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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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يمم.ّخ�ص
 ،لقد شهدت كربالء هنضة علمية كبرية بعد مقتل أيب عبد اهلل احلسني
لكن يف أواخر القرن الثالث اهلجري وبداية القرن الرابع اهلجري ابتدأت هذه 
النهضة باالزدهار والتقّدم، عندما ملع يف سامء الدين والعلم والفضيلة علامء 
العلمي وجهودهم  بارعون، متّخض عن نشاطهم  أفاضل وفقهاء وأساتذة 
العلمية نشأة احلركة العلمية يف مدينة كربالء املقّدسة، إذ حتوّلت كربالء من 
مدينة يسودها اخلوف والرعب الذي زرعه املتوّكل يف قلوب الزائرين و منعه 
إىل  عّدة،  مّرات  الشـريف  للقرب  وهدمه  س  املقدَّ احلسيني  احلائر  بزيارة  هلم 
مدينة تنعم باألمن واالستقرار، وبخاصة يف أيام املنتصـر العبايس الذي كان 

متعاطًفا مع العلويني وأتباع آل البيت كافة.
كان السيد إبراهيم املجاب يعيش حياًة مليئًة بالصرب واملظاهر الفّذة، فلقد 
شخصيته  عىل  طبعت  التي  العظمة  مظاهر  وأجل  األخالق،  بمكارم  حتىّل 
الكريمة، وميزهتا عن سائر من عاصه يف العبادة، وغزارة العلم، واحلكمة 
وترسيخ  والعقائد  والفقه  بالعلوم  املقّدسة  كربالء  مدينة  السيد  هذا  رفد  إذ 
مبادئ العقيدة من خالل األرس العلمية التي انحدرت من نسل هذا السيد 
إىل  بنسبها  ترجع  و  العلمية  األرس  من  ُعّدت  التي  فائز  آل  كأرسة  اجلليل، 
السيد إبراهيم املجاب، إذ رفدت مدينة كربالء بالعلامء والفقهاء واملحّدثني، 
اهلل فصرّيها  العلم واألدب، وقد رّشفها  معاهد  مدينة كربالء  احتضنت  إذ 
مشهدًا لرياحني الوجود وللصفوة من أهل اليقني واإليامن، أصحاب سيد 
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لكّل  تربُتها مسجدًا  ُجِعَلت  ، حتى  احلسني  اهلل  عبد  أيب  اإلمام  الشهداء 
مؤمن.

من جانٍب آخر كان جميء السيد إبراهيم املجاب، وجماورته احلائر املقّدس 
هو وأوالده )عيل املدفون بسريجان وأمحد املدفون يف املسيب وحمّمد احلائري 
ورًعا،  وعاملًا  حمرتمًا  وجيهًا  سيدًا  كان  و  بواسط،  احلي  قضاء  يف  املدفون 
فضاًل عن أن بيته كان بمثابة مضيف، ومدرسة، وحمكمة، إذ كانت حتل فيه 

النزاعات(، سببًا يف ازدهار هذه املدينة بالعلم والفضيلة.
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Abstract
After the killing of Imam Abi Abdullah Al- Hussain (p.b.u.h.) Kerbala 

witnessed great scholastic renaissance, but in late of the third century of 
Hegira such scholastic renaissance movement flourished and qualified 
scholars flashed in the sky of religion، knowledge and virtue whose efforts 
and contributions and the great role in the establishment of the scholastic 
movement in the holy Kerbala city . Kerbala as a city dominated by fear 
and terror Al- Mutawakel caused in the hearts of the pilgrims (visitors) as 
he prevented them from visiting the sacked Hair Al- Hussainy in addition 
to his destruction of the holy tomb many times، this city was then 
changed and rendered into a city full of security and order especially 
during the days ( ) of Al- Muntasir Al- Abbasy who was sympathized 
with the Alawys' and with the followers of Ahlul – Bait ( pbuth ) Al- Sayyd 
Ibrahim Al- Mujab was a man characterized by patience، high morals 
and greatness as he exceeded all the others of his age in worshipping، 
knowledge and wisdom . The holy Kerbala city benefited much from his 
knowledge، jurisprudence and doctrines together with establishing the 
principles of belief and doctrine as a great number of scholastic families 
went back to him such as Aal Fa’iz family whose members provided 
Kerbala with a great number of scholars، jurisprudence and narrators . 
Kerbala was full of the schools and institutes of science and literature .

The coming of Al- Sayyd Ibrahim Al- Mujab and his neighbourhood of 
and closeness to the holy Ha’ir Husainy with his sons ( Ali buried in Serjan، 
Ahmad buried in Al- Musayab and Muhammad Al- Hairy buried in Al- Hay 
district in Wasit – Muhammad Al- Ha’iry was notable، honourable and a great 
scholar in addition to the fact that his house was considered a guesthouse، 
a school and a court where disputes were settled which the cause behind 
the prosperity of the city and its being well- known of knowledge and virtue .
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يممقّدلة
يف منتصف القرن الثالث اهلجري و طوال القرن الرابع اهلجري، أخذت 
العلويني للسكن إىل جوار جّدهم اإلمام احلسني  تفد إىل كربالء مجوٌع من 
العباسية، فضاًل عن جميء  الروضتني احلسينية و  إدارة شؤون  ،إذ توّلوا 
آالف الزّوار لغرض الزيارة، ملا شهدته كربالء يف ذلك الزمن من الطمأنينة 

و األمن.
إبراهيم املجاب  السيد  الثالث اهلجري وفد إىل كربالء  القرن  ويف مطلع 
بن حمّمد العابد، و استوطن يف هذه املدينة إذ كانت عبارة عن قرية صغرية 
حتتوي عىل بيوت من الطني و أكواخ و بيوت من الشعر، و لكن بعد نزول 
السيد اجلليل إبراهيم املجاب أصبح هلذه املدينة موقع مهم يف التاريخ، فإىل 
جانب تشـرفها بوجود قربي اإلمامني أيب عبد اهلل احلسني و أخيه أيب الفضل 
بعد  احلسيني  احلائر  بجوار  املجاب  إبراهيم  السيد  سكن  فقد   ،العباس
مقتل املتوّكل العبايس سنة 247هـ، الذي منع الزيارة و شّدد احلراسة عىل 
ذلك، و أنزل العقوبة عىل كل من يأيت للزيارة و قد ُعّد إبراهيم املجاب أّول 
علوّي يسكن احلائر. و قد خلف عقبًا من الرجال، كان هلم األثر الكبري يف 
تسلسل األرس العلمية يف مدينة كربالء، وإثراء العلم و الفضيلة من خالل 

إنجاهبم لعدٍد كبرٍي من العلامء و بخاصة من نسل السيد حمّمد احلائري.
نسب  عن  حتّدث  األّول  حمورين:  عىل  تقسيمه  البحث  رضورة  اقتضت 
إبراهيم  السيد  أوالد  إىل  ق  تطرَّ والثاين  ونشأته،  املجاب  إبراهيم  السيد 
البحث  اعتمد  وقد  مثااًل،  احلائري  حمّمد  املبحث  هذا  درس  وقد  املجاب، 
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إىل  باإلضافة  الرتاجم  و  األنساب  وكتب  املراجع  و  املصادر  من  عدٍد  عىل 
املقابالت الشخصية التي أجرهتا الباحثة مع القائمني عىل خدمة املرقد )حمّمد 
احلائري( يف مدينة واسط؛ و كان من بني أهم تلك املصادر املعتمدة: اإلرشاد 
يف معرفة حجج اهلل عىل العباد للمفيد، وكتاب احلّجة عىل الذاهب إىل تكفري 
أيب طالب لفخار بن معد املوسوي، و كتاب أعيان الشيعة ملحسن األمني، 
غاية  وكتاب  عنبة،  البن  طالب  أيب  آل  أنساب  يف  الطالب  عمدة  وكتاب 
البيوتات العلوية املحفوظة من الغبار البن زهرة، فضاًل عن  االختصار يف 
املراجع و املتمثِّلة بكتاب املجاب برد السالم للشيخ وسام برهان البلداوي، 

فضاًل عن االعتامد عىل عدٍد من مواقع شبكة املعلومات.
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يممحورايلأّول:ا
يم�مدُداي�بريهد�ايممجل�ان�مُبهاون�ملأُته:

العابد ابن اإلمام موسى بن جعفر بن حمّمد  هو السيد إبراهيم بن حمّمد 
الباقر بن عيل السجاد بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  )1(،و مل حتّدد لنا 
املصادر التارخيية سنة والدته و لكن يذكر أّنه نشأ و ترعرع يف املدينة املنورة، 

ثم جاء إىل الكوفة و بعدها سكن احلائر.
أربع  له  الكاظم)2(،و هو ألم ولد  بن موسى  العابد  فهو حمّمد  والده  أّما 
بنات هن: حكيمة، و كلثوم، وبرهية، وفاطمة، و ثالثة أوالد و هم جعفر، 
و حمّمد، و إبراهيم املجاب، و كان حمّمد العابد من أهل الفضل و الصالح 
ب بلقب العابد لكثرة عبادته و صومه و صالته، و قد روي عن  و كان يلقَّ
ذلك إذ قيل: أخربين أبو حمّمد احلسن بن حمّمد بن حييى قال: حدثني جدي 
قال: حدثتني هاشمية موالة رقّية بنت موسى، قالت: كان حمّمد بن موسى 
صاحب وضوء و صالة، و كان جل ليله يتوضأ و يصيّل فنسمع سكب املاء 
و الوضوء، ثّم يصيّل لياًل ثّم هيدأ ساعة فريقد، و يقوم فنسمع سكب املاء و 
الوضوء، ثّم يصيّل ثمَّ يرقد سويعة، ثمَّ يقوم فنسمع سكب املاء و الوضوء، 
ثمَّ يصيّل فال يزال ليله كذلك حتى يصبح، و ما رأيته قط إاّل ذكرت قول اهلل 

تعاىل: ﴿ كانوا قلياًل من الليل ما هيجعون ﴾)3(.
كان السيد إبراهيم عاملًا عابدًا زاهدًا، وكان له عدد من األوالد:هم أمحد 

و عيل و حمّمد )4(.
أّما أهم األلقاب التي أطلقت عىل السيد إبراهيم، وأوسعها انتشارًا هو 
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لقب )املجاب (، و سبب تلّقبه هبذا الّلقب أنَّ إبراهيم عندما قصد زيارة قرب 
أبتاه؛ فسمع اجلواب من القرب: و  يا   قال: السالم عليك  اإلمام احلسني 
عليك السالم يا ولدي)5(، و يف رواية أخرى تذكر أنَّ السيد إبراهيم قد أتى 

لزيارة قرب جّده أمري املؤمنني  فأجابه الرضيح )6(.
وًأيًا كانت اإلجابة سواء أمن الضـريح احلسيني املقّدس، أم من رضيح 
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ، فإهّنا كانت إجابة من معصوم ويف هذه 

قال أحد أوالده:
من أين للناس مثل جـــــّدي      موســــــى أو ابنه املجاب
إذ خاطب السبط وهو رمس      جاوبــــــــه أكرم اجلواب

وربام كان سبب تلّقبه هبذا اللقب ألّنه مستجاب الدعوة، وكل هذا يدل 
عىل عظيم قدره و منزلته)7(، أّما اللقب اآلخر للسيد إبراهيم فهو )صاحب 
الصندوق(،إذ روي )أّن إبراهيم املجاب بن حمّمد العابد بن موسى الكاظم، 
املدفون بمشهد احلسني صاحب الصندوق( )8(،إذ متّيز قربه عن بقية الشهداء 
هذه  الربونز،و  من  مصنوع  ظاهر  بصندوق  املقّدس،  باملشهد  املدفونني 
أّن  املرّجح  من  ولعّل  األخرى)9(،  القبور  دون  قربه  هبا  اختص  اخلصوصية 
سبب تلقبه هبذا اللقب يرجع لكونه كان يمسك بمصالح املرقد و أوقافه، 
و لكّنه مل يكن هناك نص رواية حيكي لنا ذلك و إنَّام يمكننا أن نستنتج ذلك 
بعد االطالع عىل بعض النصوص التارخيية و قراءهتا، فقد كانت تولية أرض 
كربالء بأيدي أوالد السيد إبراهيم املجاب، إذ كانوا مسيطرين عىل احلرم و 
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ما جاوره من األرايض )10(، مّما يعني أهّنم كانوا يمتازون بسيطرة و مركزية 
عىل احلرم الشـريف و ما حوله من األرايض، حتى وصلت سيطرهتم اىل أنه 

مل يكن يسمح ألحد بالدفن يف تلك األرايض إال بإجازة منهم.
ومن األلقاب األخرى )الضـرير ()11(إذ روي )...و أّما إبراهيم الضـرير 
احلسني  بمشهد  قربه  و  باملجاب،  املعروف  فهو  الكاظم  موسى  بن  حمّمد 
ب بالضـرير، و أّما وصفه بالكويف فإنَّه  معروف ( إذ كان كفيف البصـر لذا ُلقِّ
كان يسكن الكوفة ثمَّ جاء إىل احلائر احلسيني)12(، كذلك وصف بالعلم حتى 
ب به فقد روي )...إبراهيم املجاب بن حمّمد العابد بن موسى الكاظم، هو  ُلقِّ

أّول من جاء احلائر من األرشاف و كان عاملًا عابدًا زاهدًا...()13(.
ومن خالل هذه الروايات املتقّدمة الذكر يتضح لنا ِعَظم هذه الشخصية 
أنَّ  مدينة كربالء)14(،وقد روي  الذين سكنوا  العلويني  السادة  بني  املتمّيزة 
للسيد إبراهيم املجاب عددًا من األوالد )و العقب من حمّمد العابد بن موسى 
الكاظم  يف إبراهيم املجاب وحده و منه ثالثة رجال حمّمد احلائري)15( و 
البقية ملحّمد  و  )17( من كرمان  بالسريجان  ابن هبرية)16( و عيل  بقرص  أمحد 
احلائري بن إبراهيم املجاب و أعقب حمّمد احلائري ثالثة رجال وهم احلسني 

شيتي وأمحد و أبو عيل احلسن()18(.
أّما عن خرب زوجته فلم نجد هلا ذكرًا يف املصادر التارخيية، سوى أنَّه صاهر 
الروايات  نصوص  بعض  يف  ُذِكر  إذ  احلسيني  احلائر  جماورته  بعد  أسد  بني 
بن  موسى  اإلمام  بن  العابد  حمّمد  بن  إبراهيم  أالشتاين)19(  برفقة  )وكان 

جعفر.....فسكن هبا و تزوج من بني أسد املجاورة ()20(.
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و  كربالء،  مدينة  إىل  انتقل  علوي  أّول  هو  املجاب  إبراهيم  السيد  يعّد 
القرن  منتصف  يف  أي  هـ   247 املتوّكل  هالك  بعد  املدينة  هذه  استوطن 
للحائر  نسبة   ) احلائري  )حمّمد  باحلائري  لقب  األكرب  ابنه  إنَّ  حتى  الثالث، 

احلسيني )21(.
أّما القرب الشـريف فيقع خلف قرب احلسني بستة أذرع، يف الزاوية الشاملية 
من الرواق )22(،و يظهر من التاريخ أنَّ قرب السيد إبراهيم املجاب كان يف العصور 
الوسطى مشهورًا معروًفا يف احلائر احلسيني، و هذا قريب إىل اعتبار أبناء السيد 
إبراهيم املجاب قد سكنوا احلائر من بعده و اختذوا تربته مدفًنا )23(. و بذلك ُعدَّ 

أّول من سكن مدينة كربالء من العلويني هم آل إبراهيم املجاب )24(.
ومل تذكر لنا املصادر التارخيية املّدة التي قضاها السيد إبراهيم املجاب يف 
املدينة املنورة، و متى هاجر من املدينة املنورة إىل الكوفة، التي اخّتذها مقّرًا 

س، كام مل تذكر لنا سنة وفاته. إلقامته ثمَّ انتقاله إىل احلائر احلسيني املقدَّ
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يممحورايمثلنم:
ايأوليايم�مدداي�بريهد�ايممجل�:

كام رأينا يف الروايات السالفة الذكر أنَّ السّيَد إبراهيم املجاب له عدٌد من 
األوالد: هم أمحد و عيل و حمّمد احلائري )25(، أحدهم هو عيل بن إبراهيم 
املجاب بن حمّمد العابد بن موسى الكاظم ، و مل حتّدثنا املصادر التارخيية 
الشـيء الكثري عن هذه الشخصية، سوى أنَّ له مزاًرا معروًفا يزوره الناس يف 
سريجان من بالد كرمان، و ذكر أيضًا أّنه استشهد بيد بني العباس يف طريق 
املجاب فهو أمحد بن  إبراهيم  للسيد  الثاين  الولد  )26(، وبخصوص  األهواز 
إبراهيم املجاب بن حمّمد العابد بن موسى الكاظم )27(، ولد بمدينة كربالء 
ثمَّ انتقل إىل قصـر ابن هبرية و كان من الوجهاء و األخيار )28(، وقد اشتهر 
هذا السيد اجلليل بكنية )أبو جعفر(، فضالً  عن كنيٍة أخرى و هي كنية حملّية 
)أبو جاسم (و هذه الكنية غلبت عىل الكنية األوىل، و يقع مرقده الشـريف 
تقع  و  القضاء،  مركز  من  تقريًبا  مرتات  كيلو   10 بعد  عىل  املسيب  رشقي 
فيه من حرم  البناء  يتكون  و  )أبو جاسم(،  املحيّل  باسمه  تدعى  قرية  حوله 
مه طارمة ثمَّ  داخيل واسع و ذات أروقة، و تعلوه قبة مغلفة بالقاشاين و تتقدَّ
صحن له باب كبري، من اخلشب الساج يطل عىل شارع معبد يربطه بمركز 

القضاء)29(.
أّما السيد حمّمد احلائري فإنَّه االبن األكرب للسيد إبراهيم املجاب، و هو 
حمّمد بن إبراهيم املجاب بن حمّمد العابد بن موسى الكاظم )30(، وهو عامل 
كبري ووجيه، سكن هذا العامل مدينة كربالء املقّدسة يف القرن الثالث اهلجري 
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أيام املنتصـر العبايس ) 247-248هـ (، فقد اشتهر املنتصـر بتقربه من آل 
اإلمامي  الفكر  بناء  من  استطاع    الصادق  اإلمام  أنَّ  نجُد  ،لذا  البيت 
بناًء قوياًم، أّما الوقت اآلخر فهي يف أيام املأمون العبايس ) 198 -218هـ( 
ملّا عقد املأمون والية العهد لإلمام الرضا  إذ روي )عن موسى بن سلمة 
قال: كنت بخراسان مع حمّمد بن جعفر فسمعت أنَّ ذا الرئاستني ) الفضل 
بن سهل ( خرج ذات يوم و هو يقول: واعجبا و قد رأيت عجبًا، سلوين 
عام رأيته فقالوا: ما رأيت أصلحك اهلل؟! قال: رأيت املأمون يقول لعيل بن 
موسى الرضا : قد رأيت أْن أقّلَدك أمر املسلمني و أفسح ما يف رقبتي و 
بذلك  يل  طاقة  ال  له:  يقول    موسى  بن  عيل  رأيت  و  رقبتك،  يف  أجعله 
جعله  و  أطاع  و  فسمع  العهد  والية  بقبول  ألزمه  امتنع  ة......فلاّم  قوَّ ال  و 
من  حبيب  أم  هي  و  بناته  إحدى  زوج  و   ) اخلضـرة  لبس  و  عهده....  ويل 
اإلمام الرضا )31(، أّما احلقبة األخرية فهي أيام املنتصـر العبايس)247- 
248هـ(، فعند جميئه شعر العلويون باألمان، و تدّفقوا من هنا و هناك بعدما 
كانوا ال يستطيعون دخول املدينة بسبب منع املتوكل)232- 247هـ( ملراسيم 
الزيارة، و استوطنوا بجوار العتبات املقّدسة و كان حمّمد احلائري ابن السيد 
إبراهيم املجاب أحد العلويني الذين توّلوا السدانة، فتوىّل هو و أبناء أعاممه 
أّول  كان  وكذلك  العباسية،  و  احلسينية  الروضتني  سدانة  و  احلرم  شؤون 
علوي يؤّسس مضيفًا لزوار أيب األحرار أيب عبد اهلل احلسني ،و استمرت 
هذه احلالة إىل أيام عضد الدولة البوهيي ) 324- 372هـ / 936-987م ( 
و بعده نادر شاه القاجاري ) 1100 -1148هـ/ 1688- 1726م(،الذي 
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عمل عىل إكساء كل من قّبة اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وقّبة اإلمام 
أيب عبد اهلل احلسني و قّبة أيب الفضل العباس و قّبة العسكريني بالذهب)32(.
كان السيد حمّمد احلائري ابن السيد إبراهيم املجاب سيدًا، رشيفًا، جلياًل 
إذ  حمكمة،  و  مدرسة  و  مضيف  بمثابة  داُره  كانت  )33(،و  حمرتمًا  ووجيهًا، 
احلائري  حمّمد  السيد  ساهم  كذلك  اخلالفات،  و  النزاعات  هبا  حتل  كانت 

. بإسداء اخلدمات للزوار و إقامة املناسبات املرتبطة بآل البيت
و قد حصلت حوادث دامية نشبت يف احلائر فلجأ إىل واسط عند بعض 
ن  أرحامه و تويّف هناك وقيل أصيبت إحدى فقرات ظهره، و مع هذا فإّنه متكَّ
ثمَّ  الذي كان يسّمى )هنر اخلابور(، فعربه  النهر و  من اهلروب حتى وصل 
أربعة  عندها  وبقي  البشائر  يف  اخلابور  دير  منطقة  يف  خالته  بيت  إىل  وصل 

أشهر ثمَّ مات، و دفن باملكان نفسه)34(.
اللقب  تلّقبه هبذا  احلائري، و سبب  منها  ة  بألقاب عدَّ السيد حمّمد  ب  ُلقِّ
ألنَّه ولد و سكن مدينة كربالء جماورًا للحائر احلسيني، أّما اللقب اآلخر و 
هو األوسع شهرة من اللقب األّول فهو العّقار و هلذا اللقب قّصة وهي أن 
بناء صغري و قّبة  مرقد السيد حمّمد احلائري كان يف بداية تكوينه عبارة عن 
متواضعة يزورها املؤمنون للترّبك به »و يرجع تاريُخ بنائه إىل ما قبل ثامنني 
عاًما أي يف أواخر القرن الثالث عشـر و كانت بقرب قربه قرية صغرية فيها 
بعض األسواق كام يشاهد آثار ختطيطها و اآلن قد اندرست و اليوم قّوام قربه 
ينزلون حول قربه و هم من قبيلة كعب و من عشائر مّياح «، و كان بجانب 
املرقد مزرعة )بستان (كبرية أوقفوها أهلها ليصـرفوا أرباحها عىل بناء مرقد 
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السيد حمّمد احلائري، و صيانته و إطعام الزائرين، و كانت إحدى القبائل قد 
سكنت بالقرب من املزرعة و كانت متلك كثرًيا من قطعان األغنام، و يف يوم 
بالكامل، و  املزرعة فدمرت  أغنامها يف هذه  القبيلة  األيام أوقعت هذه  من 
ر القائمني عىل خدمة املرقد من سوء عاقبتهم إن استمروا بذلك، لكنَّهم  حذَّ
مل ينتهوا و مل يذعنوا و عندما أصبح الصباح شوهدت مجيع األغنام معقورة 

األرجل هلذا سّمي بالعّقار )35(.
لقضاء  التابعة  البشائر  ناحية  اخلابور  دير  منطقة  يف  الشـريف  املرقد  يقع 
فقد  للسيد  الكرامات  من  العديد  ظهور  بسبب  و  واسط،  حمافظة  يف  احلي 
أصبحت أعداٌد كبريٌة من الناس تأيت لزيارته أيام اجلمع و العطل و املناسبات 
الشـريف، و أصبح  املرقد  بتعمري  ابتدأ  قرُبه شهرًة،  ازداد  و األعياد، لذلك 
اإلعامر يشتمل عىل مساحة قدرها عشـرة آالف و ستامئة مرت، بعد أن كان 

رضحُيه يشمل مساحة ستني مرًتا يف السابق )36(.
ويعّد السيد حمّمد احلائري االبن األكرب للسيد إبراهيم املجاب كام ذكرنا سابقًا، 
ومنه تسلسلت األرس العلمية يف كربالء، إذ كان أحفاُده كثريين: منهم آل فايز و 
هم بيت من بيوتات آل فايز أقدم األرس يف كربالء و أنقاها نسبًا يرجع تاريخ 
سكناها يف مدينة كربالء إىل القرن الثالث اهلجري )37(، إذ توىّل آل فائز نقابة احلائر 
احلسيني حتى القرن التاسع اهلجري )38(،و اآلن هم من سكنة احلائر احلسيني، 
و تنقسم أرسة آل فايز عىل بيوت عّدة هي: آل طعمة و آل نصـر اهلل و آل 
ضياء الدين و آل تاجر و آل مساعد، هذا و قد برز من هذه األرسة العديد من 
العلامء و اخلطباء و األدباء أبرزهم السيد طعمة علم الدين احلائري املوسوي، 
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و عبد احلسني الكليدار آل طعمة صاحب املؤّلفات و املوسوعات، وكان سادن 
خ له مكتبٌة عظيمٌة )39(،  الروضة احلسينية، و هو عامل فاضل و فيلسوف و مؤرِّ
والسيد عبد اجلواد الكليدار آل طعمة صاحب كتاب تاريخ كربالء، و السيد 
السيد سلامن هادي آل  حمّمد حسن آل طعمة صاحب كتاب مدينة احلسني، 

طعمة، إذ كان هلذه األرسة دوٌر بارٌز يف إثراء احلركة العلمية يف مدينة كربالء.
و كان من ولد حمّمد احلائري ثالثة رجال هم: احلسني شيتي و أمحد و أبو احلسن 
عيل، فأّما احلسني شيتي فإنَّه عقب حمّمًدا أبا الغنائم)40(،و ميمون السخي )41(. و أّما 
أمحد فله عقب كثري يقال هلم) بنو أمحد (،و كّلهم تفّرقوا من ابن وحيد و هو عيل 
املجدور)42(، ثمَّ أعقب عيل املجدور رجلني مها: هبة اهلل و أبو جعفر حمّمد اخلري 
آل أيب الفائز )43(،و أعقب أبو عيل احلسن ثالثة رجال هم: أبو الطيب أمحد و 

عيل الضخم و حمّمد )44(.
كان من أحفاد السيد حمّمد احلائري و أوسعهم شهرة شمس الدين أبو عيل 
فخار بن معد بن فخار بن أمحد بن حمّمد بن أيب الغنائم حمّمد بن احلسني بن حمّمد

احلائري بن إبراهيم املجاب بن موسى الكاظم ،إذ كان عاملًا فقيهًا نّسابة 
راوية و أديًبا شاعرًا، و كان من عظامء وقته، إذ مل خيُل منه سند من أسانيد علامئنا 
و حمّدثينا، تويّف يف 17 رمضان من سنة 630 هـ )45(، و كان هذا العامل صاحب 
كتاب إيامن أيب طالب و املعروف بـ )احلّجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب( و 
الذي طبع يف قم و كان الكتاب من حتقيق السيد حمّمد بحر العلوم. و من نسل 
السيد حمّمد احلائري أيضًا )احلمزة الشـرقي ( و هو أمحد بن هاشم بن علوي بن 
احلسني الغريفي بن احلسن بن أمحد بن عبد اهلل بن احلسني بن مخيس بن أمحد 



41

يكيكالدليلا ملاا .مايم .د.م

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

بن ناص بن عيل كامل الدين بن سليامن بن جعفر بن أيب العشائر موسى بن أيب 
احلمراء حمّمد بن عيل الطاهر بن عيل الضخم بن أيب عيل احلسن بن أيب احلسن 

حمّمد احلائري، و هو من بيت علم و سيادة و رشف.
روي أنَّ هذا السيد قد ذهب يومًا إىل زيارة قبور أجداده يف كربالء، هو و 
قتلوا  و  فقتلوه  اللصوص،  من  جمموعٌة  هلم  ض  فتعرَّ الصغري  ولده  و  زوجته 
زوجته و ولده، و ذلك يف رشقي الديوانية يف أرايض )مللوم ( و هي مساكن 
قبيلتي جبور و األقرع و من ثمَّ جاء أهل البحرين إىل العراق لغرض الزيارة، 
معروف  مزار  له  أصبح  ذلك  بعد  مكانه،  يف  فدفنوه  مقتواًل  السيد  ووجدوا 

يقصده الكثري من الزوار.
أّما سبب تسميته باحلمزة الشـرقي فكان متييزًا له عن احلمزة الغريب الذي يقع 
غريب الديوانية، و اسمه أبو يعىل محزة بن القاسم بن عيل بن محزة بن احلسن بن

ب هذا السيد اجلليل  )46(،ُلقِّ عبيد اهلل بن العباس بن عيل بن أيب طالب 
بعّدة ألقاب منها: سبع آل شبل و سبع اجلبور و أبو رساجة )47(.

ومن هذا املنطلق نجد أنَّ أوالد السيد حمّمد احلائري هم الذين أّسسوا نقابة 
العلويني بعد جماورهتم احلائر و كان هلم األثر الكبري يف تسلسل األرس العلمية و 
نبوغ العديد من العلامء و الفقهاء و األدباء و الشعراء و الذين عملوا بجهدهم 

الدؤوب إىل إثراء احلركة العلمّية يف مدينة كربالء املقّدسة.
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يمخلتمة
من خالل دراسة املوضوع تبنيَّ لنا عدٌد من النتائج، كان من أمّهها أنَّ آل إبراهيم 
سوا  م أسَّ ل من جاوروا احلائر احلسيني من العلويني، وأقاموا نقابًة هلم ثمَّ أهنَّ هم أوَّ
و  الزائرين،  يستقبل  الذي  للمضيف  تأسيسهم  منها،  اخلدمية  املشاريع  من  كثرًيا 

مسك كل ما يتعلق باملرقد الرشيف.
ومنهم تفرعت األرس العلمية، والتي َأْثَرت مدينة كربالء بالعلم والفضيلة، إىل 
جانب ذلك فقد بيَّنت الدراسُة املنزلة التي كان يتمتَّع هبا السيد إبراهيم املجاب، و 
اخلصوصية التي اختصَّ هبا، و املتمثِّلة بإجابة القرب )قرب جّده( له برد السالم عليه، 
فضاًل عن انفراد قربه يف احلرم احلسيني املقّدس عن باقي قبور الشهداء املدفونني يف 
رواق احلرم املطّهر، و هذا إن دلَّ عىل يشء فهو يدّل عىل عظم املنزلة و رفعة القدر 

هلذه الشخصية اجلليلة.
فت هبا أرايض واسط و احلّلة و كرمان، إذ  أّما أوالُده فقد كانت مراقُدهم قد تشـرَّ
كان هلم دوٌر كبرٌي يف احلياة العلمية و الدينية، و خدمة احلائر احلسيني و خدمة زائريه، 
و كان السيد حمّمد احلائري االبن األكرب للسيد إبراهيم املجاب له أحفاٌد كثريون، و 
عت األرس العلمية التي رفدت مدينة كربالء بعلومها و فقهها و عقائدها،  منه تفرَّ
لكن مل تتحّدث املصادر التارخيية عن هذه الشخصيات بشكل مبارش و مل تذكر الكثري 
من األحداث عنها، إاّل أّننا من خالل قراءة نصوص الروايات واملقابالت الشخصية 
مع القائمني عىل خدمة املراقد توصلنا إىل حقائق تارخيية منها جماورة إبراهيم املجاب 
لقرب اإلمام احلسني بن عيل  فضاًل عن بعض احلقائق األخرى التي كشفت عنها 

الدراسة، و التي ذكرت خالل املواضيع التي تناولتها الدراسة.
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ط1، قم.

الفتح ت 693هـ، كشف . 3 األربيل، أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب 
الغّمة يف معرفة األئّمة، دار األضواء، بريوت.

التعارف . 4 دار  األمني،  حسن  حتقيق  الشيعة،  أعيان  حمسن،  األمني،   .
للمطبوعات، بريوت.

األميني، عبد احلسني أمحد األميني النجفي، الغدير يف الكتاب و الُسنَّة . 5
و األدب، دار الكتاب العريب، بريوت، ط4، 1977م.

اإلدرييس، أبو عبد اهلل حمّمد بن حمّمد بن عبد اهلل بن إدريس احلسيني . 6
الطالبي املعروف بالرشيف اإلدرييس ت 560 هـ، نزهة املشتاق يف 

اخرتاق اآلفاق مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2002م.
البلداوي، وسام برهان، املجاب بَِرد السالم إبراهيم بن حمّمد العابد . 7

الدراسات  وحدة  إصدار   ، جعفر  بن  الكاظم  موسى  اإلمام  بن 
التخصصية يف اإلمام احلسني، العتبة احلسينية املقّدسة، قسم الشؤون 

الفكرية و الثقافية، ط2، كربالء، 2012م.
بحر . 8 صادق  حمّمد  حتقيق  الرجالية،  الفوائد  مهدي،  العلوم،  بحر 



48

يأ�موي�ا .�ايم�مدداي�بريهد�ايملجل�اوايأولي�

العلوم، حسني بحر العلوم، مطبعة أفتاب، ط1، طهران.
حرز الدين، حمّمد، مراقد املعارف يف تعيني مراقد العلويني و الصحابة . 9

و التابعني و الرواة و العلامء و األدباء و الشعراء، تعليق حمّمد حسني 
حرز الدين، مطبعة اآلداب، النجف األرشف، 1971م، ج2.

احلموي . 10 اهلل  عبد  بن  ياقوت  اهلل  عبد  أبو  الدين  شهاب  احلموي، 
الرومي البغدادي، معجم البلدان، دار صادر، بريوت.

أنساب . 11 يف  الــرضب  مناهل  النجفي،  األعرجي  جعفر  احلسيني، 
النجفي، قم،  الرجائي، مكتبة املرعيش  السيد مهدي  العرب، حتقيق 

مطبعة حافظ.
احلائري، إبراهيم شمس الدين حسني القزويني املوسوي، البيوتات . 12

العلوية يف كربالء، 1963م، كربالء.
املعارف . 13 دائرة  املهرجاين،  األعلمي  سليامن  حسني  حمّمد  احلائري، 

املسامة بمقتبس األثر و جمدد ما دثر، مطبعة احلكمة، طهران، ط1.
ذكر . 14 يف  االختصار  غاية  محزة،  بن  حممد  بن  الدين  تاج  زهرة،  ابن 

البيوتات العلوية املحفوظة من الغبار، النجف.
العلويني، . 15 أنساب  أصول  يف  اجلريدة  احلسيني،  حسني  الزرباطي، 

النرش ميثم احلسيني، ط1 .
اهلل . 16 عبد  بــن  فرغيل  بــن  يوسف  645هــــ  ت  اجلـــوزي  ــن  اب سبط 

البغدادي سبط احلافظ أيب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي – احلنفي 
حمّمد  تقديم  األئّمة،  خواص  تذكرة  654هـ،  املولود581-املتوّف 
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صادق بحر العلوم، مكتبة نينوى، طهران.
ابن شهر آشوب، أبو جعفر حمّمد بن عيل بن شهر آشوب الرسوي . 17

املازندراين ت518هـ، مناقب آل أيب طالب و حتقيق يوسف البقاعي، 
دار األضواء، ط2، 1991م.

رجال . 18 علم  مستدركات  1405هـــ،  ت  النامزي  عيل  الشاهرودي، 
احلديث، مطبعة شفق، طهران.

الشريازي، حمّمد املوسوي، سلطان الواعظني، ليايل بيشاور مناظرات . 19
و حوار، تعريب حسني املوسوي، دار الغدير، بريوت.

الرشيف الريض، ت 406 هـ، خصائص األئّمة، حتقيق حمّمد هادي . 20
األميني، جممع البحوث اإلسالمية، اإلستانة الرضوية املقّدسة، إيران.

آل طعمة، سلامن هادي، أعالم من كربالء )السيد إبراهيم املجاب(، . 21
جمّلة ينابيع، العدد السابع و العرشون، ذو القعدة، 1429 هـ.

الطهراين، آغا بزرك ت1389هـ، الذريعة اىل تصانيف الشيعة، دار . 22
األضواء، ط3، بريوت.

عيل بن حمّمد بن أمحد املالكي املكي ت 855هـ، الفصول املهّمة يف . 23
معرفة األئّمة، دار األضواء، بريوت، ط2، 1988م.

حتقيق . 24 الطالبيني،  أنساب  يف  املجدي  الغنائم،  أيب  بن  عيل  العمري، 
أمحد املهدوي الدامغاين، نرش مكتبة املرعيش النجفي العامة، مطبعة 

سيد الشهداء،ط1، قم.
ابن عنبة، أمحد بن عيل احلسيني ت 828 هـ، عمدة الطالب يف أنساب . 25
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آل أيب طالب، حتقيق حمّمد حسن الطالقاين، ط2، منشورات املطبعة 
احليدرية، النجف، 1961م.

العاميل، عيل الكوراين، العراق بلد إبراهيم و آل إبراهيم ، حتقيق . 26
عبد اهلادي الربيعي و كامل العنزي، ط1، 2010م.

العسكري، نجم الدين ت 139هـ، أبو طالب حامي الرسول –صىّل . 27
اهلل عليه وآله وسلم- و ناصه، مطبعة اآلداب، النجف.

الشؤون . 28 قسم  كربالء،  يف  املقامات  و  املراقد  األمري،  عبد  القرييش، 
الفكرية و الثقافية يف العتبة العباسية املقّدسة، ط1، بريوت، 2008م.

القّمي، عباس، منتهى اآلمال يف تواريخ النبي و اآلل، تعريب نادر . 29
التقي، الدار اإلسالمية،1994م، بريوت.

الكربايس، حمّمدصادق حمّمد، دائرة املعارف احلسينية تاريخ املراقد، . 30
املركز احلسيني للدراسات، لندن،ط1، 1998م.

الكليدار، عبد احلسني الكليدار آل طعمة سادن الروضة احلسينية، . 31
بغية النبالء يف تاريخ كربالء، حتقيق عادل الكليدار، مطبعة اإلرشاد، 

بغداد.
الكعبي، عيل موسى، اإلمام موسى الكاظم سرية و تاريخ، سلسلة . 32

املعارف اإلسالمية.
طالب، . 33 أيب  تكفري  إىل  الذاهب  عىل  احلّجة  603هـ،  ت  فخار  معد، 

حتقيق حمّمد بحر العلوم، منشورات سيد الشهداء، ط1، قم.
املفيد، أبو عبد اهلل بن حمّمد بن النعامن العكربي البغدادي )336-. 34
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413هـ(، اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، حتقيق مؤّسسة آل 
البيت  إلحياء الرتاث، ط1، بريوت، 1995م.

مركز املصطفى، من أحاديث الشيعة و الُسنَّة و سريهتم يف زيارة قرب . 35
النبي و األئّمة و إعامرها.

موسوي، سيد فاخر، التجيّل األعظم، ط1، قم.. 36

ثانيًا: المقابالت الشخصية
مقابالت شخصية مع القائمني عىل خدمة مرقد السيد حمّمد احلائري . 37

يف قضاء احلي يف مدينة واسط مع كل من احلاج أيب باسم )شمران 
يوسف ( و احلاج أيب أمحد )ماجد يارس الكعبي ( يوم اجلمعة املوافق 

2017/1/20م.

ثالثًا: شبكة المعلومات الدولية
38. w.dorar- aliraq.net

39. www.khayna، com

40. www.shtelarab. Com

41. www.akutet. Com 

42. www.sibtayn. Com

43. www. Alm

44. oqdsalghorayfi. com 
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صورة مرقد حمّمد بن إبراهيم املجاب



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
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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.
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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/ 



45

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

• 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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