكون يف األخوين بعد احلسن واحلسني «. ينظر، البرصي، فصل 

املقال: ص70.
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90. أصل: » هو عنوان صادق عىل بعض كتب احلديث خاصة. كام أّن الكتاب عنوان يصدق عىل مجيعها. 
فيقولون له كتاب )أصل( أوله كتاب، وله )أصل( أو قال يف كتاب أصله أو له كتاب وأصل وغري ذلك، 
وإطالق األصل عىل هذا البعض ليس بجعل حادث من العلامء بل يطلق عليه األصل بام له من املعنى 
اللغوي. ذلك ألن كتاب احلديث إن كان مجيع أحاديثه سامًعا من مؤّلفه عن اإلمام، أو سامًعا منه عّمن 
سمع عن اإلمام  فوجود تلك األحاديث يف عامل الكتابة من صنع مؤّلفها وجود أصيل بدوي ارجتايل غري 
متفرع من وجود آخر فيقال له األصل، لذلك وإن كان مجيع أحاديثه أو بعضها منقواًل عن كتاب آخر سابق 
وجوده عليه ولو كان هو أصال وذكر صاحبه هلذا املؤّلف إّنه مروياته عن اإلمام، وأذن له كتابتها وروايتها 
عنه لكنه مل يكتبها عن سامع األحاديث عنه بل عن كتابته وخطه فيكون وجود تلك األحاديث يف عامل الكتابة 

من صنع هذا املؤّلف فرًعا عن الوجود السابق عليه....«. ينظر، الطهراين، الذريعة: 126/2.
91. ذكر الطهراين: » مل يتعني يف كتبنا الرجالية تاريخ تأليف هذه األصول بعينه وال تواريخ وفيات أصحاهبا 
 من أيام أمري املؤمنني إىل عرص  تعيينا، ...، أن نخرب بأّن تأليف هذه األصول كان يف عرص األئّمة 

العسكري «. ينظر، الذريعة: 127-126/2.
92. الطهراين، الذريعة: 2/ 148.

93. الذريعة: 2 /126.
94. جاء بالنص »أخربنا أمحد بن عيل بن نوح، قال: حّدثنا احلسني بن عيل بن سفيان، قال: قرأت عىل محيد 

بن زياد كتابه )الدعاء(«. ينظر، النجايش، فهرس أسامء مصّنفي: ص132.
95. من مشايخ املفيد، روى عنه تلميذه املفيد بعض األحاديث املروية يف أمايل الشيخ أبى عىل ابن الشيخ 
الطويس أورد فيه دعاء الندبة الذي استخرجه من كتابه، حمّمد بن أيب قرة، وثّم نقله حمّمد بن املشهدي يف 

مزاره عن كتاب ابن أيب قرة. ينظر، الطهراين، الذريعة:184/8.
96. الطهراين، الذريعة:182/8.
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يمم�مليراويممريجع:
1. األبطحي، حمّمد عيل، هتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال النجايش، ط1، 

مطبعة نگارش، )قم /1417هـ(.
2. ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حمّمد، )ت:606هـ(، النهاية 
يف غريب احلديث، تح: حممود حمّمد الطناحي، ط4، مؤّسسة إسامعيليان، 

قم، )إيران، 1364هـ(. 
3. إسامعيل باشا البغدادي، حمّمد أمني: إيضاح املكنون، تح: وتصحيح: حمّمد 
رشف الدين يالتقايا، رفعت بيلگه الكلييس، دار إحياء الرتاث، بريوت، ) 

لبنان/ د. ت(. 
4. ـــــــــــــــــ، هدية العارفني، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ) لبنان/ د. 

ت(.
املعارف  مؤّسسة  تح:  املعاجز،  مدينة  1107هـ(،  )ت:  هاشم،  البحراين،   .5
اإلسالمية بإرشاف الشيخ عزة اهلل املوالئي، ط1، مطبعة فروردين، مؤّسسة 

املعارف اإلسالمية، قم، ) إيران/ 1414هـ(.
6. البحراين، يوسف )ت: 1186هـ(، احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، 
قم  املدرسني،  جلامعة  اإلسالمي  النشـر  مؤّسسة  اإليرواين،  تقي  حمّمد  تح: 

)إيران/ د. ت(.
احلديث  يف  املقال  فائق  الرضا،)ت:1085هـ(،  عبد  بن  أمحد  البصـري،   .7
والرجال، تح: غالم حسني، ط1، مطبعة ستاره، دار احلديث، )1422هـ/ 

د. ك(.
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8. البغدادي، عبد القادر بن عمر، )ت: 1093هـ(، خزانة األدب، تح: حمّمد نبيل 
طريفي؛ إميل بديع اليعقوب، ط1، دار الكتب العلمية،)د. ك/1998م(.

مطبعة  ط1،  الرجال،  نقد  ق11(،  )ت:  احلسني،  بن  مصطفى  التفريش،   .9
ستارة، دار آل البيت للطباعة -عليهم السالم-، ) قم/ 1418هـ(.

10. ابن حجر العسقالين، أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل، )ت:852هـ(، 
لسان امليزان، ط2، مؤّسسة األعلمي، )لبنان/1390هـ(.

ط1،  الدرجات،  بصائر  خمتصـر  ق9هـ(،  )ت:  احليل،  سليامن  بن  حسن   .11
منشورات املطبعة احليدرية، النجف األرشف، )العراق/1370هـ(. 

12. احلر العاميل، حمّمد بن احلسن، )ت: 1104هـ(، وسائل الشيعة، تح ونشـر: 
مؤّسسة آل البيت -عليهم السالم- إلحياء الرتاث، ط2، ) قم/ 1414هـ(.

13. اخلوئي، أبو القاسم، معجم رجال احلديث، ط5، )د. ك/ 1413هـ(. 
14. ابن داود احليل، احلسن بن عيل، )ت:740ه( رجال ابن داود، تح: حمّمد 

صادق آل بحر العلوم، منشورات مطبعة احليدرية، ) النجف/ 1392هـ(.
15. الزركيل، خري الدين، األعالم، ط5، دار العلم للماليني، بريوت، ) لبنان/ 

1980م (.
16. ابن أيب زينب النعامين، حمّمد بن إبراهيم، )ت: 380هـ(، الغيبة، تح: فارس 

حسون كريم، ط1، مطبعة مهر، دار أنوار اهلدى، ) قم/1422هـ(.
17. الشاهرودي، عيل النامزي، مستدركات علم رجال احلديث، ط1، مطبعة 

شفق، ) طهران/ 1412هـ (. 
18. الشمري، يوسف، احلياة الفكرية يف احللة خالل القرن التاسع اهلجري، دار 



88

�مدداب�ا��ليايمندنو�اويأ�ر�ايم�.ر�ايري مةاتلر�خدة

الرتاث، ) النجف/ العراق (. 
19. الشهيد الثاين، زين الدين بن عيل، )ت: 965هـ(، الرعاية يف علم الدراية 
)حديث(، تح: عبد احلسني حمّمد عيل بقال، ط2، مطبعة هبمن، مكتبة آية اهلل 

العظمى املرعيش النجفي، ) قم / 1408هـ(.
ستارة،  مطبعة  ط1،  املستدرك،  خامتة  النوري،  حسني  مريزا  الطربيس،   .20
مؤّسسة آل البيت -عليهم السالم- إلحياء الرتاث، قم، ) إيران/1415هـ(.

21. الطهراين، آقا بزرگ، الذريعة، دار األضواء، بريوت، )لبنان/ د. ك(.
22. الطويس، حمّمد بن احلسن،  ) ت: 460هـ(:

. األمايل، ط1، دار الثقافة للطباعة والنرش، ) قم/ 1414هـ(.
. الرسائل العشـر، مؤّسسة اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، )قم/ د. ت(. 

23. ابن عقدة الكويف، أمحد بن حمّمد بن سعيد، )ت: 333هـ(:
. فضائل أمري املؤمنني )(، تح: عبد الرزاق حمّمد، )د. ك/ د. ت(. 

. الوالية، جتميع، عبد الرزاق حرز الدين، ) د. ك/ د. ت(.
24. ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا، )ت: 395ه(، معجم مقاييس اللغة، 
تح: عبد السالم حمّمد هارون، مكتبة اإلعالم اإلسالمي، ) د. ك/ 1404هـ(.

25. الكليني، حمّمد بن يعقوب، )ت: 329هـ(، الكايف، تح: عيل أكرب الغفاري، 
ط5، مطبعة حيدري، دار الكتب اإلسالمية، ) طهران/1363هـ(.

26. اللجنة العلمية يف مؤّسسة اإلمام الصادق )(، موسوعة طبقات الفقهاء، 
 ( ،)( تح: جعفر السبحاين، ط1، مطبعة االعتامد، مؤّسسة اإلمام الصادق

قم /1422هـ(.
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27. املازندراين، مويل حمّمد صالح، )ت:1081هـ(، رشح أصول الكايف، تح: 
املريزا أيب احلسن الشعراين؛ تصحيح: السيد عيل عاشور، ط1، مطبعة ودار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت، ) لبنان/ 1421هـ( 86/7. 
28. املجلسـي، حمّمد باقر، )ت:1111هـ(، بحار األنوار، ط2، مؤّسسة الوفاء، 

بريوت، ) لبنان/1403هـ(.
29. مركز املعجم الفقهي، فقه الطب، )د. ك/ 1412هـ(.

30. النجايش، أمحد بن عيل، )ت: 450هـ(، فهرست أسامء مصّنفي الشيعة، 
ط5، مؤّسسة النشـر اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، ) قم/ 1416هـ(.

31. النجفي، حمّمد حسن، جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، تح: عباس 
القوچاين، تقديم: عيل اآلخوندي )د. ك/ د. ت (. 

32. نژاد، حمّمد رضا جديدي، معجم مصطلحات الرجال والدراية، تح: حمّمد 
كاظم رمحان، ط2، مطبعة ودار احلديث للنرش، )1424هـ(.

33. ياقوت احلموي، شهاب الدين، )ت: 626هـ(، معجم البلدان، دار إحياء 
الرتاث العريب، بريوت، ) لبنان/1399هـ(. 
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يم�هر مةابح�مباي ممل�ايمبل�ثد�
الرابعة / 65-25. الثاين / السنة  احسان عيل سعيد الغريفي ، العدد  	•

.  قبسات مضيئة من صفات العباس
الرابع/السنة  الــعــدد  كــاظــم،  ــواد  ج هــدى  عــايــد،  ــاب  رشش ارساء  	•

الرابعة/215-191.
عبد الوهاب آل وهاب – دراسة يف سريته- .

الرابعة/ 91-61. الثالث/ السنة  ارشاق قيس فيصل الطائي، العدد  	•
رواة كربالء يف مصنفات الرجاليني الشيخ ابو حممد الياس بن هشام احلائري انموذجًا .
 / الرابعة  السنة   / الثالث  العدد   ، السعدي  حمسن  عون  عبد  انتصار  	•

.334-283
التعليم واملدارس الدينية واحلكومية يف كربالء حتى اواخر العهد العثامين 1914.
العدد  املسعودي،  الرضا  عبد  فيصل  ثامر  السعدي،  حممد  جاسم  ثائر  	•

االول/ السنة الرابعة/ 383-333.
احلركة الفكرية يف مدينة كربالء املقدسة يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش للهجرة.

الرابعة / 195-167. مجعة ثجيل احلمداين ، العدد االول / السنة  	•
فضل ارض كربالء يف روايات االمام الصادق  –دراسة وصفية -.

الرابعة / 118-83. محيد رساج جابر ، العدد االول / السنة  	•
رمزية كربالء يف رؤية ارباب املعاجم اللغوية .

حنان رضا الكعبي ، حسني عيل قيس ، العدد االول / السنة الرابعة /  	•
.166-119
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دراسة   – م   680 61هـ/  الطف  واقعة  يف  املبارزة  شهداء  عند  االرجــوزة 
تارخيية- .

حيدر حسني محزة، سليم عباس، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 89-53. 	•
محيد بن زياد النينوي واثره الفكري دراسة تارخيية .

الرابعة/117-91. الرابع/ السنة  حيدر عبد احلسن مري زوين، العدد  	•
منهج ابن فهد احليل يف كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي .

الرابعة/ 286-247. الرابع/ السنة  إبراهيم الدراجي، العدد  سعدي  	•
سور مدينة كربالء يف العهد العثامين .

الرابعة / 179-137. الثاين / السنة  شهيد كريم حممد ، العدد  	•
. قراءة يف اقوال االئمة  البعد املثايل لشخصية ايب الفضل العباس

الرابعة/ 281-235. الثالث/ السنة  شهيد كريم حممد ، العدد  	•
احلائر احلسيني النشأة والتطور.

الرابعة/ 60-25. الثالث/ السنة  شيامء ياس خضري العامري، العدد  	•
-1180( واجلــهــادي  العلمي  ــره  وأث الطباطبائي  املجاهد  حممد  السيد 

1242هـ(.
رزاق فزع جنجر اخلفاجي ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 136-105. 	•

العباس  جممع اجلامل والكامل .
زينب خالد عبد الغني اليارسي، العدد الرابع / السنة الرابعة /151-119. 	•
عام  حتى  كربالء  يف  والفكري  العلمي  ــره  واث البهبهاين  الوحيد  الشيخ 

1205هـ/1790م.



329

1كافهر صايملج.ةابح�مبايملوسم��ا�ا2كايأبحلثايملج.ةابلم.�ةايل�ن..د��ة�ا3كافهر صايملج.ةاوفبا نلو��ايلأبحلث

�مهراربدعايلأولا1439هـا/كلنونايلأولا2017ييم�منة يمريب ة/يملج.َّدايمريبع/ايم ديايمريبع

 / الرابعة  السنة   / الثاين  العدد   ، العرداوي  الوهاب  عبد  االله  عبد  	•
.353-319

احاديث العباس بن االمام عيل بن ايب طالب  مقاربة اسلوبية .
الرابعة/ 324-287. الرابع/ السنة  عبد اهلل محيد العتايب، العدد  	•

احلركة الوطنية يف كربالء وأثرها يف ثورة العرشين.
عبري عبد الرسول حممد التميمي، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 245-217. 	•

احلياة العلمية يف مدينة كربالء حتى القرن العارش اهلجري.
االول  العدد   ، اليارسي  الغني  عبد  خالد  زينب   ، املفرجي  حاتم  عدي  	•

.331-263/
حوزة مدينة كربالء املقدسة .. قراءة يف يف ادوارها التارخيية من سنة )305-

1205هـ(.
الرابعة / 103-67. الثاين / السنة  عالء عباس مردان ، العدد  	•

العباس بن عيل بن ايب طالب  يف الرواية التارخيية املبكرة.
عالء عباس نعمة الصايف ، العدد االول / السنة الرابعة / 261-197. 	•
الدور القيادي للشيخ حممد تقي احلائري الشريازي يف ثورة عام 1920 العراقية .
عيل طاهر احليل ، عقيل احلمداين ، العدد الثاين / السنة الرابع / 247-211. 	•

.  الدور الفكري املغيب أليب الفضل العباس
 / الرابعة  السنة   / االول  العدد   ، الوائيل  حييى  حممد   ، احليل  طاهر  عيل  	•

.479-430
ملحات اىل االنتفاضة الشعبانية يف كربالء 1991م -1411هـ .
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عيل كاظم حممد عيل املصالوي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 190-165. 	•
هادي  الشيخ  شعر  الكربالئي  الشعر  يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني 

اخلفاجي الكربالئي انموذجًا .
عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد االول / السنة الرابعة / 429-385. 	•

الرحالة  كتابات  يف  1802م  عام    احلسني  االمــام  ملرقد  الوهايب  الغزو 
واملسؤولني االجانب .

الرابعة / 82-25. عامد الكاظمي ، العدد االول / السنة  	•
علوم القران الكريم يف خمطوطات اعالم كربالء املقدسة –السيد هبة الدين 
احلسيني الشهرستاين أنموذجا- نصوص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع 

وحتقيق وتعليق" .
الرابعة/ 164-121. الثالث/ السنة  فاطمة عبد اجلليل ، العدد  	•

الشاعر ابو املحاسن ودوره السيايس يف العراق حتى عام 1926م.
الرابعة/ 120-93. الثالث/ السنة  حممد حليم حسن، العدد  	•

السيد فخار بن معد احلائري وكتابه احلجة عىل الذاهب اىل تكفري ايب طالب .
العدد  نييس،  اياد  فرد،  كريمي  غالمرضا  زادة،  مهدي  آبدانان  حممود  	•

الثالث/ السنة الرابعة/ 234-191.
دراسة وصفية لرثاء االمام احلسني يف شعر الشيخ ابن العرندس احليل .

الرابعة/ 52-25. الرابع / السنة  ميادة سامل عيل العكييل، العدد  	•
أضواء عىل السيد إبراهيم املجاب و أوالده .

الرابعة/ 382-335. الثالث/ السنة  ميثم عبيد جواد، العدد  	•
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السياسة االقتصادية للدولة العباسية واثرها يف الواقع االقتصادي يف كربالء .
الرابعة / 210-181. الثاين / السنة  ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد  	•

مواقف العباس بن عيل  يف معركة الطف محلة املاء االوىل انموذجًا .
مالك لفتة مريدي املعايل، انتصار عبد عون حمسن، العدد االربع/ السنة  	•

الرابعة/189-153 .
السيد حممد مهدي الشهرستاين وأثره العلمي يف كربالء.

الرابعة / 249- 318. الثاين / السنة  البيومي ، العدد  يوسف شفيق  	•
.  السامت اجلهادية عند البدريني وأيب الفضل العباس
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يلبحلثابلم.�ةايلن..د��ة
• The Historical Factors of the Emer-gence and 

Developmeny of Kerbala' Town in The Middle Islamic Ages.

حسني الرشهاين ، ميادة سامل عيل ، العدد االول / السنة الرابعة / 60-21.
• The Seven Areas of Al-Abbas Reality World.

رائد داخل اخلزاعي ، العدد الثاين / السنة الرابعة /39-19.
• The Role of Kerbala Scholars in Confronting the British 

Occupation.

عهد حممد العامري، العدد الثالث/ السنة الرابعة/50-19.
• The Bazaars, Crafts and Industries in Kerbala’ Until 

1000 .H./ 1600 A.D.

امحد مهلهل االسدي، نعيم عبد جودة، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 45-19.
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يم�هر مةابح�مبا نوينلتايمبحوث
احاديث العباس بن االمام عيل بن ايب طالب  مقاربة اسلوبية. 	•

عبد االله عبد الوهاب العرداوي ، العدد الثاين / السنة الثالثة / 353-319.
أضواء عىل السيد إبراهيم املجاب و أوالده . 	•

ميادة سامل عيل العكييل، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 52-25.
– م   680 61هـ/  الطف  واقعة  يف  املبارزة  شهداء  عند  االرجــوزة  	•

دراسة تارخيية-.
 / الرابعة  السنة   / االول  العدد   ، قيس  عيل  حسني   ، الكعبي  رضا  حنان 

.166-119
.قراءة يف اقوال االئمة  البعد املثايل لشخصية ايب الفضل العباس 	•

شهيد كريم حممد ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 179-137.
العهد  اواخر  حتى  كربالء  يف  واحلكومية  الدينية  واملدارس  التعليم  	•

العثامين 1914.
انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث / السنة الرابعة / 334-283.

احلائر احلسيني النشأة والتطور. 	•
شهيد كريم حممد ، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 281-235.

عرش  احلادي  القرنني  يف  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  الفكرية  احلركة  	•
والثاين عرش للهجرة.

ثائر جاسم حممد السعدي، ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي، العدد االول/ 
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السنة الرابعة/ 383-333.
احلركة الوطنية يف كربالء وأثرها يف ثورة العرشين. 	•

عبد اهلل محيد العتايب، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 324-287.
حوزة مدينة كربالء املقدسة .. قراءة يف يف ادوارها التارخيية من سنة  	•

)305-1205هـ(.
عدي حاتم املفرجي ، زينب خالد عبد الغني اليارسي ، العدد االول/ السنة 

الرابعة /331-263.
محيد بن زياد النينوي واثره الفكري دراسة تارخيية . 	•

حيدر حسني محزة، سليم عباس، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 89-53.
احلياة العلمية يف مدينة كربالء حتى القرن العارش اهلجري. 	•

عبري عبد الرسول حممد التميمي، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 245-217.
دراسة وصفية لرثاء االمام احلسني يف شعر الشيخ ابن العرندس احليل . 	•

حممود آبدانان مهدي زادة، غالمرضا كريمي فرد، اياد نييس، العدد الثالث/ 
السنة الرابعة/ 234-191.

.  الدور الفكري املغيب أليب الفضل العباس 	•
عيل طاهر احليل ، عقيل احلمداين ، العدد الثاين / السنة الرابع / 247-211.

عام  ثورة  يف  الشريازي  احلائري  تقي  حممد  للشيخ  القيادي  الدور  	•
1920 العراقية .

عالء عباس نعمة الصايف ، العدد االول / السنة الرابعة / 261-197.
رمزية كربالء يف رؤية ارباب املعاجم اللغوية . 	•
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محيد رساج جابر ، العدد االول / السنة الرابعة / 118-83.
رواة كربالء يف مصنفات الرجاليني الشيخ ابو حممد الياس بن هشام  	•

احلائري انموذجًا .
ارشاق قيس فيصل الطائي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 91-61.

.  السامت اجلهادية عند البدريني وأيب الفضل العباس 	•
يوسف شفيق البيومي ، العدد الثاين / السنة الرابعة /249- 318.

سور مدينة كربالء يف العهد العثامين . 	•
سعدي إبراهيم الدراجي، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 286-247.

السياسة االقتصادية للدولة العباسية واثرها يف الواقع االقتصادي يف كربالء. 	•
ميثم عبيد جواد، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 382-335.

-1180( واجلهادي  العلمي  وأثره  الطباطبائي  املجاهد  حممد  السيد  	•
1242هـ(.

شيامء ياس خضري العامري، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 60-25.
السيد فخار بن معد احلائري وكتابه احلجة عىل الذاهب اىل تكفري ايب  	•

. طالب
حممد حليم حسن، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 120-93.

السيد حممد مهدي الشهرستاين وأثره العلمي يف كربالء. 	•
السنة  الرابع/  العدد  حمسن،  عون  عبد  انتصار  املعايل،  مريدي  لفتة  مالك 

الرابعة/189-153 .
الشاعر ابو املحاسن ودوره السيايس يف العراق حتى عام 1926م. 	•
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فاطمة عبد اجلليل ، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 164-121.
البهبهاين واثره العلمي والفكري يف كربالء حتى عام  الشيخ الوحيد  	•

1205هـ/1790م.
زينب خالد عبد الغني اليارسي، العدد الرابع / السنة الرابعة /151-119.

العباس بن عيل بن ايب طالب  يف الرواية التارخيية املبكرة. 	•
عالء عباس مردان ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 103-67.

العباس  جممع اجلامل والكامل . 	•
رزاق فزع جنجر اخلفاجي ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 136-105.

عبد الوهاب آل وهاب – دراسة يف سريته- . 	•
الــرابــع/الــســنــة  ــدد  ــع ال ــم،  ــاظ ـــواد ك ــد، هـــدى ج ــاي ـــاب ع ارساء رشش

الرابعة/215-191.
علوم القران الكريم يف خمطوطات اعالم كربالء املقدسة –السيد هبة  	•
واملتشابه  املحكم  أنموذجا- نصوص خمتارة يف  الشهرستاين  احلسيني  الدين 

"مجع وحتقيق وتعليق" .
عامد الكاظمي ، العدد االول / السنة الرابعة / 82-25.

الغزو الوهايب ملرقد االمام احلسني  عام 1802م يف كتابات الرحالة  	•
واملسؤولني االجانب .

عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد االول / السنة الرابعة / 429-385.
فضل ارض كربالء يف روايات االمام الصادق  –دراسة وصفية-. 	•

مجعة ثجيل احلمداين ، العدد االول / السنة الرابعة / 195-167.
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.  قبسات مضيئة من صفات العباس 	•
احسان عيل سعيد الغريفي ، العدد عيل الثاين / السنة الرابعة / 65-25.

ملحات اىل االنتفاضة الشعبانية يف كربالء 1991م -1411هـ . 	•
عيل طاهر احليل ، حممد حييى الوائيل ، العدد االول / السنة الرابعة / 479-430.
الشيخ  شعر  الكربالئي  الشعر  يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني  	•

هادي اخلفاجي الكربالئي انموذجًا .
عيل كاظم حممد عيل املصالوي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 190-165.

منهج ابن فهد احليل يف كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي . 	•
حيدر عبد احلسن مري زوين، العدد الرابع/ السنة الرابعة/117-91.

مواقف العباس بن عيل  يف معركة الطف محلة املاء االوىل انموذجًا. 	•
ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 210-181.
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Issue No 3/335-382.

• The Hawza of the Holy Kerbala City:A Reading in its historical Roles 
(305.H - 1205.H), Uday Hatim Abdul- Zahrah Al- Mifirjy , Ma. Zaynab Khalid 
Abdul-Ghany Al- Yasiry/ Issue No 1/263-331.

• The Idealistic Dimension of Abi Al-Fadhl Al- Abbas's (p.b.u.h.) 
Personality :A Reading in the Imams' (pbuth) Sayings, Dr . Shaheed Kareem 
Muhammad/ Issue No 2/137-179.

• The Intellectual Movement in Holy Kerbala City in the Eleventh and 
Twelfth Centuries (993 .H./1585 A.D– 1199 .H./1785 A.D), Ma. Thaa›ir  
Jasim Muhammad Al- Saa›dy, Ma. Thamir Faisal Abdul-Ridha Al- Masoody/ 
Issue No 1/333-383.

• The 'Jihadic ' Implications of Al- Hussainy Revolution ( Uprising ) in the 
Kerbala Poetry : The Poetry of Al-Sheikh Hadi Al- Khafajy as an Example, 
Dr. Ali Khadhim Muhamma Ali Al- Maslawy/ Issue No 3/165-190.

• The Leading Role of sheikh Mohammad Taqi Al- shirazi Al- Hari in the 
Iraqi Revolu- tion. 1920 , Dr  Alaa Abbas Nima Al-Safi, / Issue No 1/197-261. 

• The National Movement In Kerbala and Its affection over The 1920 
Revolution, Dr. Abdullah Hameed Al- Itaby/ Issue No 4/287-324.

• The Scholastic Life In The Holy City of Kerbala Until The Tenth century 
of the Hegira, Dr. Abeer Abdul – Rasool Muhammad Al-Tammeemi/ Issue 
No 4/217-245.

• The Superiority of Kerbala Land in the accounts of Imam Al- 
Sadiq(p.b.u.h.): A descriptive Study, Dr. Jumm›a  Thijeel Al- Hamdany/ 
Issue No 1/167-195.

• The Symbolism of Kerbala in the vision of the Lexicoghraphers, Dr. 
Hameed Siraj Jabir / Issue No 1/83-118.

• The Unrevealed Intellectual Role of Abi Al-Fadhl Al –Abbas ( Peace 
be upon him), Dr . Ali Tahir Turkey Al- Hilly, Al- Sheikh Aqeel Al- Hamdany/ 
Issue No 2/211-247.

• The Wahabi Invasion of Imam Hussein's Holy Shrine in 1802 in the 
Writings of the Foreign Travelers and Officials, Dr. Imad Jasim Hassan Al- 
Musawi/ Issue No 1/385-429.



46

The Catalog of the Journal Volumes for the Fourth Year

166.

• Bright Torches of the Characteristics of Al- Abbas (Peace be upon 
him), Dr. Ehsan Ali Saeed Al- Guraifi/ Issue No 2/25-65.

• Education and Religious and Governmental Schools in the Holy 
Kerbala City in the Ottoman Reign, Ma. Intisar A. Mohsin Al- Saadi/ Issue 
No 3/283-334.

• Hameed Bin Ziyad Al-Naynawy And His IntellectualImpact A Historical 
Study  Dr. Haider Husain Hamza , Lecturer Saleem Abbas Hasan/ Issue No 
4/53-89.

• Ibn Fahad Al- Hillys' Approach in His Book " Iddatul Daiy Wa' Najahul- 
Saiy ", Dr. Haider Abdul –Husain Meer Zuwain/ Issue No 4/91-117.

•  Jihadist Characteristics With Al- Badriyeen And With Abi Al- Abbas 
(p.b.u.h.), Lecturer Yusif Shaffeq Al- Bayyomy/ Issue No 2/249-318.

• Kerbala City Fence In the Ottoman Era , Dr. Saady Ibraheem Al- 
Darrajy/ Issue No 4/247-286.

• Kerbala Narrators and Recitors as Mentioned in Men's and Personnels' 
Compilations ; Al- Sheikh Abu Muhammad Ilyas Bin Hisham Al- Ha'iry ( 
died 540 A.H ) as an Example, Ma. Ishraq Qais Faisal Al- Taee/ Issue No 
2/61-91.

• Lights on Sayed Ibraheem Al-Mujaab and his Sons, Mayada Salim Ali 
AL-Uqaily/ Issue No 4/25-52.

• Muhammad Hasan Abu Al- Mahasin And His Political Role In Iraq Until 
1926 A.D., Ma. Fatima Abdul- Jaleel Yasir/ Issue No 3/121-164.

• Quranic Sciences in Manuscripts of Prominent Scholars of Kerbala 
Sayyed Hibatuddin Al-Shihristani As a Model Selected Texts of Muhkam & 
Mutashabih(decisive and allegorical verses) Compilation  Critical Editing & 
Commentary, Dr.Sheikh. Imad Al-Kadhimi / Issue No 1/25-82.

• Shaaban Uprising in Kerbala (1411.H – 1991 A.D), Dr. Ali Taher Al- 
Hilly, Muhammad Yahya Al- Wa›ily/ Issue No 1/430- 479.

• The Economic Policy of the Abbasid State and its Impact in the 
Economic Situation in the Holy Kerbala City, Ma. Maitham Ubaid Jawad/ 
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• A Descriptive Study of Elegizing Imam Husain ( pbuh) in Al- Sheikh 
Ibn Al- Urindis Al- Hillys' Poetry, Dr. Muhmoud Abdanan Mahdi Zadah, Dr. 
Ghulam Riza Kareemy Fard/ Issue No 3/191-234.

• Al – Sayyd Fakhar Bin Maad Al- Ha'iry and His Book Al- Hujja ala' 
Al- Thahib ila Takfer Abi Talib ( The Evidence to those who call Abi Talib 
unbeliever ), Dr : Muhammad Haleem Hasan/ Issue No 3/93-120.

• Al – Sayyd Muhammad Al- Mujahid Al- Tabaa'tabaeey His Scholastic 
( Scientific) And Jihadic Impact ( 1180 A.H – 1242A.H ), Ma. Shayma' Yas 
Khudhair Al- Amiry/ Issue No 3/25-60.

• Al –Abbas bin Ali bin Abi Talib ( pbuth) in the Early Historical Accounts, 
Dr . Ala' Hasan Mardan Al- Lamy, / Issue No 2/67-103.

• Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib (pbuth ) Stand In Al- Taff Battle : First 
Water Expedition As An Example , Dr . Maitham Murtadha Nasrul- lah/ Issue 
No 2/181-210.

• Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib's (pbuth ) Speeches A Stylistic 
Rapprochement, Dr . Abdul – Ilah Abdul- Wahab Hadi Al- Ardawy/ Issue No 
2/319-353.

• Al- Hair Al- Hussainy - Establishment and Development, Dr. Shaheed 
Kareem Muhammad/ Issue No 3/235-281.

• Al- mam Al- Abbas (p.b.u.h.)، A Holder of Handsomeness and 
Perfection, Razzaq Fiza' Jinjer Al- Khafajy/ Issue No 2/105-136.

• Al- Sayyd Abdul – Wahab Aal Wahab ( 1291 A.D. / 1874 .D. – 1322 
A.H. / 1904 A.D. ) A Historical study, Asst.lecturer Israa' Shirshab Ayid Asst. 
lecturer Huda Jawad Kadhim/ Issue No 4/191-215.

• Al- Sayyd Muhammad Mahdi Shahrastany And His Scholastic Impact 
In Kerbala , Asst . Lecturer Malic Muraidy Al- Maa'ly, Asst . Lecturer Intisar 
A. Mohsin Al- Saadi/ Issue No 4/153-189.

• Al- Sheikh Al- Waheed Al-Bahbahany And His Scholastic And 
Intellectual Impact in Kerbala Until 1205 A.H. / 1790 A.D., Zainab Khalid 
Abdul- Ghany Al-Yasiry/ Issue No 4/119-151.

• Al- Urjooza as performed by the Fight Martyrs of Al- Taff Battle (61.H / 
680 A. D), Dr. Hanan Ridha Al- Kaa'by, Dr. Husain Ali Qays/ Issue No 1/119-
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

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

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

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Kerbala' geographic area 
all through history and the extent of the relation with its neighbors 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local, national and international should 
be acquainted with the treasures of Kerbala' heritage and then 
introducing it as it is.

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Kerbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behavior, as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their time 
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at 
a certain time, at a particular place. By the following description, the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Kerbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbors, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels 
of injustice against Kerbala' increase: once, because it is Kerbala' 
with all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Kerbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



truths and to invent exact scholarly conclusions.
 As we habituated the respected readers in the fourth issue of the 

last year by providing them with an index of the four issues, the journal 
decided producing an index at the end of every year for all previous 
papers. Thus, the current issue was provided by an index containing 
all published papers in the four issues on this year. To facilitate the 
researcher's task in knowing the papers that the journal published, 
we decided issuing an index including all the journal papers since 
its establishment till the end of the year 2017 which is going to be 
published soon by Allah willing. 

Whereas the articles of this issue include biographies of the 
prominent characters of Kerbala' and their theoretical and practical 
efforts as well as studies of the political, economic and urban sides 
of this city in some historical stages.

At last, the journal invites the academics and researchers to 
provide it with their scientific products and discreet researches to 
build a heritage library aiming to qualify the academic community. 

 Finally we offer a prayer in praise of our Lord.

Editor in Chief



The Issue Word
Praise be to God, the creator of the heavens and earth, the 

sublime by his power, for his grace. Whose order of the universe 
demonstrates his monotheism. He is the omnipotent above all. 
Furthermore, may blessings and peace be upon Mohammed, His 
Messenger, the preacher of God's messages, and the guide to the 
righteous path and our intercessor in the Judgment Day. Peace also 
upon the members of his Mohammed's household, the lamps of 
Guidance and the savors of the humanity. 

 Now then, we would like to offer the gentle readers the fourth 
issue of the fourth volume of our refereed quarterly journal, Turath 
Kerbala' Kerbala' Heritage. This journal has issued sixteen issues up 
to now. Most of these issues contain different and various topics on 
the legacy of the Holy City of Kerbala'. These issues documented 
bright and important sides of the history and heritage of Kerbala' 
through concise study and scientific analysis. Thus, this journal has 
ever become an indispensable source of information for history, 
legacy, literature, language, politics, philosophy, economy and even 
the applied sciences. Then, after this progress, our journal has 
been planned to be precisely specialized in the cultural and thinking 
aspects of Kerbala' and its tradition as well. So, both of the advisory 
and the editorial boards of the journal have done great efforts to 
highlight it. They adopted many projects to facilitate the study and 
research in the themes of the heritage of Kerbala'. For example, 
suggesting innovative subjects on the history and the legacy of this 
town, giving the researchers brilliant scholarly counsels, holding 
extensive and periodical seminars at the Iraqi universities in regard 
with the Kerbala'i affairs and reviewing, revising and assessing the 
articles before they would have bees sent to the previewers.

  However, most of the previewers assessing the journal' articles 
are well known in academic efficiency, and they are professors 
working for the Iraqi universities. The purpose behind these steps is to 
improve the researches, scholarship, the researcher or the academic 
level of the articles of the journal. In addition, it is determined to make 
integration in originality and in the scientific material and to get away 
from imitation and shallowness in order to realize the roots of the 



the issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward of (150,000) ID

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

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



Publication Conditions
Kerbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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