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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
إنَّ أغلب من سكن مدينة كربالء منذ نشأهتا األوىل وحّتى الوقت احلارض 
املقّدسة والسياّم يف  املدينة  أو روحية جذبتهم هلذه  دوافع علمّية  كانت هلم 
أعقاب مقتل اإلمام احلسني  أكسبت هذه املدينة أمهّيًة كبرية. وهبذه احلالة 
ظهرت عىل الساحة العلمية الدينية يف كربالء أرٌس علمّية كثرية بقي أفراُدها 
العلمي  الفكري والعطاء  الرتاث  ينقلون معهم  بعد جيل  املدينة جياًل  هبذه 

واألديب عن اآلباء واألجداد إىل األجيال الالحقة.
وهاب  آل  أرسة  وهي  العلمّية  األرس  هذه  إحدى  إىل  الباحثتان  قت  تطرَّ
الرئاسة. استوطنوا  أثٌر يف  وهي أرسٌة علوّيٌة عريقة، ذات صيٍت كبري، وهلا 
كربالء يف مطلع القرن اخلامس اهلجري، وبرز فيها العديد من الشخصّيات 
عدًدا  توىّل  الذي  الرئيس  عيل  السيد  أبرزها  من  لعّل  أثر،  هلا  والتي  املهّمة 
املناصب وهو  من  إىل غريها  أضافة  كربالء  بلدّية  رئاسة  منها  املناصب  من 
والد شاعرنا السيد عبد الوهاب قيد البحث والدراسة الذي كان شاعرًا له 
وزنه وثقله األديب، له قصائد عديدة من أشهرها تلك التي رثى فيها اإلمام 
العلوم  من  وغريها  واجلفر  الكواكب  لعلم  دراسته  إىل  احلسني،إضافًة 

األخرى.
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Abstract
Certainly, most people who settled down in Kerbala 

city since its first establishment till present time have had 
scholastic and spiritual motivations which attracted them to 
this holy city specifically after Imam Husain ( pbuh) had been 
murdered, and because of his being buried in it, Kerbala gained 
its great significance . In this city, there appeared a number 
of scholastic families whose members , generation after 
generation , continued to transfer and carry the intellectual 
heritage and the scholastic  contributions of their decendants 
and grandfathers to the next generation . 

    The two researchers studied one these scholastic families 
which was Aal Wahab; family was a deep- rooted renowned 
Alawite family which had its noticeable effect in leadership . 

    They settled down in Kerbala since the beginning of 
the fifth century of Hegira . Most members of that family have 
had their significant impact, the most prominent of which was 
Sayed Ali Al- Ra'ees who was the head of Kerbala municipality 
in addition to other positions. He was the father of the poet , 
Sayed Abdul – Wahab , the subject of the present research, 
who was considered a great poet and wrote a number of 
poems, the most prominent of which was that in which he 
elegized Imam Husain ( pbuh) . He also studied astrometry 
and soothsaying in addition to other fields of science
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يممقّدلــــــة
لقد باتت كربالء منذ مقتل احلسني  تزخر بالِقَيم وامُلُثل واملعاين السامية، 
اهلادفة  النهضة  وأدبّيات  والرجولة  واإلباء  والشهامة  البطولة  وبأخالقيات 
لنصـرة احلق ودحر الباطل، ولذا كان البد واحلالة هذه أن تلفت أنظار دعاة 
احلق وطاّلب العدل ورسل الفضيلة، ومن هنا زحفت نحو كربالء اجلموع 
ت  البشـرية هبدف الزيارة أو السكنى بجوار قرب اإلمام احلسني، وقد ضمَّ
تلك اجلموع الكثري والعديد من العلامء والشعراء واألدباء الذين وجدوا يف 
رحاهبا مادًة خصبًة يستلهمون منها ما يساعدهم يف إثراء إبداعاهتم األدبّية 

والشعرّية.
العلمية  باألرس  األّول  اجلانب  اختّص  عّدة،  جوانب  إىل  البحُث  تطّرق 
يف كربالء بينام تناول اجلانب الثاين أرسة السيد عبد الوّهاب ونسبها وأبرز 
رجاالهتا، أّما اجلانب الثالث فقد تطّرق إىل نشأة الشاعر عبد الوّهاب الذي 
واألدب  والّلغة  الفقه واألصول  وبرع يف  كربالء،  الفضل يف  أهل  من  كان 
الشعرية وأسلوبه  براعته  الرابع حول  اجلانب  دار  الخ، يف حني  والشعر... 

الفذ، أّما اجلانب اخلامس فقد تناول وفاته.
أّواًل: اأُلسُر العلمّيُة في كربالء:

من الثابت تارخيّيًا أنَّ أغلب الذين سكنوا مدينة كربالء منذ مراحل نشأهتا 
األوىل حّتى يومنا هذا، كانت هلم دوافع روحية أو علمية أو كالمها فجذبتهم 
واملعنوي  الثقايف واحلضاري  بكياهنا  ربطتهم  املقّدسة،  املدينة  وشّدهتم هلذه 

ليصبحوا بالتايل جزءًا من تراثها اإلنساين اخلالد.)1(
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الشـريف  احلسني  قرب  قصدوا  الذين  الناس  لَّ  جُّ بأنَّ  القول  يمكن  كام 
ملجاورته عىل مر التاريخ، إنَّام كانوا هيدفون لنقلٍة دينّيٍة أو علمّيٍة أو االثنتني 
معًا فكان البّد أن تظهر عىل الساحة العلمّية الديّنة منذ حتّوهلا احلضاري األّول 
املدينة  أفرادها هبذه  بقي  ُأرٌس علمّيٌة  القرون والعصور،  تعاقب  وامتدادًا يف 
جياًل بعد جيل، ينقلون معهم الرتاث الفكري والعطاء العلمي واألديب عن 
الروحي  ومسلكها  العلمي  أرسهم  طابع  عىل  وحيافظون  واألجداد،  اآلباء 

عقبًا بعد عقب.)2(
  ويذكر املؤّرخون أنَّ السادة املوسويني من ذريِة اإلمام موسى الكاظم
كانوا أّول من انتقل إىل كربالء لغاية دينّية ونقلة علمّية، وإنَّ األرَس العلمية 
إنَّام  العصـر احلارض  التي اليزال أعقاهبا موجودين يف كربالء حّتى  العريقة 

بت إىل ُأرٍس شّتى.)3( لت يف البداية من هؤالء السادة، ثمَّ تفرعت وتشعَّ تشكَّ
اّتفق املؤّرخون عىل القول بأنَّ السيد إبراهيم املجاب ابن السيد حمّمد العابد 
ابن اإلمام موسى الكاظم  كان أّول سّيد من ذرية فاطمة -عليها السالم- 
انتقل إىل احلائر احلسيني الشـريف واختار االستيطان فيه، بعد مقتل اخلليفة 
ب  ُلقِّ املنتصـر سنة )247هـ/861م( وقد  ابنه  أّيام  العبايس املتوكل)4(، ويف 
ابنه األكرب بمحّمد احلائري، وذلك نسبة إىل احلائر احلسيني وجماورته ألرض 
كربالء، وأنَّ العقب من ولد حمّمد احلائري يف احلائر احلسيني كثريون، منهم 
آل فائز)5(، وال خالف يف أنَّ آل فائز هم من سكنة احلائر احلسيني حّتى يومنا 

هذا.)6(
احلسني  بن  حمّمد  الفاضل  العامل  جاء  عندما  أّنه  إىل  املؤّرخون  أشار  وقد 
بن عيل الشيباين املعروف باألشتاين)7(، إىل كربالء بعد مقتل املتوّكل مبارشة 
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الشـريف  القرب  موضع  لتشخيص  وضعها  كان  التي  العالمات  تلك  ورفع 
لكثرة ما خمر وحرث من حوله يف عهد املتوكل، كان قد خرج معه مجاعة من 
آل أيب طالب، وبضمنهم كان السيد إبراهيم الضـرير الكوين ابن حمّمد ابن 

اإلمام موسى بن جعفر  وصاهر بني أسد من سكان الغارضية.)8(
السيد حسن  للعاّلمة  املشهدين«  احلرمني يف عامرة  »نزهة  كتاب  جاء يف 
حمّمد  بن  املجاب  إبراهيم  هو  كربالء  يف  احلائر  سكن  من  أّول  أنَّ  الصدر: 
العابد ابن اإلمام موسى الكاظم  وهو املدفون يف الرواق الغريب من احلائر 

احلسيني املقّدس، وقربه ظاهر معروف ُيزار.)9(
يف  االختصار  »غاية  كتابه  يف  حلب  نقيب  زهره  بن  محزة  بن  حمّمد  وقال 
حمّمد  بن  إبراهيم  تسميه  يف  السبب  الغبار«:-  من  العلويةالساملة  البيوتات 
العابد باملجاب هو أن إبراهيم دخل عىل قرب جده احلسني وقال السالم عليك 

يا جداه، فسمع له اجلواب من القرب)10(، فلقب باملجاب.)11(
سبب  أّما  »الرجال«:-  كتابه  يف  العلوم  بحر  املهدي  حمّمد  السيد  وذكر 
تلقيبه إبراهيم املجاب، فيقال إنَّه سّلم عىل احلسني  فأجيب من القرب واهلل 

أعلم بصحة ذلك.)12(
عىل أّية حال، فإّن اهلجرة املتتابعة لألرس العلوّية والفاطمّية نحو كربالء 
وجماورهتا ألرض احلائر الشـريف أوجدتا هلذه املدينة املقّدسة عوامل جذب 
املشاهد  وتوسعه  وتعمري،  واالزدهــار،  النامء،  عوامل  جانب  إىل  إضافّية، 
بني  من  ألنَّ  املباركتني،  والعباسية  احلسينية  الروضتني  وبخاصة  هبــا)13(، 
والفضيلة،  للعلم  هنض  َمن  احلائر  أرض  استوطنوا  الذين  العلويني  السادة 
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ورئاسة  األرشاف،  ونقابة  فة  املشـرَّ الروضات  سدانة  لتويّل  هنض  وَمــن 
األعيان، وَمن هنض للتعمري واإلنشاء وتوفري اخلدمات االجتامعية واخلريية، 
أو  علمية  غاية  عىل  انطوت  أخرى  متتابعة  هلجرات  السبيل  دوا  مهَّ وبذلك 
الدين والفضيلة يف كربالء علامء وفضالء  نقلة دينية، وهكذا برز يف ساحة 
لت أرٌس علمّية بقي بعضها حمتفظًا بطابعه العلمي األصيل  أجاّلء، منهم تشكَّ
وفقد البعض األخر هذا الطابع بأجياله املتأخرة، بينام رحل عنها البعض إىل 
مدٍن مقّدسٍة أخرى عىل األغلب، وحيتفظ بطابعه العلمي ومسلكه الروحي 
يف الوقت نفسه وفيام ييل نسـرد أهم وأشهر األرس العلمّية الدينّية يف كربالء 
ماضيًا وحارضًا.)14( السادة آل طعمة، آل احلكيم، آل البحراين، آل زحيك، 
آل حممود، آل النقاش، آل النقيب، آل ياسني، آل لقامن، آل الكشمريي... 

الخ)15(.
يسعنا ذكرها وسوف  التي ال  العلمية األخرى  الكثري من األرس  وهناك 
نتطّرق إىل إحدى هذه األرس العلمية أال وهي أرسة آل وهاب وسنتناول أبرز 

شخصياهتا وهو السيد عبد الوهاب آل وهاب.
ال مراء من القول إّن مدينة كربالء هي حمط أنظار رجاالت العلم، كانت 
ع إىل تاريخ احلركة  والتزال تزخر بشخصيات علمّية وأدبّية فّذة، ومن يتطلَّ
األدبّية فيها خالل القرن املايض يلمس بوضوح النشاط الذي مارسه شعراؤنا 
نا  يف خمتلف احلقول الفكرّية رغم ضيق احلياة االجتامعية يف ذلك العصـر ولعلَّ
الفكر، فهي  بأهل  إنَّ األندية األدبّية يومذاك تعجُّ  قلنا  إْن  ال نكون خمطئني 
التي ساعدت عىل تكريم الشعراء وتنمية قابلياهتم األدبية وتفجري طاقاهتم 
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اخلاّلبة، واألخذ بأيدهيم نحو سلم التطّور الثقايف والعلمي.)16(
يف  األدبّية  التيارات  وملتقى  فكرّي  إشعاٍع  مصدر  كربالء  كانت  وملا 
روا  الذين سخَّ الالمعني  الشعراء  العديد من  رأينا  ما  إذا  العراق، فال غرابة 
الشهيد  اإلمــام  أسطرها  خط  التي  السمحة  اإلسالمية  للتعاليم  أقالمهم 
شاعرنا  الشعراء  هؤالء  بني  من  وكان  والبيان،  الفصاحة  أمري    احلسني 
مبّكرٍة  سنٍّ  يف  األدبّية  إبداعاته  برزت  الذي  وهاب  آل  الوهاب  عبد  السيد 

وظلت غرة يف جبني السنني، حتى كان من هؤالء الشعراء املوهوبني.)17(
ثانيًا: أسرُة السّيد عبد الوهاب:

بن  حسن  بن  سلامن  السيد  ابن  عيل  السيد  ابن  الوّهاب  عبد  السّيد  هو 
الدين  فخر  بن  بن حمّمد  أمحد  بن  بن موسى  بن حسني  بن حمّمد  حمّمد عيل 
بدر الدين بن ناص الدين بن حمّمد بن عيل بن حمّمد بن حسن بن إبراهيم بن 
ب بابن  حمّمد بن يوسف بن أيب املعايل حمّمد بن عيل احلائري بن عبد اهلل امللقَّ
الديلمية بن حمّمد أيب احلارث بن عيل بن أيب الظاهر عبد اهلل شيخ الطالبيني 
يف بغداد ابن حمّمد بن احلسن األترم بن طاهر أيب الطّيب بن احلسني القطعي 
بن موسى أيب سبحة ابن السيد إبراهيم املرتىض )األصغر( ابن اإلمام موسى 

)18(. الكاظم
كانت أرسُته أرسة علوّية عريقة ذاع صيتها وبان أثرها يف الفضل والرئاسة. 
تشّكل مع أرسة آل جلوخان أرسة آل يوسف)19(، وهم أبناء عم السادة آل 
ببني  تتصل  كام  النقيب،  دراج  وآل  ثابت  بآل  اليوم  تعرف  زحيك)20(،التي 
يف  كربالء  استوطنوا  الشهرستاين،  وآل  الشايف  وآل  األشيقر  آل  عمومتها 
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مطلع القرن اخلامس اهلجري، وكان سبب تسمية األرسة بآل وّهاب ختليدًا 
والسيد حمّمد  السيد حسني  السيد حسني وأخويه  استشهاد جّدهم  لذكرى 

موسى يف وقعة الوهابية)21(، وهم غري آل وّهاب من آل طعمة.)22(
ــالء سنة  ــرب ك آل وّهــــاب يف  الـــوّهـــاب  الــســّيــد عــبــد  ــا  ولـــد شــاعــُرن
والرئاسة  الكرم  أسباب  فيه  مُجعت  بيٍت  يف  ونشأ  )1291هــــ/1875م(، 
واآلداب.)23(أّمــا والده فهو السّيد عيل بن السيد سليامن الوّهاب املوسوي 
املعروف بالرئيس، فقد ُعني وكياًل لرئيس بلدية كربالء املقّدسة، كان بعيد 
النظر، ال يتوّرع يف قول احلق مهام كانت النتائج وكان صديقًا للشعب خملصًا 
راسخ  أصٍل  ذا  لطيفًا،  كيِّسًا  وكان  األّمة،  قادة  من  املختارة  النخبة  لبعض 
آثار  عن  الرجال  يتحّدُث  جملسه  يف  قادح.  وحسٍّ  باذخ  وجمٍد  شامخ  وفرٍع 
منزلة  الناس  أذكى  أيضًا  وكان  وأخبارهم.  وأشعارهم  األقدمني  الشعراء 
هم عزوفًا عن الدنيا وزخارفها، وكان واسع الصدر،  وأسامهم نفسًا وأشدَّ
سمريًا مؤنسًا ال ُيَملُّ حديُثه، كثري التجارب، اشتهر أمره وشاع ذكره إىل أن 

تويّف سنة )1310هــ/1893م(.)24(
أّما أبرز رجاالت هذه الساللة:-)25(

السيد حمّمد موسى ابن السيد حمّمد عيل – قتل داخل احلرم احلسيني . 1
يوم 17 ذي احلّجة سنة )1216هـ/1832م( عىل يد الوّهابيني، وهو إذ 

ذاك خازن الروضة احلسينية.
– وهو شقيق السيد موسى املار . 2 السيد حسني ابن السيد حمّمد عيل 

الروضة احلسينية سنة )1131هـ/1719م(، وللعامل  توىّل سدانة  ذكره، 
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الشاعر السّيد نصـر اهلل احلائري قصيدة هيّنئ السادن املذكور بعد رجوعه 
من اهلند مطلعها:

لقد الَح صبُح الفتى من مرشقمِ النرص      فجىل ظالَم اهلمِّ يف ساحةمِ الصدرمِ
العباسية . 3 الروضة  السيد حسني بن حسن بن حمّمد عيل توىّل سدانة 

من سنة )1240هـــ/1825م( بعد عزل السادن السابق السيد درويش 
الثانية  مجادى   25 يف  احلسينية  الروضة  سدانة  ليتوىّل  ُعزل  ثمَّ  ثابت،  آل 
العباسية يف 29من  الروضة  توىّل سدانة  ثمَّ  سنة )1254هــ/1839م(، 
ذي القعدة سنة )1259هـ/1842م( حتى سنة )1265هـ/1848م(، 
ل من لّقب نفسه بآل وّهاب تيّمنًا بتخليد  ثم ُعزل عن السدانة، وهو أوَّ

ذكرى السيد حمّمد موسى من شهداء واقعة الوّهابيني.)26(
السيد حمّمد ابن السيد حسني ابن السيد حسن بن حمّمد عيل الوّهاب، . 4

ُعرف بابن اهلندّية، توىّل رئاسة بلدية كربالء سنة )1291-1293هـ( – 
)1875-1877م( وكان شخصيًة المعًة وعضوًا يف جملس إدارة اللواء. 
ملقابلة  إسطنبول  إىل  رحاله  شدَّ  حيث  العباسية،  الروضة  بسدانة  طالب 
السلطان عبد احلميد العثامين، لكّن خصومه متّكنوا من أن ينسبوا إليه هتمة 
إيران  إىل  إسطنبول  ترك  إىل  أضطّره  مّما  املذكور  السلطان  اغتيال  حماولة 
وتويّف فيها سنة )1916م( وللسيد حمّمد أربعة أوالد: الشاعر مرتضـى 

وحمّمد مهدي وحمّمد حسن ومصطفى.
وكان . 5 املذكور،  سليامن  السيد  ابن  عيل  السيد  ابن  يوسف  السيد 

العشائر  رؤساء  بني  النزاع  حل  إىل  سعى  وقد  للنفوس،  حمّببة  شخصية 
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)1932م(  سنة  الثاين  كانون  شهر  أّول  يف  وتــويّف  كربالء،  أهايل  وبني 
املوافق النصف من شعبان سنة )1350هــ(.

السيد أمحد بن حمّمد بن سليامن بن حسن بن حمّمد عيل الوّهاب تعّلم . 6
احتالل  وعند  اللواء،  إدارة  جملس  يف  عضوًا  وصار  شبابه،  أّبان  الرتكية 
يف  وساهم  الثورة  يف  اشرتك  العراقية،  الثورة  وقيام  للعراق  الربيطانيني 
اجلهاد الوطني ضّد اإلنجليز يف سّدة اهلندّية، ولدى قيام احلكم الوطني 
ح نفسه للنيابة عن مدينة كربالء وفاز هبا سنة )1928م(، وكانت له  رشَّ
أيام  الفالحني  لتسخري  امللكي  العهد  نقد احلكومات يف  خطب مهّمة يف 
الفيضانات والدفاع عن حقوقهم وللسّيد أمحد أربعة أوالد هم: املحاميان 

يوسف وعيل الذي شغل وظائف إدارّية يف الدولة وحسني وحمّمد.
حمّمد . 7 بن  حسن  بن  سليامن  السيد  ابن  عيل  السيد  ابن  حممود  السيد 

الوهاب،  أمحد  السّيد  عّمه  ابن  وفاة  بعد  أرسته  م  تزعَّ  – الوّهاب  عيل 
بجاٍه  يتمّتُع  وديع  هادئ  حمبوب  وهو  )الفراشية(،  مقاطعة  متوّليًا  وكان 
عريض وسمعٍة حسنة استطاع أْن حيسَم اخلالفات بني الفالحني، أعقبه 
ولده حمّمد حسن وهلذا عّدة أوالد هم: حمّمد عيل الذي توىّل مناصَب يف 
امللحقات الثقافية يف فرنسا، ونزار الذي أشغل وظائَف تربوّية والدكتور 

رياض األستاذ املساعد يف كلّية الطب والدكتور زهري.
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ثالثًا: نشأُته و روافد بنائه الفكري:
يد  عىل  والفقه  العروض  درس  حمافظة  بيئة  يف  الوّهاب  عبد  السيد  نشأ 
عيل  والشيخ  الطباطبائي  احلّجة  باقر  حمّمد  كالسيد  عصـره  علامء  مشاهري 
اإلجابة  رسيع  احلّجة  قويَّ  الفؤاد  ذكيَّ  وكان  اهلر،  جعفر  والشيخ  اليزدي 

اشتهر ببحثه ودراسته لعلم الكواكب)27( وعلم اجلفر.)28(
قرض الشعر ومهر به وهو يف سنٍّ مبّكرٍة، وكان يعقد املجالس اخلاصة 
األعظم  الصدر  بمدرسة  الــدرس  غرفة  يف  وذلــك  الشعرية  املباريات  يف 
النوري الكائنة عند باب السلطانية املشـرفة عىل الصحن احلسيني من جهة 
الغرب. ومّمن كان يرتاد جملسه شاعر اجلهاد حمّمد سعيد احلبويب)29( والشيخ 
حمّمد الساموي قايض كربالء وسوامها وتتلمذ عليه لفيٌف من أهل الفضل 

واألدب.)30(
وهلذا  العزلة،  وآثر  أحيانًا،  نفسه  عىل  االنطواء  بصفة  شاعُرنا  اّتصف 
ومل  خربًا  له  نسمع  نعد  فلم  االجتامعية  األوساط  يف  شعره  ينشـر  مل  السبب 
نقرأ له أثرًا، إاّل أنَّه كان دؤوبًا عىل املطالعة والبحث، ومن املشتغلني باألدب 
واملتوفرين عىل دراسته واملنقطعني الستظهاره، كان يقضـي معظم أوقاته يف 
إنشاد الشعر، وساعده عىل ذلك خروجه إىل مراتع الفراشية حيث مروجها 
اخلضـراء ليشارك الطبيعة حسنها ومجاهلا وعطرها. كام كان حسن األخالق، 

لطيف الذات، لني اجلانب، متّيز أيضًا بالنثر الفائق والنظم الرائق.)31(
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رابعًا: شعُرُه:
لقد أمهل معظم شعراء تلك املدة تدوين قصائدهم ونشـرها بني الناس، 
ُنرش  ديوان خمطوط، وقد  لكتابة شعره يف  َيْسَع  مل  الذي  الشاعر  ومنهم هذا 
ده  من شعره يف بطون الكتب واملجاميع اخلطّية، وما وصل إلينا نتاج قيِّم خيلِّ
تاريخ األدب العريب يف عراقنا العزيز، من حيث السالسة والقّوة واالبداع. 
فقد كتب قصائد حب وصدق ووالء ألهل البيت  قصائد مفعمة باملعاين 
تغنَّت  التي  تلك  قصائده  كانت  إذ  اجلياشة  العواطف  بأرق  زاخرة  اجلميلة 
بحب احلسني وأهل بيته األطهار وتصب جام غضبها عىل أعدائهم -لعنُة 
املعنى  ورصانة  األسلوب  وفخامة  فظ  اللَّ جزالة  بني  مجع  وقد  عليهم-  اهلل 
املعارف وعىل ما توافرت  الديباجة وهذا يدّلل عىل سعة متّكنه من  وحسن 
إنسانية  وأفكار  فاضل  خلق  من  به  حتىّل  ما  إىل  ويعود  مواهب،  من  لديه 

عالية)32(.
لة  مطوَّ قصيدة  من    احلسني  اإلمام  األعظم  الرسول  سبط  راثيًا  قال 
تعامل  وجدّية  صدق  د  تؤكِّ مجيلة  قة  متدفِّ وصــورًا  جيدة  لغة  فيها  تتلمس 

الشاعر مع هذا اللون من التعبري الوجداين يف رثائه احلار.)33(
)34(: قال يرثي احلسني

َـّـــــُم خلــت أربـــــع ممـن حتــب وأرسُم             وأنت هبا صٌب مشـوق متيــ
أمهمـا جرى ذكــر العذيب وحاجر             هبَت فال سمــــع لديــــك وال فُم
سقى الوابل الوكاف أكناف حاجر             وأومض ثغـــــر الربق فيهن يبسُم
ومــا كنت أستجـدي السحـــــاب             لربعها وسقياه لوال الدمع من أعيني دُم
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ق الدموع وال خبــت             بجنبي نــاٌر للجــوى تتغـــــــــــرم أرقـت ومل ترمِ
ذكرت السيوف الغر مـن آل هاشم             غدت بسيـوف اهلنـد وهي تثلـــُم
ومل يبــَق إال السبط يف اجلمع مفـرًدا              وال ناصــر إاّل حســــاٌم وهلــــذُم
لئــن عـاد فردًا بني جيش عــــرمرم             ففي كـل عضو منه جيٌش عرمرم
ــــم وخّيــــــر بيــــن املــوت غيـر مذمم             عزيـزًا وبني العيش وهو مذمَّ
رمى مجرات احلرب منهـم بفتيــــــة             ليوث يراع املوت يف احلرب منهمو
ــم            وهم يف ظالم النقع بـدٌر وأنجـــم فصـــال وصالـــوا معلميـن كأنَّ
فام يذبــــٌل إن هــدَّ من فوق شاهق             بأدهى عىل األعداء منهم وأعظـم
فلـــــم يــَر إال السيـف ينثـر أرؤسـًا             عىل األرض والرمح الردينيَّ ينظم
إىل أن ثووا رصعى عىل األرض مل جتد             سبيــاًل عليهم للمالمة لــــــــــّوم
تساقوا كأس املوت حتى انثنوا وهم             نشــــاوى عىل وجه البسيطـة نـّوم
قضـوا فقضـوا حق املعايل أماجـــدًا             بيـوم به االسد الرضاغم حتجــــم

ويصف بسالة اإلمام احلسني  بقوله:)35(
كأّن لديـه احلرب إذ شبَّ نارهــــــا             حدائــق جنــــات وأنـــــارها دم
ـًـا             لديـه أقــاح بالشقيـــــق مكّمـــــم كـأنَّ املوايض بالدمــاء خواضبــــ
كــأنَّ لديــه السمهريات يف الـوغى             نشـاوى غصـون هّزهــــَن التنسم
ـّـه عـن بـــــارد املـــاء حمّرم ــال سعى للحرب غيـر مقّصـــــٍر             ولكنـــ حُمَ
بذي شفـــــرة تبكي النحور له دمـًا             إذا مــا تبــّدى ثغـــــره املتبســــــم
كــأّن احلســـــام املشــريَف بكّفـــــــه             عذاب من اجلبار يصـاله جمــــــرم

كـــأّن الرمــاح اخلـط أقـالم كاتـب             خيط هبا واملـوت يقيض وحيكـــم
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إىل أن هوى فوق الصعيد فمذ هوى             هوى عمُد الديـــن احلنيف املقـّوم
هـــوى ظاميــــًا مل يـــــــرومِ منه غليله             ومن نحره يروى احلسـام املصمـم
فـراح بــه ظفــــر الغوايـــــة ظافــرًا             وعاد بـه صبح اهلدى وهــو مظلـم
أيــــدري قسيـم النـار أّن سليلــــــه             قىض وهـــــو لألرزاء فيئ مقّسـم
فلهفي حلـذر املصطفى بعــــد نبـه             وســلب أهاليه بــــه النــار تضـرم
وهلفي لربات اخلــدور وقـد غـدت             عىل خدرها األعداء باخليل هتجم
وهلفي آلل اهلل تسبـــى حـواســـــرًا             وال ساتــر إاّل هلـا الصـون يعصـم
ها             ويعصمها عن أعني الناس معصـم تكــــَف عيــــون الناظريـــن أكفُّ

تشاهد رأس السبـط فــــوق مثقف             فينهل منها الدمع كالغيث يسجم
ونستمع إىل الشاعر يف قصيدة أخرى فاطمية، وفيها جتربة أصيلة، ومعرّبة 

عن متطّلبات وحاجات املرحلة الراهنة التي عاشها قائاًل:)36(
وهذه أبياته الفاطمية:)37(

أقـــــل مــــن اللــوم أو فـــــــــازددمِ            فام مــــــوردي أحســــــــن باملوردمِ
كفـــــى باملشيــب لــــــه ال حيــــــًا             وطيــب املفاخـــــــر واملحتـــــــــد
ومــــا أبيـــض مفرقــــــه باملشيـــــــ             ب إاّل بيـــــــوم النــــوى األسـود
فال عــــــذر وابيّض منه العــــــــذا              ر إن هــــــــام بالـرشأ األغيـــــــد
ألن كــــان صّبًا بســـود القـــــرون              فقد آب يصبـــــو إىل الســـــــؤدد
وإن يــــك للبـــرق عــــــــاد الرقــاد             فقد بات للمجد لـــــــم يرقـــــد
ـّــــل واملجتـــدي وأذهله عــن ســــــؤال الطلـــــــول             ســـؤال املؤمــــ
وعاف صــدور الغواين احلســـــــان            لظهــــر املطّهم واألجــــــــــــــود
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وسود النواظر هيــــف القـــــــدود             لبيض الظبــــــــا والقنـــا املّيــــــد
أأقنـــــــــع باخلفض فعـــــل الذليـل            وأقعـــــد عــــــن نضـــــة السّيـد
لئن أنـــــــــا لــــــــم تعُل يب مّهـــــة              فرتقى عىل هامـــة الفرقـــــــــــــد
لرحـــــــت إذن ورداء  العقـــــــوق             مـــــــن أم املعـايل بــــــــه أرتــدي
بـرأت مــــــن املجد إن لـــم أطـــــأ             جناجــــن كــــل فتـــًى أصيـــــــد
ولست بــــــــواٍف ذمـــــــــام العىل             إذا كـــــان قــــــويل فعــل اليــــــدمِ

أتغمد عـــــــن معرش ما حســــــــــا            م جورهـم عنــك بالغمـــــــــــــــد
أباحــــــــوا محى اهلل فـــي أرضـــــه             وردوا الضالل كمـــا قـد بـــــدي
فمن غــــــــاد بعد يـــــوم الغديــــر            ومـــــا غاب عـــــن ذلك املشهــد

ـْـــــ             ي واملصطفــى بعــــد لـــم يلحــد ومن ملحد خـــــان عهـــد الَنبمِي
وقال خماطبًا العاّلمة الشيخ الساموي:

            أحبــــايب مـــا حيلتي فيكــم          ولســـت عىل هجركم صابرا
            فكيـــــف السبيل لسلوانكم          وقد عاد يل عاذيل عــاذرا)38(

خامسًا: وفاته:
قال العاّلمة الساموي:

تويّف السّيد عبد الوّهاب لسٍت بقني من رمضان سنة )1322هـــ/1905م( 
يف  كنت  ذلك  بلغني  فلاّم  هناك  ودفن  كربالء  خارج  هلم  ضياع  يف  بالوباء 

الساموة كتبت خماطبًا إخوته بلسان الربق:
    يا بني الوّهاب يا أهـــل العــــىل         العـــداد اجلم واملـــــال الغزيــــــر
    أخرجوا الوّهاب مــــن جمثمـــه         فلـه يستصغر البــــــّر الكبيــــــــــر
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ه         حيث ذاك الرتب مسك وعبري)39(     وادفنوه بثنيـــــــــا جــــــــــــــدَّ
فنقلوه من مكانه ودفنوه يف الرواق الشـرقي للحرم احلسيني)40(، عند قرب 
السيد الطباطبائي صاحب الرياض، وجاء يف كتاب )مدينة احلسني( الشاعر 
األديب املرحوم السيد عبد الوّهاب الذي تويّف من سنة )1322هـ( ومحل 
نفوس  يف  وأسى  حزن  رنة  لنعيه  وكان  كربالء  إىل  مهيب  باحتفال  جثامنه 

الكربالئيني وقتئذ.)41(
وهكذا عاجله املنون فأخذ جذوة احلياة فيه وكذلك جذوة الفكر فخسـر 
األدب بوفاته شاعرًا جمليًا، كان من املمكن أن يمتد به العمر لسنوات طويلة 
كي نقرأ له أثرًا أو ديوانًا بني آثاره ومصّنفاته، واالطالع عىل ملكة فنّية مجالية 
عالية يلمسها القارئ البصري من خالل جودة االختيار، بيد أنَّ الرياح جتري 

فن.)42( بام ال تشتهي السَّ
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يمخلتمــــة
توّصلت الباحثتان إىل عدٍد من النتائج املهّمة:

من . 1 كثرٌي  قصدها  فقد  والعلمية  الدينية  املقّدسة  كربالء  ملكانة  نظرًا 
الدرجات  اكتساب  إىل  إضافة   ، احلسني  اإلمام  قرب  ملجاورة  الناس 
والدينية  العلمية  الساحة  أن تظهر عىل  العلمية، فكان البد واحلالة هذه 
معهم  ينقلون  جيل  بعد  جياًل  املدينة  هبذه  أفرادها  بقي  علمية  أرٌس  هبا، 

الرتاث الفكري والعطاء العلمي واألديب عقبًا بعد عقب.
ولعلَّ من أبرز هذه األرس العلمية يف كربالء أرسة السادة آل وّهاب . 2

استوطنوا  وقد  املوسوي،  يوسف  السيد  آل  ساللة  من  ينحدرون  الذين 
هذه  أعالم  أشهر  من  ولعلَّ  اهلجري،  اخلامس  القرن  مطلع  يف  كربالء 

األرس شاعرنا السيد عبد الوّهاب آل وّهاب.
كان السيد عبد الوّهاب شاعرًا موهوبًا له العديد من القصائد لعلَّ من . 3

 ،اإلمام احلسني  أشهرها تلك التي أنشدها يف سبط الرسول حمّمد
الكواكب وعلم  لعلم  بدراسته  اشتهر  احلجة  قوّي  كان  فضاًل عن ذلك 

اجلفر مضافًا لدراسة الفقه واألصول.
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وعليك السالم يا ولدي، قال العاّلمة األميني: أّما سبب تلقيب إبراهيم باملجاب فهو ما يقال إنَّه 
م عىل احلسني  فأجيب من القرب واهلل أعلم بصحة ذلك. يف حني ذكر السيد ضامن بن شدقم  سلَّ
احلسيني املدين الذي كان حّيًا سنة )1088هـ/1677م( يف كتاب »حتفة األزهار« سببًا آخر لتسميته 
باملجاب إذ قال: »والسبب يف تلقيبه باملجاب أنَّه قصد زائرًا قرب جّده أمري املؤمنني  فأجابه اإلمام 
إبراهيم املجاب كان قاصدًا زيارة أمري املؤمنني  الرأي أن السيد  من الرضيح. إذ يتضح من هذا 
عيل بن أيب طالب  وخاطبه بالسالم وسمع اجلواب من أمري املؤمنني عيل ، وذلك ألنَّ لقب 
أمري املؤمنني ال يطلق إال عىل عيل بن أيب طالب .ومهام يكن فإنَّ إجابة السالم إناّم حصلت من 
إمام معصوم، ولكن حادث سامع الصوت من قرب اإلمام احلسني  له أشهر، واهلل أعلم بحقائق 

األمور، إذ قال أحد أوالده:
موســـى أو ابنـــــه املجاب            مــن أين للناس مثــــل جّدي  
جاوبـــه أكـــــرم اجلـــواب            إذ خاطب السبط وهو رمس  

            ورّبام يكون سبب تسميته باملجاب هو أنَّه كان مستجاب الدعوة ولعلَّ كثرة استجابة دعائه وقبول 
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بن مظاهر األسدي، رضيح الشهداء، املخيم، مرقد احلر بن يزيد الرياحي، مرقد عون بن عبد اهلل، 
مرقد السيد )أمحد أبو هاشم(، حصن األخيرض، قلعه اهلندية. للمزيد من التفاصيل ينظر إىل: سلامن 

هادي آل طعمة، تراث كربالء، مطبعة اآلداب، النجف، 1964م، ص92-74.
  نور الدين الشاهرودي، املصدر السابق، ص219-218.. 14
للطباعة، . 15 البيضاء  املحّجة  العلويون، دار    سلامن هادي آل طعمة، عشائر كربالء وأرسها، ج1 

بريوت، 1998م، ص25، 83، 113، 141، 183، 190، 195، 233، 234.
  سلامن هادي آل طعمة، أعالم من كربالء )السيد عبد الوّهاب آل وّهاب 1291-1322هـ(، . 16

الينابيع )جمّلة(، النجف، العددان )35-36(، 1431هـــ، ص85-84.
  املصدر نفسه، ص85-84.. 17
 سلامن هادي آل طعمة، أعالم من كربالء )السيد عبد الوّهاب آل وّهاب(، ص85.. 18
  سلامن هادي آل طعمة، عشائر كربالء وأرسها، ص246.. 19
  آل زحيك: هم سادة موسوية علوية يرتقي نسبهم إىل السيد احلسني القطعي بن موسى الثاين بن . 20

إبراهيم املرتىض ابن اإلمام موسى الكاظم، كانت مساكنهم يف مدينة بغداد وانتقل أغلبهم إىل مدينة 
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حائر ومنهم من انتقل إىل مدينة كربالء يف حمّلة زحيك املساّمة باسمهم وفروعهم، آل ثابت، آل 
www.iraqkhair.com:دراج، آل الوهاب وآل جلوخان. للمزيد من التفاصيل ينظر

  احلركة الوهابية: أطلقت مصطلحات خمتلفة للتدليل عىل معتنقي هذه الدعوة، فقد استخدمت . 21
املصادر العثامنية والربيطانية ومعظم الكتابات العربية لفظ )الوهابيني( نسبة إىل ارتباطهم الوثيق 
أحيانًا  املوحدين  أو  الوّهابية  لفظة  أنصارها  استخدم  فيام  الوهاب،  بن عبد  الشيخ حمّمد  بتعاليم 
أخرى، وبني هذه وتلك رأى الباحث أن )احلركة السلفية( مصطلح أكثر حيادية وأشد تعبريًا عن 
أفكارهم التي تعتمد أساسًا – حسبام يرون – عىل دعوة املسلمني==إىل التمسك بالقرآن والرجوع 
هبم إىل سرية النبي األعظم -صىّل اهلل عليه وآله وسلم- والسلف الصالح )الصحابة التابعني(. 

www.sutuur.com/Face-Book/3913-muhmd.html :للمزيد من التفاصيل ينظر
  سلامن هادي آل طعمة، عشائر كربالء وأرسها، ص246.. 22
 سلامن هادي آل طعمة، أعالم من كربالء )السيد عبد الوّهاب آل وّهاب(، ص85.. 23
  سلامن هادي آل طعمة، حماسن املجالس يف كربالء، دار الكفيل، كربالء، 2015م، ص194.. 24
  سلامن هادي آل طعمة، عشائر كربالء وأرسها، ص247.. 25
  حمّمد حسن مصطفى آل كليدار، مدينة احلسني، مطبعة النجاح، بغداد، 1947م، ص88.. 26
  سلامن هادي آل طعمة، أعالم من كربالء )السيد عبد الوّهاب آل وّهاب(، ص86.. 27
 علم اجلفر: وهو كتاب أمالُه الرسول -صىّل اهلل عليه وآله وسلم- يف أواخر حياته املباركة عىل . 28

وصيه وخليفته اإلمام عيل بن أيب طالب  وفيه علم األولني واآلخرين ويشتمل عىل علم املنايا 
والباليا والرزايا وعلم ما كان ويكون إىل يوم القيامة وقد مُجعت يف جلد الشاة وهو حقيبة خاصه 

https://M.facebooke.com:للكتاب. للمزيد من التفاصيل ينظر إىل
  حمّمد سعيد احلبويب: فقيه أديب وشاعر مناضل، ولد يف النجف عام 1849م، درس القرآن والعربية . 29

واألدب والفقه واألصول. وصاحَب املجّدد مجال الدين األفغاين ألربع سنوات يف دراساته وكانا 
زميلني لدرس واحد وكان بينهام تأثر وتأثري ولقاء يف املبادئ العامة اإلصالحية، اشرتك يف ثورة 
العرشين وقاد جيشًا من املتطوعني عام 1915م وكان دوره كبريًا مع مهدي احليدري واخلاليص 
وغريهم. للمزيد من التفاصيل ينظر: مقدام عبد احلسن باقر الفياض، الغزو الوهايب ملدينة كربالء 
املقّدسة يف مطلع القرن التاسع عرش )دراسة تارخيية – حتليلية(، جمّلة تراث كربالء، السنة الثانية، 

املجّلد الثاين، العدد األّول، آذار 2015م.
  سلامن هادي آل طعمة، أعالم من كربالء )السيد عبد الوّهاب آل وّهاب(، ص86.. 30
  املصدر نفسه، ص86.. 31
 سلامن هادي آل طعمة، أعالم من كربالء )السيد عبد الوّهاب آل وّهاب(، ص88-87.. 32
  املصدر نفسه، ص88-87.. 33
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، أدب الطف من القرن األّول اهلجري حتى القرن الرابع عشـر، ج6، دار املرتضـى، . 34   جواد شربَّ
بريوت، )د.ت(، ص182.

  املصدر نفسه، ص183.. 35
 سلامن هادي آل طعمة، أعالم من كربالء )السيد عبد الوّهاب آل وّهاب(، ص88.. 36
  حمّمد الساموي، الطليعة من شعراء الشيعة، حتقيق: كامل سلامن اجلبوري، ج1، دار املؤرخ العريب، . 37

بريوت، 2001م، ص543.
  سلامن هادي آل طعمة، أعالم من كربالء )السيد عبد الوّهاب آل وهاب(، ص88.. 38
 املصدر نفسه، ص90.. 39
 سلامن هادي آل طعمة، مشاهري املدفونني يف كربالء، دار الصفوة، بريوت، 2009م، ص49.. 40
 سلامن هادي آل طعمة، أعالم من كربالء )السيد عبد الوّهاب آل وّهاب(، ص89.. 41
 املصدر نفسه، ص90.. 42
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يمم�مليراويممريجع

أّواًل: الكتب العربية:
، أدب الطف من القرن األّول اهلجري حتى القرن الرابع . 1 جواد شربَّ

عشـر، ج6، دار املرتضـى، بريوت، )د.ت(.
النجف، . 2 اآلداب،  مطبعة  كربالء،  تراث  طعمة،  آل  هادي  سلامن 

1964م.
سلامن هادي آل طعمة، عشائر كربالء وأرسها، ج1 العلويون، دار . 3

املحّجة البيضاء للطباعة، بريوت، 1998م.
الكفيل، . 4 دار  كربالء،  يف  املجالس  حماسن  طعمة،  آل  هادي  سلامن 

كربالء، 2015م.
الصفوة، . 5 دار  كربالء،  يف  املدفونني  مشاهري  طعمة،  آل  هادي  سلامن 

بريوت، 2009م.
الفقه . 6 نابغة  الشيباين،  احلسن  بن  حمّمد  اإلمــام  البدري،  أمحد  عيل 

اإلسالمي )123هـ/189م(، دار القلم، دمشق، 1994م.
النجاح، . 7 مطبعة  احلسني،  مدينة  كليدار،  آل  مصطفى  حسن  حمّمد 

بغداد، 1947م.
سلامن . 8 كامل  حتقيق:  الشيعة،  شعراء  من  الطليعة  الساموي،  حمّمد 

اجلبوري، ج1، دار املؤّرخ العريب، بريوت، 2001م.
نور الدين الشاهرودي، تاريخ احلركة العلمية يف كربالء، دار العلوم . 9

للنشـر، بريوت، 1990م.
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وسام برهان البلداوي، املجاب برد السالم السيد إبراهيم بن حمّمد . 10
وحدة  ط2،  الّسالم-،  -عليِهم  جعفر  بن  موسى  اإلمام  ابن  العابد 

الدراسات التخصصية يف اإلمام احلسني ، كربالء، 2012م.

ثانيًا: البحوث المنشورة:
آل . 11 الوّهاب  )السيد عبد  سلامن هادي آل طعمة، أعالم من كربالء 

وّهاب 1291-1322هـ(، الينابيع )جمّلة(، النجف، العددان )35-
36(، 1431هــ.

مقدام عبد احلسن باقر الفياض، الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقّدسة . 12
يف مطلع القرن التاسع عشـر )دراسة تارخيية – حتليلية(، جمّلة تراث 

كربالء، السنة الثانية، املجّلد الثاين، العدد األول، أذار 2015م.
نقل . 13 وحماولة  اهلل  عىل  املتوّكل  اخلليفة  حسني،  احلميد  عبد  مهدي 

اخلالفة العباسية من سامراء إىل دمشق )جملة(، جامعة سامراء، مج3، 
العدد30،، متوز 2012م.

ثالثًا: المصادر المستقاة من شبكة المعلومات الدولّية )األنترنت(:
1. www.sutuur.com/Face-Book/3913-muhmd.html
2. www.iraqkhair.com
3. www.imqmrezq.net
4. https://M.facebooke.com



The Catalog of the Journal Volumes for the Fourth Year

1. فهرس املجلة عىل وفق اسامء الباحثني
The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Authors

2. أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية
The Articles of the Journal

3. فهرس املجلة عىل وفق عناوين البحوث
The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Themes

فهرس حبوث أعداد اجمللة للسنة الرابعة

1. فهرس املجلة بحسب املؤلفني - 2. أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية- 3. فهرس املجلة وفق عناوين األبحاث
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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.
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 / 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



332

فهر صايأ دييايملج.ةام.�منةايمريب ة

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/ 



334

فهر صايأ دييايملج.ةام.�منةايمريب ة

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.



47

1. The Index of the Journal According to the Arabic Alphabet of the Authors- 2. The Articles of the Journal
3. The Index of the Journal According to the Arabic Alphabet of the Themes

2017 A.D./ 1439 A.H.Fourth Year, Fourth Volume, fourth Issue

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.
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• 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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