
د السادس/ العدد الرابع)22( السنة السادسة/املجلَّ
ربيع الثاين 1441هـ /كانون األول  2019م

ديواُن الوقِف ال�ِشيّعي ة اْلِعَراِق       ُجْمُهْوِريَّ



فهر�س بحوث اأعداد املجلة لل�شنة ال�شاد�شة

1- فهرس المجلة على وفق أسماء الباحثين

2- فهرس المجلة على وفق عناوين البحوث

3- فهرس أبحاث المجلة باللغة اإلنجليزية
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فهر�س املجلة على وفق اأ�شماء الباحثني
• أحمد باسم األسدي/ العدد الرابع/ السنة السادسة/334-291.

املدرسة اهلندية الكربى ف كربالء وأثرها العلمي والثقاف )1270-1411هـ/1854-
1991م( دراسة تارخيية.

الثالث/ العدد  الفتالوي/  خضير  ياس  -ك��رار  الحلي  مجيد  علي  أحمد   •"

 السنة السادسة/290-181.

ـــارس  ـــه ــــ(وف ــّي)ت 1269ه ــف ــي ــقــط ـــوّي ال ـــوس ــن مــعــصــوم امل ــد ب ــّم ــد حم ــّي ــس  ال
جمموعته األدبية.

• إشراق قيس فيصل الطائي/ العدد األول/ السنة السادسة/ 294-269.
أرسة آل الداماد /السيد حممد صالح الداماد احلائري أنموذجاً.

• أمين حسين بوري/ العدد األول/السنة السادسة/79-29.
ـــرايّن ف  ـــح ـــب ــد املـــحـــّدث ال ــن ــــة ع ــــّرواي ــن ال ــت ــم م ــي ــي ــق ـــث وت ـــدي ــد احل ــق  ن

موسوعة احلدائق النارضة.
• أمين حسين بوري/ العدد الثالث/ السنة السادسة/146-85.

داللة الظواهر وكيفية التعاطي معها عند صاحب احلدائق.
• إياد عبد الحسين الخفاجي/العدد الثاني/السنة السادسة/284-253.

رسالة ف نقد دوزي تأليف السّيد هبة الدين الشهرستاين/ حتقيق.
• حسين رضا يوسف األشقر العاملي/ العدد األول/السنة السادسة/328-297.

التسرتي  الشيخ عبد اهلل بن احلسني  الكبري  للفقيه  السبع  الفقهية  املسائل  أجوبة 
)ت1021هـ(/ حتقيق.
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• سها صاحب القريشي/ العدد الرابع/ السنة السادسة/146-95.

قراءة ف شعر السّيد مرتىض الوهاب )التأريخ الشعري والتقريظ أنموذًجا(.

• ضياء الشيخ عالء الكربالئي/ العدد الرابع/ السنة السادسة/388-337.

احلائري  القزويني  املوسوي  إبراهيم  السّيد  إفادات  من  األحوال  تعارض  ف  رسالة 
)1214هـ - 1262هـ(/ حتقيق.

• عادل حريجة الخفاجي/العدد الثاني/السنة السادسة/57-27.

قراءات ف النصوص الرشعية عند الفاضل الدربندي )ت 1285هـ( كتاب )إكسري 
العبادات ف أرسار الشهادات( مثااًل.

• عباس هاني الجراخ/العدد الرابع/ السنة السادسة/94-27.

معجُم دواوين الشعراء الكربالئيني.

• عبد الحليم عوض الحلي/العدد األول/ السنة السادسة/189-81.

مكتبة الشيخ إبراهيم بن عيل الكفعمي )ت: 905 هـ(.

• علي طاهر الحلي/العدد الرابع/ السنة السادسة/187-147.

عبد اجلواد الكليدار ومنهجه ف الكتابة التارخيية )تاريخ كربالء العام( انموذجاً.

• عماد موسى الكاظمي/ العدد الثاني/ السنة السادسة/172-119.

الشهرستاين  احلسيني  الدين  هبة  السّيد  املصلح  للعالمة  الدعاة  مع   حديث 
1386هـ 1967م/ حتقيق.

السنة  ال��ث��ال��ث/  ال��ع��دد  ف��ش��اخ/  مطشر  أس��م��اء   / حسين  رس���ول  ف��الح   •

السادسة/83-27.

الداللة الرصفية ف كتاب التبيان ف تفسري غريب القرآن للشهرستاين )ت1344هـ(.
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• فالح عبد علي سركال/ العدد الثالث/ السنة السادسة/180-147.

ــري  ــب ــك ــــب ال ــــو احل ــــن أب ــــِس ـــِخ حُمْ ـــْي ـــشَّ ـــِر ال ــــ ـــْع ـــــاِن ف ِش ـــــَك ـــــــُة امَل داَلل
 

)كربالء ومرادفاتا أنموذجاً(.

• كوكب حسين عزيز الهاللي/العدد األول/ السنة السادسة/230-191.

مدرسة الرسدار حسن خان القزويني مصدًرا من مصادر النهضة العلمية ف مدينة 
كربالء املقدسة.

• مازن خضير عباس الغزي/العدد الثاني/ السنة السادسة/ 116-93.

الفكر اإلصالحي للسيد هبة الدين الشهرستاين.

• محمد جاسم محسن الموسوي/ العدد الثالث/ السنة السادسة/ 331-291.

تراث كربالء ف جمّلة مرياث حديث الشيعة دراسة ببليوغرافية.

• محمد حسين الواعظ النجفي/العدد الثاني/ السنة السادسة/ 91-59.

تراث رشيف العلمء املازندراين احلائري )ت1246هـ( دراسة ببليوغرافية.

• محمد عبد الرسول جاسم السعدي/العدد الثاني/ السنة السادسة/413-285.

ــرش اهلــجــري(  ــاين ع ــث ــرن ال ــق ــن أعـــالم ال ــري )م ــائ ــزي احل ــوي ــر	 اهلل احل ـــوان ف  دي
دراسة وحتقيق واستدراك.

• محمد علي الحرز/العدد الرابع/ السنة السادسة/239-189.

ف  دراسة  1401هـــ(   -1318( احلائري  األحسائي  عيثان  آل  حممد  بن  عيل   الشيخ 
سريته وآثاره العلمية.

• محمد علي عبد الرسول الفدائي/العدد الرابع/ السنة السادسة/289-241.

استصحاب األحكام الكلية عند الفاضل النراقي )قدس رسه(.
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• مسلم عوض مهلهل/ العدد األول/ السنة السادسة/ 231- 267.

الشيخ الشهيد عبد الرضا الصاف )1933- 1989م( دراسة تارخيية.

• مضر سليمان الحلي/ العدد الثاني/ السنة السادسة/252-173.

َسينِيِّ  احلُ يِن  الدِّ ِة  َب ِه َمِة  الَعالَّ اإلَِســالِم  ِة  حِلُجَّ الَعُروِض  ِعْلِم  ِف  الُفُيوِض  َرواِشــُح 
هِرْسَتايِنِّ )امُلتَوفَّ 1386هـ(/ حتقيق. الشِّ

• هادي نزيه القميحا/العدد الثالث/ السنة السادسة/ 369-335.

ــري  ــائ ـــداين احل ـــم ــد اهل ــم ــص ــد ال ــب ــوىل ع ــم ــل ــة أخــبــار اآلحــــاد ل ــّي ــّج  أدّلــــة ح
)ت: 1216هـ(/ حتقيق.
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فهر�س املجلة على وفق عناوين البحوث
بن الحسين  الله  عبد  الشيخ  الكبير  للفقيه  السبع  الفقهية  المسائل  أجوبة   •

التستري )ت1021ه�(.

حسني رضا يوسف األشقر العاميل/ العدد األول/السنة السادسة/328-297.

ة أخبار اآلحاد للمولى عبد الصمد الهمداني الحائري )ت: 1216ه�(. • أدّلة حّجّي

هادي نزيه القميحا/العدد الثالث/ السنة السادسة/ 369-335.

• استصحاب األحكام الكلية عند الفاضل النراقي )قدس سره(.

حممد عيل عبد الرسول الفدائي/العدد الرابع/ السنة السادسة/289-241.
• أسرة آل الداماد /السيد محمد صالح الداماد الحائري أنموذجاً.

إرشاق قيس فيصل الطائي/ العدد األول/ السنة السادسة/ 294-269.
• تراث شريف العلماء المازندراني الحائري )ت1246ه�( دراسة ببليوغرافية.

حممد حسني عيل الواعظ النجفي/العدد الثاين/ السنة السادسة/ 91-59.
• تراث كربالء في مجّلة ميراث حديث الشيعة دراسة ببليوغرافية.
حممد جاسم املوسوي/ العدد الثالث/ السنة السادسة/ 331-291.

د هبة الدين الحسيني الشهرستاني  • حديث مع الدعاة للعالمة المصلح السّي

1386ه� 1967م
عمد موسى الكاظمي/ العدد الثاين/ السنة السادسة/172-119.

للشهرستاني  القرآن  غريب  تفسير  في  التبيان  كتاب  في  الصرفية  الداللة   •

)ت1344ه�(.
فالح رسول حسني / أسمء مطرش فشاخ/ العدد الثالث/ السنة السادسة/83-27.
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• داللة الظواهر وكيفية التعاطي معها عند صاحب الحدائق.

أمني حسني بوري/ العدد الثالث/ السنة السادسة/146-85.

الكبير  ال��ح��ب  أب���و  ُم��ْح��ِس��ن  ��ِخ  ��ْي ال��شَّ ��ِر  ��� ِش��ْع ��ي  ف ال���َم���َك���اِن  داَلل�����ُة   •"

)كربالء ومرادفاتها أنموذجاً(.

فالح عبد عيل رسكال/ العدد الثالث/ السنة السادسة/180-147.

• ديوان فرج الله الحويزي الحائري )من أعالم القرن الثاني عشر الهجري( دراسة 
وتحقيق واستدراك.

حممد عبد الرسول جاسم السعدي/العدد الثاين/ السنة السادسة/413-285.

القزويني  الموسوي  إبراهيم  د  السّي إف��ادات  من  األح��وال  تعارض  في  رسالة   •

الحائري )1214ه� - 1262ه�(.

ضياء الشيخ عالء الكربالئي/ العدد الرابع/ السنة السادسة/388-337.

د هبة الدين الشهرستاني. • رسالة في نقد دوزي تأليف السّي

إياد عبد احلسني اخلفاجي/العدد الثاين/السنة السادسة/284-253.

نِيِّ  يِن الُحَسي ِة الدِّ َب َمِة ِه ِة اإلَِسالِم الَعالَّ ُروِض لُِحجَّ ِم الَع ي ِعْل ُيوِض فِ • َرواِشُح الُف

ى 1386ه�(. يِّ )الُمتَوفَّ هِرْسَتانِ الشِّ

مرض سليمن احليل/ العدد الثاين/ السنة السادسة/252-173.

ه���(  1269 ��ف��ّي)ت  ال��ق��ط��ي ال��م��وس��وّي  م��ع��ص��وم  ب��ن  م��ح��ّم��د  ��د  ��س��ّي ال  •"
وفهارس مجموعته األدبية.

ــثــالــث/  ــدد ال ــع ــالوي/ ال ــت ــف ـــاس خــضــري ال ــــرار ي ـــيل -ك ــد احل ــي ــيل جم ـــد ع  أمح
السنة السادسة/290-181.
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• الشيخ الشهيد عبد الرضا الصافي )1933-1989م( دراسة تاريخية.

مسلم عوض مهلهل/ العدد األول/ السنة السادسة/ 231- 267.

"• الشيخ علي بن محمد آل عيثان األحسائي الحائري )1318- 1401ه�( دراسة في 
سيرته وآثاره العلمية.

حممد عيل احلرز/العدد الرابع/ السنة السادسة/239-189.

��ة  ال��ت��اري��خ��ي ال��ك��ت��اب��ة  ���ي  ف وم��ن��ه��ج��ه  ���دار  ���ي ال���ك���ل ال����ج����واد  ��د  "• ع��ب

)تاريخ كربالء العام( انموذجاً.

عيل طاهر احليل/العدد الرابع/ السنة السادسة/187-147.

• الفكر اإلصالحي للسيد هبة الدين الشهرستاني.

مازن خضري عباس حسني الغزي/العدد الثاين/ السنة الثالثة/ 116-93.

ال��درب��ن��دي)ت1285ه���(  الفاضل  عند  الشرعية  النصوص  ��ي  ف ���راءات  ق  •"

كتاب)إكسير العبادات في اسرار الشهادات( مثاال.

عادل حرجية اخلفاجي/العدد الثاين/السنة السادسة/57-27.

• قراءة في شعر السّيد مرتضى الوهاب )التأريخ الشعري والتقريظ أنموذًجا(.
سها صاحب القرييش/ العدد الرابع/ السنة السادسة/146-95.

النهضة العلمية في  من مصادر  القزويني مصدًرا  السردار حسن خان  • مدرسة 

مدينة كربالء المقدسة.
كوكب حسني عزيز اهلاليل/العدد األول/ السنة السادسة/230-191.

والثقافي  العلمي  ��ره��ا  وأث ك��رب��الء  ��ي  ف ��رى  ال��ك��ب ال��ه��ن��دي��ة  ال��م��درس��ة   •

)1270-1411ه�/1854-1991م( دراسة تاريخية.
أمحد باسم األسدي/ العدد الرابع/ السنة السادسة/334-291.
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• معجُم دواوين الشعراء الكربالئيين.

عباس هاين اجلراخ/العدد الرابع/ السنة السادسة/94-27.

• مكتبة الشيخ إبراهيم بن علي الكفعمي )ت: 905 ه�(.

عبد احلليم عوض احليل/العدد األول/ السنة السادسة/189-81.

ّي في موسوعة الحدائق  ّرواية عند المحّدث البحران • نقد الحديث وتقييم متن ال
الناضرة.

أمني حسني بوري/ العدد األول/السنة السادسة/79-29.
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اأبحاث املجلة باللغة االإجنليزية
* Kerbala People›s stand about the Twentieth revolution in Iraq.

Fatimah Falih Al Kheffaji / Fatimah Abdul Jeleal Yasir, Second Issue/ 

Sixth Year/25-58.

* Sheikh Mohammed Teqi Al Shirazi and his Role in the Political Develop-

ment in Iraq from 1918 to 1920.

Ali Jebbar Khelef Al Gezi, First Issue/ Sixth Year/27-58.

* The Frequency of Lexical Collocation and Grammatical Collocation Pat-

terns in the Extracts of AL- Shehristani.

Wasan Noori Fadhil, Third Issue/ Sixth Year/25-47.

* The Golden Era of Karbala’s Seminary.

Habib Zatar, Forth Issue, Sixth Year/25-59.



The Catalog of the Journal Volumes for the Sixth Year
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The Heritage of Karbala in Inheritance of Shia Speech (A Bio-
graphical Study)

Mohammed Jasim Al- Mossawi/ Third Issue/ Sixth Year/291-331.
The Martyr Sheikh Abdul Redha Al- Safi (1933 – 1989 A.D.): A 
Historical Study

Muslim Awadh Muhilhil/First Issue/Sixth Year/231-267.
The Morphological Significance in the Book of Al-Tebyan in Ex-
plaining the Odd in Quran to Shihristany.

Falah Rasool Al- Hussiane/ Asmaa Mdesher Fashakh/ Third Is-

sue/ Sixth Year/27-83.
The Reforming Thought of Hibatul- ul Din Al- Sherhstani

Mazin Khudair Abbas Al Ghizi/ Second Issue/ Sixth year/93-116.
The School of Al Sardar Hassan Khan Al Qezwini One of the Scien-
tific Rise Resources in Holy Karbala City

Kewkab Hussein Aziz Al- Hilali/First Issue/Sixth Year/191-230.
The significance of general meaning of words and how tuse them at 
"Alhadaeq Alnadherah"

Ameen Hussein Bouri/ Third Issue/ Sixth Year/85-146.
The Significance of the Word in the Poetry of Sheikh Muhsen Abu 
Alheb. (Karbala and its Vocabularies as a Model).

Falah Abid Ali Serkal/ Third Issue/ Sixth Year/147-180.
Transudation Abundant in Prosody of Supreme Muslims Authority 
Hibatul- Din Al- Sherhstani (died:1386 H.)

Muther Sulaiman Al- Hilly/ Second Issue/ Sixth year/173-252.
Whole Juridical Decisions Accompaniment of Al-Fadhil Al-Naraqi

Mohammad Ali Abd Al-Rasoul Al-Fda’I / Fida’i Issue/Sixth 

Year/241-289.
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Sixth Year, Sixth Volum
e, Forth Issue (22)

Septem
ber- 2019 A.D. / Rabiaa Al- Akhir 1441A.H

Evidence of the Single Narrator at Almola Abdulsamad Alhama-

dany Al-Haery

Hadi Nazih Al Qumiaha/ Third Issue/ Sixth Year/335-369.
Hadith Criticism and Novel Body Evaluation of the Innovator Al- 

Behrani in Al- Heda'iq Al- Nadhirah Encyclopedia.

Ameen Hussein Bouri/First Issue/ Sixth Year/29-79.
Poetry book of Farajul- Allah’s Al- Huwaizi Al- Ha’iri (one of the 

twelve Hijri century scholars): Collection, Study, and Verification

Mohammed Abdul Rasoul Jasim Al- Sa’di/ Second Issue/ Sixth 
year/285-413.
Readings in the Legitimate Texts of Al- Fadhul Al- Derbendi (died: 

1285) from the book (Exear Al Ebadat Fe Israr Al Shehadat) as an 

example.

Adil Hrejeh Al- Khefaji/ Second Issue/Sixth Year/27-57.
Sheikh Ibrahim Bin Ali Al- Kef'imi (died: 905 h.) and his Library

Abdul Heleam Awadh Al Hilly/First Issue/Sixth Year/81-189.
Sharif Al- Ulema'a's Al Mazinderani Al- Ha'iri Heritage (1246 H.): 

A Bibliography Study.

Mohammed Hussein Al- Wa’dh Al- Najafi/ Second Issue/ Sixth 
year/59-91.
The Family of Al- Damad Sayyed  Mohammed Salih Al- Damad 

Al- Ha'iri as a model

Eshraq Qais Faisal Al- Ta’i/First Issue/Sixth Year/269-294.
The Great Scholar and Reformer, Hibatul- Deen Al- Shuhristaani 

(D.1386 A.H./1967 A.D.) In a Talk with the Christian Missionaries

Emad Mosa Al- Kadhimi/ Second Issue/ Sixth year/119-172.
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A Dictionary of the Divans of Karbala’i Poets
Abbas Hani Al Charakh/ Forth Issue/Sixth Year/27-94.
A Dissertation in Criticizing Dozy ‘s by Hibt ul Din Al Sherhstaani
Ayad Abdul Hussein Sayhoud Al Kheffaji/ Second Issue/ Sixth 
year/253-284.
A Monograph in ‘Discrepancy of Circumstances’ by Sayyed Ibra-
him Al-Mousawi Al-Qizwini Al-Ha’ri (1214-1262 A.H.)
Dhiya’ AL-Sheikh Alaa’ Al-Karbala’i / Forth Issue/Sixth Year/337-388.
A Reading in Sayyed Murtadha Al-Wahab’s Poetry (History of Po-
etry and Eulogy as a Case)
Suha Sahib Al-Quraishi / Forth Issue/Sixth Year/95-146.
Abdul-Jawad Al-Kilidar and his Approach tHistory Writing (Gen-
eral History of Karbala as a Case)
Ali Tahir Turki Al-Hilli / Forth Issue/Sixth Year/147-187.
Al-Hindiyya Grand School and its Academic and Cultural Impact 
(1270-1411 A.H./1854-1991 A.D.): A Historical Study
Ahmed Basim Hassan Al-Assadi/ Forth Issue/Sixth Year/291-334.
Al-Sheikh Ali bin Mohammed Al - Ithan  Al-Ahsai Al-Ha’iri (1318-
1401 H) A Research about his Biography & Scientific Impacts
Muhammad Ali Al-Herz/ Forth Issue/Sixth Year/189-239.
Al-Sayyed Mohammed bin Masoom Al-mosewi Al-katifi (1269) and 
his Literary Group of Bibliographies.
Ahmed Ali Majeed/ Karar Yas khudhiar Al Fatlawe/ Third Issue/ 
Sixth Year/181-290.
Answers to the Seven Jurisprudence Questions for the Great Sheikh 
Abdullah Bin Al - Hussein Al - Testeri (Died 1021 H.)
Hussein Redha Yousif Al - Ishqr Al - Amili/First Issue/Sixth 
Year/297-328.
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