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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: يمُم.خَّ
من  احليل  فهد  بن  أمحد  ملؤلفه  الساعي  ونجاح  الداعي  عّدة  كتاب  إن 
املؤلفات النفيسة واملهمة التي نحا فيها املؤّلف -رمحه اهلل- منحى آخر يصب 
يف أدب الدعاء ويقع هذا الكتاب يف أكثر من ثالثامئة صحيفة وهو يمثِل أحد 
املؤلفات التي اختار فيها ابن فهد احليل أسلوبًا وطريقة ختتلف يف مساراهتا 
عن الكتب املؤلفة يف عصـره فلكل كاتب طريقة وأسلوب ينفرد هبا عن سواه 
يقول الناقد الفرنيس سانت بوفون: »إّن األسلوب هو الرجل نفسه «، ومن 
خالل هذا التعريف أو احلد نستنتج اختالف األساليب املستعملة يف منهجّية 

البحث العلمي، تبعًا الختالف املؤلف.
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Abstract
 The Book، ‘Iddatul Daiy Wa Najahnl - Saiy  by the scholar ‘Ibin Fahd Al- Hilli

 is considered as one of the most valuable and precious treatises. The author،

 in this work، used different ways that was ‘Adab Al- Du’aa’ the manners

 of the supplication. This compilation consists of three hundred pages

 which were sophisticatedly managed by ‘Ibin Fahd Al- Hilli in a specific

.approach different form other written works that were achieved in his time

 Based on the famous French critic، Charles Augustin Sante-

 Beuve (1804- 1869 A.D ) who said “ The style is man”، this article

 has been planned to deal with the method used by ‘Ibin Fahd Al- Hilli

.foxing on what he has differed from other styles and other authors
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يمُمقّدلة:
شهدت حركة التأليف يف القرن الثامن اهلجري تطّورًا ملحوًظا وملموسًا 
وال سياّم يف املجاالت الدينّية فقد شهدت مدينة كربالء املقّدسة يف مطلع هذا 
ا أصبحت حتتضن احلوزة الدينّية املقّدسة فقد  القرن حتّواًل كبريًا؛  بسبب أهنَّ
أضحت هذه املدينة تستقطب عدًدا من املسلمني من معظم بقاع العامل بغية 
طلب العلوم الفقهّية فضاًل عن كون هذه املدينة حتتلُّ املوقع اجلغرايف املتمّيز؛  
املحاذية  الدول  من  املسلمون  يقصده  الذي  احلج  طريق  من  قرهبا  بسبب 
للعراق وظهر يف هذه احلقبة جمموعٌة من العلامء تصّدوا للحوزة العلمية من 
وقد  الفقهي،  التأليف  فن  برع يف  الذي  احليّل  األسدي  فهد  بن  أمحد  هم  أمهِّ
ظهرت جمموعٌة كبريٌة من املؤّلفات يف هذا املضامر، ومؤّلفات أخرى والتي 

كان من أبرزها كتاب عّدة الداعي ونجاح الساعي.
وقد قسمُت بحثي املوسوم بـ )منهج ابن فهد احليّل يف كتاب عّدة الداعي 
و نجاح الساعي( عىل ثالثة مباحث ُسبقت بمقّدمة وُختمت بخامتة عرض 
ل إليها البحث فضاًل عن قائمتني إحدامها  فيها الباحث أهّم النتائج التي توصَّ
هلوامش البحث واألخرى ملظانه الرئيسة ومحل املبحث األّول عنوان: إيضاح 
اآليت:  النحو  عىل  جاءت  نقاط  ثالث  الرئيسة  البحث  عنوان  مصطلحات 
نبذة عن حياة ابن فهد احليل. ونبذة من كتاب عّدة الداعي ونجاح الساعي، 
وتطرقنا يف النقطة الثالثة: إىل حركة التأليف. ووسم املبحث الثاين بـ )عرض 
لكتاب عّدة الداعي ونجاح الساعي(، وقد قّسمته عىل نقطتني: املوضوعات 
يف  الفرعية  واملوضوعات  الساعي  ونجاح  الداعي  عّدة  كتاب  يف  الرئيسة 
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كتاب عّدة الداعي ونجاح الساعي. ودرسُت يف املبحث الثالث )األساليب 
الساعي(.وقد  ونجاح  الداعي  عّدة  كتابه  يف  احليل  فهد  ابن  استعملها  التي 
والبالغة  واألدب  النبوي  احلديث  مصادر  من  بمجموعة  البحث  استعان 

واللغة والعقائد اإلسالمية.
وال أّدعي الكامل فيام قّدمته يف غضون هذا البحث املتواضع فهو بتوفيق 
من لدن الباري عزَّ وجل فالعصمة له وحده، فإْن أصبت فهو حسبي وإْن 
العاملني وصىّل اهلل عىل  البشـر خطاؤون واحلمد هلل رب  بني  أخطأت فجّل 

خري خلقه حمّمد و عىل آله الطّيبني الطاهرين.
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يممبحثايلأّول:
ي���ملحال�مط.حلتا نوينايمبحثايمرئد�مة

أواًل: نبذة من حياة ابن فهد الحلي-طاب ثراه-:
الكربالئي  املولد  احليّل  األسدي  فهد  بن  حمّمد  بن  أمحد  العباس  أبو  هو 
الوفاة )1(، ولد يف احلّلة والتي تقع يف القسم األوسط من الفرات األوسط يف 
بالفضل واالتقان والذوق والعرفان  الشهرة والتفّوق  سنة 756هـ وله من 

والزهد واألخالق واخلوف واالشفاق )2(.
الشيعة  لدى  الدين  مراجع  أهم  من  ثراه-  -طاب  احليّل  فهد  ابن  يعدُّ 
اإلمامية الذين برزوا يف مدرسة كربالء العلمّية وقد أجيز له يف علم الرواية، 
تتلمذ بني يدي عدٍد من  إذ  فضاًل عن كونه قد حصل عىل إجازات أخرى 

املشايخ منهم:
الشهيد األّول)3(. 1
الشيخ مقداد السيوري)4(. 2
الشيخ عيل بن خازن احلائري)5(. 3
الشيخ ابن املتوج البحراين)6(. 4
السيد اجلليل هباء الدين أبو القاسم عيل بن عبد احلميد النييل صاحب . 5

كتاب األنوار البهية )7(
وتتلمذ بني يديه عدٌد من مشايخ العلم ورووا عنه منهم:

الشيخ عيل بن هالل اجلزائري)8(.. 1
الشيخ اإلمام الفقيه عز الدين حسن بن عيل بن أمحد بن يوسف)9(.. 2
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الشيخ عبد السميع بن فياض األسدي احليل)10(.. 3
السيد حمّمد بن فالح بن حمّمد املوسوي)11(.. 4

ومن أهم نتاجات العاّلمة ابن فهد احليّل:
كتاب املهّذب البارع إىل رشح النافع.. 1
املقترص يف الفقه.. 2
رشح اإلرشاد.. 3
املوجز احلاوي.. 4
املحّرر.. 5
فقه الصالة.. 6
مصباح املبتدي وهداية املهتدي.. 7
رشح األلفّية.. 8
اللمعة يف النّية.. 9

كفاية املحتاج يف مسائل احلاج.. 10
منافيات نّية احلج.. 11
رسالة يف التعقيبات.. 12
املسائل الشاميات.. 13
املسائل البحريات.. 14
الدرر النقية يف فقه الصالة.. 15
اهلداية يف فقه الصالة.. 16
عّدة الداعي ونجاح الساعي.. 17
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أرسار الصالة.. 18
التحصني وصفاة العارفني.. 19
رسالة يف العبادات.. 20
الفصول يف الدعوات)12(.. 21

كانت وفاته يف سنة 841هـ يف مدينة كربالء املقّدسة يقع قربه إىل جانب 
املخّيم احلسيني وهو حيتل اآلن مكاًنا بارًزا إذ أصبح مدرسًة دينّيًة يتلّقى فيها 

الطلبة معظم علومهم الدينّية واحلوزوّية )13(.

ثانًيا: نبذة من كتاب عّدة الداعي ونجاح الساعي:
الكتاب من تأليف ابن فهد احليل وحّقق من قبل دار الكتاب اإلسالمي يف قم 
املقّدسة )د.ت( وهي الطبعة األوىل من هذا الكتاب وقد صححه وعّلق عليه: 

أمحد املوسوي القّمي.
رئيسة وقد جاء  أبواب  مقّدمة وستة  الكتاب عىل  الكتاب: حيتوي  حمتويات 
يف املقّدمة تعريف الدعاء والرتغيب فيه إذ حّدده يف اللغة واالصطالح معتمًدا 
عن  حتّدثت    البيت  آلل  روايات  عىل  يعرج  ثمَّ  الّلغة  مصادر  عىل  تعريفه  يف 
الدعاء وآلياته وطرق استجابته فضاًل عن ذلك مل هيمل املؤّلف الغرض الرئيس 
الرتغيب  الكتاب  هذا  وضع  من  املقصود  كان  وملا   « قائاًل:  الكتاب  تأليف  من 
أنَّه قد ورد من  يف الدعاء واحلث عليه وحسن الظن باهلل وطلب ما لديه فاعلم 
األخبار عن األئّمة األطهار ما يؤّكد ذلك ويدّل عليه ويرغب فيه وهيدي إليه«)14(.
وهي  فعلة  زنة  عىل  فالعّدة  الكتاب  عنوان  ألفاظ  معنى  املحّقق  عرض  وقد 
بمعنى التجهز باملعّدات الالزمة لنوائب الدهر وحوادثه وخطوبه)15(، والداعي 
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اهلل  يدعو  الذي  الشخص  وهو  الناقص)دعا(  الثالثي  الفعل  من  الفاعل  اسم 
الطموح  حتقيق  هو  فالنجاح  الساعي  نجاح  عليها  وعطف  ملبتغاه  نياًل  تعاىل؛ 
واألمل، أّما الساعي: اسم فاعل للفعل الثالثي الناقص)سعى( وهو الشخص 
تعاىل: قوله  يف  التنزيل  حمكم  يف  وردت  وقد  يشء  عىل  للحصول  يسعى   الذي 

﴿ وجاء من أقصا املدينة رجل يسعى﴾)16(.
ونقول إنَّ الذي يسعى لطلب يشء ما جيب أن يتسّلح بالعّدة التي تؤّهل دعاءه 
كي يكون ناجًحا وعىل هذا هنالك تطابق موضوعي بني العنوان وحمتوى الكتاب 

أو الرسالة كام أطلق عليه املؤّلف.

ثالًثا: حركة التأليف
التأليف يف الّلغة عىل زنة تفعيل وهذه الصيغة تدّل عىل الكثرة واملبالغة من 

الفعل الرباعي )أّلف( أي انضمَّ يشٌء إىل يشٍء آخر)17(.
فيه  قّدم  ترتيبًا  ورّتب  خمتلفة  أجزاء  من  مجع  ما  املؤّلف  األصفهاين:»  يقول 

ماحقه أن يتقّدم، وأّخر فيه ماحّقه أن يتأخر«)18(
ويف االصطالح: املقصود بتأليف الكتاب هو ضم بعضه إىل بعض حروف، 
وكلامت وأحكام ونحو ذلك من األجزاء ويطلق عىل الكتاب باملؤّلف؛  ألّنه جيمع 
ويضم معلومات تتعّلق بعلم معني إذ عّرفه بعض الدارسني: بأنَّه» إبداع العاملمِ أو 
الكاتب بام حيصل يف الضمري من الصور العلمّية يف كتاب ونحوه«)19(، وللتأليف 

مقاصد بّينها ابن خلدون يف مقّدمته وهي:
استنباط العلم بموضعه.. 1
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تقديم أبوابه وفصوله.. 2
توضيح ما قد يستغلق.. 3
رشح ما يشكل يف كالم من سبق تبني خطأ أو إصالح خطأ بعد التوثيق . 4

من ذلك بالربهان الواضح.
تكميل ناقص كأن يكون الفن نقصت منه مسائل أو فصول.. 5
مجع متفرق كأن تكون مسائل العلم متفرقة يف أبواهبا من علوم أخرى، . 6

فتجمع يف مؤّلف واحد.
ترتيب خمتلط وهتذيبه.. 7
اختصار مطول وحذف املتكرر إن وقع يف املؤّلف مع احلذر من حذف . 8

الرضوري)20(
كون . 9 حالة  يف  تستعمل  اخلطة  وهذه  مباحث  عىل  املؤّلف  تقسيم  طريقة 

املادة املعّدة للبحث قليلة فيتم التقسيم عىل وفق ذلك)21(.
طريقة تقسيم الكتاب عىل فصول، ويستعمل هذا املنهج يف حالة كون . 10

تغطيتها  يمكن  ال  إذ  )أكثر(  األوىل  الطريقة  من  أوسع  املجموعة  املادة 
باملباحث فيعتمد الباحثون هذه الطريقة عىل وفق نظام التقسيم)22(.

طريقة تقسيم املؤّلف عىل أبواب ومن ثّم إىل فصول وأقسام أو مباحث، . 11
وتستعمل هذه الطريقة يف حال كون املادة املجموعة للبحث كبرية إذ ال 
الثانية فضاًل عن عدم وجود تداخل  الطريقة  يمكن استيعاهبا عىل وفق 
بني عناوين األبواب وعناوين الفصول)23( وهذه الطريقة هي املستعملة 

يف كتاب عّدة الداعي ونجاح الساعي.



102

االنهحايب�افهدايع.ماداكتل�ا دلايمدي ماوا لحايم�مل م

يممبحثايمثلنم:
 ر�صام.تل�ا ّدلايمدي ماونجلحايم�مل مك

أواًل: الموضوعات الرئيسة:
ونقصد هبا األبواب السّتة التي تضّمنها الكتاب وهي عىل النحو اآليت:

الباب األّول: يف احلث عىل الدعاء ويبعث عليه العقل والنقل)24(.
م عىل سبعة أقسام)25(: الباب الثاين: يف أسباب اإلجابة وقد ُقسِّ

الباب الثالث: يف الداعي وهو قسامن)26(.
الباب الرابع: يف كيفية الدعاء، وله آداب ينقسم عليها )27(.

الباب اخلامس: فيام أحلق بالدعاء وهو الذكر)28(.
الباب السادس: يف تالوة القرآن)29(

ثانًيا: الموضوعات الفرعية
يف األقسام السبعة من الباب الثاين:

القسم األّول: ما تعود إىل نفس الدعاء)30(.
القسم الثاين: ما تعود إىل زمان الدعاء)31(.

القسم الثالث: ما تعود إىل مكان الدعاء)32(.
القسم الرابع: ما تعود إىل حاالت الدعاء)33(
القسم اخلامس: حاالت يقع فيها الدعاء)34(

القسم السادس: ما يرتكب من املكان والزمان)35(
القسم السابع: ما يتشّكل من الزمان والدعاء)36(
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يف أقسام الباب الثالث وهو قسامن 
القسم األّول: من يستجاب دعاؤه)37(

القسم الثاين: من ال يستجاب دعاؤه)38(.
يف أقسام الباب الرابع الثالثة:،وله آداب

واستقبال  الطيب  وشم  كالطهارة  الدعاء  قبل  يكون  ما  األّول:  القسم 
القبلة والصدقة)39(.

القسم الثاين: فيام يقارن حال الدعاء من اآلداب وهي أمور)40(
األّول: التلبث بالدعاء وترك االستعجال فيه ملا ورد يف الوحي القديم)41(

الثاين: اإلحلاح يف الدعاء)42(
الثالث: تسمية احلاجة)43(

الرابع: األرسار بالدعاء)44(
اخلامس: التعميم يف الدعاء)45(

السادس: االجتامع يف الدعاء)46(
السابع: إظهار اخلشوع)47(

الثامن: تقديم املدحة هلل والثناء عليه)48(.
التاسع: تقديم الصالة عىل النبي-صىّل اهلل عليه و آله األطهار-.)49(

العارش: البكاء حال الدعاء )50(
احلادي عشـر: االعرتاف بالذنب قبل السؤال ملا فيه من االنقطاع إىل اهلل 

سبحانه ووضع النفس)51(.
الثاين عرش: اإلقبال بالقلب)52(.
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الثالث عرش: التقديم يف الدعاء قبل احلاجة)53(
الرابع عرش: الدعاء لإلخوان والتامسه منهم)54(

اخلامس عرش: رفع اليدين بالدعاء)55(
القسم الثالث: يف اآلداب املتأخرة عن الدعاء وهي أمور)56(:

األول: معاودة الدعاء ومالزمته مع اإلجابة وعدمها)57(.
الثاين: أن يمسح الداعي بيديه عىل وجهه)58(.

الثالث: أن خيتتم دعاءه بالصالة عىل النبي و آله األطهار)59(.
الرابع: أن يعقب دعاءه بام روي عن اإلمام الصادق»ما شاء اهلل وال قّوة 

إاّل باهلل العيل العظيم«)60(
اخلامس: أن يكون بعد الدعاء خرًيا منه قبله)61(.
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يممبحثايمثلمث:
يلأ ملمدبايمتماي مت م.هلايأ�مداب�افهدايمحّ.مافماكتلبه:

املنهج  وهو  الطريق  هو  واألسلوب  ألسلوب،  تكسري  مجع  األساليب: 
إمجال  )62(،ويمكن  املؤّلف  لدى  فن  وهو  عمله  يف  املؤّلف  يستعمله  الذي 

األساليب التي استعملها املؤّلف فيام يأيت:
االقتباس القرآين:. 1

وهو االستشهاد باآليات القرآنية الكريمة بلفظها ومعناها )63( التي تتعلق 
 بموضوع الدعاء فقد استشهد بعدٍد كبرٍي من هذه اآليات منها: قوله تعاىل:

﴿قل ما يعبأ بكم ريّب لوال دعاؤكم﴾)64(،وقوله تعاىل:﴿وقال ربكم ادعوين 
تعاىل:  تعاىل:»وادعوه خوًفا وطمًعا﴾)66(وقوله  لكم«)65(،وقوله  أستجب 

.)67(﴾ ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإيّن قريٌب أجيب دعوة الداعي إذا دعانمِ
باب  من  اآلية  يذكر  وإّنام  بالدعاء  تتعلق  ال  أهنا  ظاهرها  أخرى  وآيات 
وهو  شيًئا  تكرهوا  أن  ﴿وعسى  تعاىل:  كقوله  عليه  والدليل  بالقول  احلجّية 

خرٌي لكم وعسى أن حتبوا شيًئا وهو رٌش لكم﴾)68(.
املرتبة  يف  االستشهاد  هذا  ويعّد  الشـريف:  النبوي  باحلديث  2-االستشهاد 
ومن  كسالفه  املبارشة  بالطريقة  األسلوب  هذا  ويرد  الكريم  القرآن  بعد  الثانية 
الشواهد عىل ذلك قوله : »أال أدّلكم عىل سالح ينجيكم من أعدائكم ويدرأ 
أرزاقكم ؟ قالوا بىل يا رسول اهلل، قال: تدعون رّبكم بالليل والنهار فإنَّ سالح 
القرآن  ليقرأ  أّمتي  من  األعجمي  الرجَل  »إنَّ   : الدعاء«)69(،وقوله  املؤمن 

بعجمية فرتفعه املالئكة عىل عربيته«)70(، وقوله : »الدعاء مخ العبادة«)71(.
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وقوله : » ما من مؤمٍن دعا اهلل سبحانه وتعاىل دعوًة ليس فيها قطيعة رحم 
أن  وإّما  أن يعجل دعوته،  إّما  اهلل هبا إحدى خصال ثالث:  أعطاه  إاّل  إثم  وال 
يؤّخر له، وإّما أن يدفع عنه من السوء«)72(، وقوله : »إنَّ العبد ليدعو اهلل وهو 
أن الأزال  فإيّن أحب  وأّخرها  لعبدي هذا حاجته،  اقضمِ  فيقول جلربئيل:  حيّبه 
أسمع صوته، وإّن العبد ليدعو اهلل عز وجل وهو يبغضه فيقول: يا جربئيل اقض 

لعبدي هذا حاجته فإيّن أكره أن أسمع صوته«)73(.
ألمري  يستشهد  ونراه   البيت آل  أئّمة  وأحاديث  بأقوال  3-االستشهاد 
الكاظم  واإلمام  الصادق  واإلمام  الباقر  واإلمام  السّجاد  واإلمام   املؤمنني
واإلمام الرضا واإلمام اهلادي ومن ذلك قول اإلمام الصادق يف الباب الثاين 
يف فضل ليلة القدر: » الّلهم إيّن أسألك بكتابك املنّزل وما فيه اسمك األعظم 
األكرب وأسامئك احلسنى وما خياف ويرجى أن جتعلني من عتقائك من النار«)74(، 
وقول اإلمام الباقر يف الباب نفسه: »ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم 

اجلمعة وإّن كالم الطري فيه إذا لقي بعضها بعضًا سالٌم سالٌم يوم صالح«)75 (.
4-االستشهاد بالشعر العريب وبخاصة القصائد املتعلقة بالدعاء وهي املناجاة 
املناجاة  ومتثِّل  مواضع عديدة  املؤلِّف يف  يورده  الشعري  الغرض  اإلهلية وهذا 
وتتضّمن:  املؤّلف  فيها  عاش  التي  احلقبة  يف  العريب  الشعر  رضوب  من  رضبًا 
)خشية العبد وخشوعه هلل تعاىل من خالل االلتزام بأوامره واالنتهاء بنواهيه (

والسمة التي تنامز هبا هذه املناجاة أّن املؤّلف مل يذكر اسم ناظمها فال نعلم إن 
كانت هذه املناجاة من نظم ابن فهد احليّل أم من نظم غريه مثال ذلك قوله يف 

الباب األّول:
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مناجاة لدفع الفقر والشدائد والتي جاء يف مطلعها
       يامن يرى ما يف الضمري ويسمُع           أنت املعّد لكــــــل ما يتوّقُع)76(

ثّم مناجاة أخرى مل يضع هلا عنواًنا يقول فيها:
)77( اجلك عن تعذيبمِ مثيل عىل ذنبي           وال نارص يل غري نرصك يا ربِّ

5-آراء ابن فهد احليل التي يوردها يف هذا الكتاب وهي تتبع له فهو يستعمل 
حديث  أو  قرآنّية  بآية  عليه  مستشهدا  الرئيسـي  املوضوع  عنوان  ذكر  أسلوب 
بحسب  الشخصـي  رأيه  يذكر  ثّم   ،املعصومني ألحد  قول  أو  رشيف  نبوي 

ثقافته وهذا يدّل عىل حضور شخصّية املؤّلف يف معظم أرجاء الكتاب.
6-تقسيم أجزاء الكتاب عىل وفق منهج علمي متمّيز وهذا ما تطّرقنا إليه يف 

املبحث الثاين من تقسيامت الكتاب عىل أبواب وفصول وأقسام.
كلمة  بذكر  احليّل  يكتفي  وإّنام  عناوين  من  الكتاب  فصول  معظم  7-خلو 
فصل ثّم يعرج عىل الشـرح وهذه السمة خمالفة ملنهج البحث العلمي احلديث 
الذي يقتضـي ذكر عنوان لكل فقرة يذكرها املصّنف، وبعض قليل منها جاءت 

بعناوين مثل: فصٌل يف كراهية السؤال ورد اجلواب.
إليه  تعود  وهذه  )نصيحة(  لفظة  الكتاب  أجزاء  معظم  يف  املؤّلف  8-أورد 
معتمًدا عىل جتربته الشخصّية وخربته الذاتّية التي صهرها يف بوتقة الدعاء ليمنح 
القارئ نصائح يفيد منها يف هذا األدب الرفيع وهذه السمة جديدة إذ مل يسبقه 

أحد يف هذا اجلانب.
آل  أئّمة  عن  الــوارد  احلديث  بنقل  تتعّلق  التي  الروائية  السلسلة  9-ذكر 
البيت ليدل هبا عىل قّوة احلديث وصحته، وقّلام نجده ال يذكر هذه السلسلة.
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10-مل يذكر ابن فهد احليّل املصادر التي استقى منها يف هذا الكتاب ومل يذكر 
سوى مصدرين:

األّول: كتاب الدعاء ملحّمد بن حسن الصّفار)78(
الثاين: بصائر الدرجات الكربى )للمؤّلف نفسه()79(

ترتبط  والتي  السابقة  بالنبوات  تتعّلق  التي  القديمة  الروايات  ذكر   -11
بالكتاب يف أدب الدعاء كذكره روايات أنبياء اهلل: )آدم وداود وسليامن ويعقوب 

.)80() ويوسف
12-أسلوب االستطراد الذي جلأ إليه املؤّلف يف معظم أجزاء الكتاب فانتقال 
ورواية  نبوي  وحديث  قرآنّية  آية  بني  يتجّول  إذ  آخر  إىل  موضوع  من  املؤّلف 
ملعصوم وبني رواية ألحد األنبياء وهذه السمة بدأ هبا اجلاحظ )ت255هـ( يف 

آثاره الكتابية النثرية.
معظم  يف  الدعاء  تفيد  التي  االعرتاضية  العبارات  فهد  ابن  13-استخدام 
وهذا  اهلل(،  وهداك  اهلل  ورمحك  اهلل  وحفظك  اهلل  )رعاك  مثل:  الكتاب  أجزاء 
وثقافته  املؤّلف  أدب  العبارة  هذه  وتظهر  أيًضا  اجلاحظ  لدى  ورد  األسلوب 

العالية التي يوظّفها يف احلوزة الدينّية التي كانت ميداًنا لعمل املؤّلف.
14-عدم وجود توازن يف حجم األبواب املعّدة للرسالة أو الكتاب إذ شغل 
الباب األّول 30 صحيفًة والباب الثاين 86 صحيفًة والباب الثالث 12 صحيفًة 
الباب  شغل  فيام  40صحيفًة  اخلامس  والباب  صحيفة   102 الرابع  والباب 
السادس 54 صحيفًة، وقد يكون هذا نامًجا عن طبيعة املاّدة املخّصصة لكل باب 

فبعضها كبري واآلخر صغري.
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يمخلتمة:
يف هناية هذه الدراسة املنهجية مع كتاب عّدة الداعي ونجاح الساعي البن فهد 

احليّل نذكر أهم النتائج التي خلص إليها البحث:
أجزاء . 1 عىل  بدورها  مة  مقسَّ وهي  أبواب  ستة  عىل  الكتاب  هذا  احتوى 

أطلق املؤّلف عىل كل جزء مصطلح )قسم(، فضاًل عن ذكره مصطلح 
)فصل( يف باطن الكتاب.

الشـريف . 2 النبوي  واحلديث  القرآنية  باآليات  املؤّلف  استشهاد  كثرة 
واملناجاة اإلهلية والتي تتعّلق بعنوان الدعاء، وهي من فنون الشعر العريب.

االستشهاد بأقوال املعصومني  فضاًل عن ذكر الروايات الواردة عن . 3
األنبياء السابقني.

االعتامد يف نقل األخبار عىل السلسلة الروائية التي يذكرها املؤّلف بني . 4
احلني واآلخر وغالًبا ما يذكر أسامء ملشاهري الرواة من الثقات مثل: )عبد 

اهلل بن عباس، جابر بن عبد اهلل األنصاري، وعمر بن أذينة(.
التي اكتسبها من مصادر ثقافته . 5 حيتوي الكتاب عىل آراء ابن فهد احليّل 

احلوزوّية بعد إيراد األخبار.
يذكر سوى . 6 املؤّلف ومل  منها  التي هنل  القديمة  املظان  الكتاب من  خيلو 

مصدرين.
اختالف حجم األبواب التي تشّكل منها الكتاب وقد يكون ذلك بسبب . 7

أمهّية كل باب ومقدار املادة التي حيتوهيا.
أثر مدرسة اجلاحظ النثرية واضحة عىل أبواب الكتاب وفصوله وأقسامه . 8

ويبدو ذلك من خالل أسلويَب االستطراد، و اجلمل االعرتاضية.
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يمهويل�ص:
 ينظر: الكنى واأللقاب، تأليف/ الشيخ عباس القّمي، 398/1.. 1
 ينظر: عّدة الداعي ونجاح الساعي، تأليف: أمحد بن فهد األسدي احليل، 7.. 2
 الشيخ شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن مجال الدين مكي العاميل املعروف بالشهيد األّول أحد . 3

أبرز فقهاء الشيعة اإلمامية، ممن ترك آثارًا واضحة عىل الفقه الشيعي جتديدًا وتطويرًا وتنقيحًا، له 
العديد من التصانيف القيمة التي ما زالت حتى يومنا هذا من الكتب التي يرجع الشيعة إليها يف 

دراسة الفقه والعلوم الرشعية، ينظر: أمل اآلمل – احلر العاميل – اجلزء 1–ترمجة رقم 188
 هو الشيخ مجال الدين املقداد بن عبد اهلل بن حمّمد بن احلسني بن حمّمد السيوري احليّل، تويّف سنة . 4

826هـ، ينظر: كنز العرفان يف فقه القرآن، تأليف: الشيخ مجال الدين املقداد بن عبد اهلل بن حمّمد 
بن احلسني بن حمّمد السيوري احليّل، حتقيق: السيد حمّمد القايض، عنيت بنرشه: املكتبة املرتضوية 

املختصة باآلثار اجلعفرية 15/1 و29/1.
الدين حمّمد بن احلسن بن اخلازن احلائري ولد سنة739 . 5 الدين عيل بن احلسن بن شمس   زين 

هـ من أعاظم علامء اإلمامية كانت وفاته سنة 793هـ، ينظر: أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني، 
.138-137/8

 الشيخ مجال الدين أمحد بن عبد اهلل بن حمّمد بن عيل بن احلسن بن املتوج البحراين، ينظر: أمل . 6
اآلمل:16/2.

 ينظر: عّدة الداعي: 8.. 7
 شيخ اإلسالم عيل بن هالل اجلزائري، ولد يف سنة 757هـ يف كربالء، وكانت وفاته سنة 837 هـ . 8

يف النجف األرشف، ينظر: أمل اآلمل، 76/2.
 مل أعثر عىل ترمجته سوى اسمه.. 9

مل أعثر عىل ترمجته سوى اسمه. 10
 ينظر: عّدة الداعي: 9.. 11
 ينظر: املصدر نفسه: 11. 12
 ينظر: الكنى واأللقاب، 399/1.. 13
 عّدة الداعي ونجاح الساعي: 12.. 14
 ينظر: لسان العرب، ابن منظور، )عدد(. 15
 )سورة يس: اآلية 20(.الرابعة، وكالة املطبوعات»البحث العلمي احلديث« دار الرشوق، جّدة. 16
 ينظر: لسان العرب، ابن منظور، )ألف(.. 17
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 املفردات يف غريب القرآن: الراغب األصفهاين، حتقيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار . 18
مصطفى الباز، منشورات: مكتبة نزار مصطفى الباز، 81/1 .

 حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي: تأليف/ حسني بن معلوي الشهراين، 81.. 19
 ينظر: مقّدمة ابن خلدون، تأليف: عبد الرمحن بن حمّمد بن خلدون، 729/1.. 20
 ينظر، أصول البحث العلمي ومناهجه: تأليف/ أمحد بدر، 23.. 21
 ينظر: البحث العلمي احلديث، تأليف: )أمحد مجال الدين ظاهر، وحمّمد أمحد زياده(، منشورات: . 22

دار الرشوق – جّدة )اململكة العربية السعودية(، ط1- 1979م، 73
 ينظر: فن البحث العلمي، )بيفردج و أ.ب(، ترمجة: زكريا مهدي، منشورات: دار النهضة العربية، . 23

القاهرة-)ج. م. ع (، ط1، القاهرة، 1963م، 90
 ينظر: عّدة الداعي ونجاح الساعي، 15.. 24
 ينظر: املصدر نفسه، 45.. 25
 ينظر: املصدر نفسه، 131.. 26
 ينظر: املصدر نفسه، 143.. 27
 ينظر: املصدر نفسه،245.. 28
 ينظر: املصدر نفسه، 285.. 29
 ينظر: املصدر نفسه، 45.. 30
 ينظر: املصدر نفسه، 55.. 31
 ينظر: املصدر نفسه، 57.. 32
 ينظر: املصدر نفسه،63.. 33
 ينظر: املصدر نفسه، 64.. 34
ينظر: املصدر نفسه، 66. 35
ينظر: املصدر نفسه،68. 36
ينظر: املصدر نفسه، 131.. 37
ينظر: املصدر نفسه، 137.. 38
 ينظر: املصدر نفسه، 143. 39
 ينظر: املصدر نفسه، 143.. 40
 ينظر: املصدر نفسه،153.. 41
ينظر: املصدر نفسه، 154.. 42
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ينظر: املصدر نفسه،155.. 43
ينظر: املصدر نفسه،156. 44
ينظر: املصدر نفسه، 156. 45
ينظر: املصدر نفسه، 157. 46
ينظر: املصدر نفسه، 157. 47
ينظر: املصدر نفسه، 159. 48
ينظر: املصدر نفسه، 160. 49
 ينظر: املصدر نفسه، 162. 50
 ينظر: املصدر نفسه، 167. 51
 ينظر: املصدر نفسه، 177.. 52
ينظر: املصدر نفسه، 182.. 53
ينظر: املصدر نفسه، 182.. 54
 ينظر: املصدر نفسه، 196. 55
 ينظر: املصدر نفسه، 199. 56
 ينظر: املصدر نفسه، 199. 57
 ينظر: املصدر نفسه، 209. 58
 ينظر: املصدر نفسه، 210. 59
 ينظر: املصدر نفسه، 211. 60
 ينظر: املصدر نفسه، 213. 61
 ينظر: األسلوب )دراسة بالغية حتليلّية ألصول األساليب األدبية(، تأليف: أمحد الشايب،13.. 62
 ينظر: اإليضاح يف علوم البالغة )املعاين والبيان والبديع(، تأليف: اخلطيب القزويني حمّمد بن عبد . 63

الرمحن جالل الدين، 381.
 سورة الفرقان: اآلية 77.. 64
 سورة غافر: اآلية 60 .. 65
 سورة األعراف: اآلية 56 .. 66
 سورة البقرة: اآلية 1 .. 67
 سورة البقرة: اآلية 216 .. 68
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 املستدرك عىل الصحيحني: حمّمد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري )أبو عبد اهلل(، 162/2 رقم 698.. 69
 وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، تأليف: املحّدث الشيخ حمّمد بن احلسن احلر العاميل . 70

221/6 و240
 سنن الرتمذي: حمّمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن ضحاك الرتمذي أبو عيسى )املتوّف: 279 . 71

هـ( 337/3.
 غذاء األلباب يف رشح منظومة اآلداب، تأليف: حمّمد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل، 50،.. 72
 كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، تأليف: املتقي اهلندي، 3226/2.. 73
 مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول : تأليف: العاّلمة حمّمد باقر املجليس، 7 /36.. 74
 عّدة الداعي: 339.. 75
 املصدر نفسه: 35، واملناجاة لإلمام الشافعي.. 76
 املصدر نفسه: 35 واملناجاة البن فهد احليّل.. 77
 املصدر نفسه: 42.. 78
 املصدر نفسه: 98.. 79
 املصدر نفسه: 38، 46.. 80
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يمم�مليراويممريجع:
األسلوب )دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية(، تأليف: . 1

القاهرية،  النهضة  مكتبة  منشورات:  الثامنة،  الطبعة  الشايب،  أمحد 
1411هـ-1991م.

أصول البحث العلمي ومناهجه: تأليف/ أمحد بدر، وكالة املطبوعات . 2
الكويتية، الكويت، ط4،1978م.

األمني، . 3 حسن  السيد  حتقيق:  األمني،  حمسن  السيد  الشيعة،  أعيان 
منشورات: دار املعارف اإلسالمية، بريوت- لبنان، ط3، 1403هـ- 

1983م.
أمل اآلمل يف علامء جبل عامل، تأليف: الشيخ حمّمد بن احلسن احلر . 4

العاميل، حتقيق: السيد أمحد احلسيني، مؤّسسة الوفاء، بريوت- لبنان، 
ط4، 2002م.

اإليضاح يف علوم البالغة )املعاين والبيان والبديع(، تأليف: اخلطيب . 5
القزويني حمّمد بن عبد الرمحن جالل الدين، حتقيق: إبراهيم شمس 
1421هـ-  بريوت،ط1،   – العلمية  الكتب  دار  منشورات:  الدين، 

2002م.
البحث العلمي احلديث، تأليف: )أمحد مجال الدين ظاهر، وحمّمد أمحد . 6

زيادة(، منشورات: دار الرشوق – جدة )اململكة العربية السعودية(، 
ط1- 1979م.

البالغة واألسلوبية: د- حمّمد عبد املّطلب، ضمن سلسلة دراسات . 7
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أدبية، اهليأة املرصية للكتاب، القاهرة، ط1، 1984 م.
بن . 8 حسني  تأليف/  اإلسالمي:  الفقه  يف  والتأليف  االخرتاع  حقوق 

العربية  اململكة  –جدة،  طيبة  دار  منشورات:  الشهراين،  معلوي 
السعودية،ط1، 1425هـ- 2005م.

ضحاك . 9 بن  موسى  بن  ســورة  بن  عيسى  بن  حمّمد  الرتمذي:  سنن 
شاكر،  حمّمد  أمحد  حتقيق:  هـ(   279 )املتوّف:  عيسى  أبو  الرتمذي 
وحمّمد فؤاد عبد الباقي، رشكة: مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، 

مرص، الطبعة الثانية، 1395هـ- 1979م.
عّدة الداعي ونجاح الساعي، تأليف: أمحد بن فهد األسدي احليّل، . 10

حتقيق: دار الكتاب اإلسالمي يف قم املقّدسة )د.ت(، الطبعة األوىل، 
صّححه وعّلق عليه: أمحد املوسوي القّمي.

غذاء األلباب يف رشح منظومة اآلداب، تأليف: حمّمد بن أمحد بن سامل . 11
السفاريني احلنبيل، حتقيق: حمّمد عبد العزيز اخلالدي، منشورات: دار 

الكتب العلمية- بريوت )لبنان(،ط1، 1417هـ–1996م.
مهدي، . 12 زكريا  ترمجة:  أ.ب(،  و  )بيفردج  العلمي،  البحث  فن 

منشورات: دار النهضة العربية، القاهرة-)ج. م. ع (، ط1، القاهرة، 
1963م.

الكنى واأللقاب، تأليف/ الشيخ عباس القّمي، منشورات: مكتبة . 13
الصدر، قم-إيران، ط1، 1984م.

بن . 14 املقداد  الدين  مجال  الشيخ  تأليف:  القرآن،  فقه  يف  العرفان  كنز 
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عبد اهلل بن حمّمد بن احلسني بن حمّمد السيوري احليّل، حتقيق: السيد 
باآلثار  املختصة  املرتضوية  املكتبة  بنرشه:  عنيت  القايض،  حمّمد 

اجلعفرية)د.ت(.
كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، تأليف: املتقي اهلندي، حتقيق: . 15

بريوت،  الرسالة،  دار  منشورات:  احلياين،  وبكري  السقا  صفوت 
ط1، 1995 م

لسان العرب: املؤّلف: حمّمد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، . 16
النارش: دار صادر – بريوت )د.ت(، الطبعة األوىل، عدد األجزاء: مرآة 
العقول يف رشح أخبار آل الرسول : تأليف: العاّلمة حمّمد باقر املجليس، 

منشورات: دار الكتب اإلسالمية – قم)إيران (، 2001م، ط1
املستدرك عىل الصحيحني: حمّمد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري )أبو . 17

عبد اهلل(، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، منشورات: دار الكتب 
العلمية، بريوت،ط4، 1422هـ- 2002 م.

مركز . 18 حتقيق:  األصفهاين،  الراغب  القرآن:  غريب  يف  املفردات 
الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، منشورات: مكتبة 

نزار مصطفى الباز، ط4 – الرياض، 1995م.
خلدون، . 19 بن  حمّمد  بن  الرمحن  عبد  تأليف:  خلدون،  ابن  مقّدمة 

حتقيق: عبد اهلل حمّمد درويش، منشورات: دار يعرب للطباعة والنرش 
والتوزيع،ط1، اململكة العربية السعودية، 2004م.

مناهج البحث العلمي، تأليف: عبد الرمحن بدوي، منشورات: دار . 20
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العلم للماليني، بريوت، ط3، 1988 م.
عبد . 21 عبود  تأليف/  اإلنسانية:  العلوم  يف  العلمي  البحث  منهجية 

 – للطباعة والنرش والتوزيع  الينابيع  دار  العسكري، منشورات:  اهلل 
عامن،ط1، 2004م.

وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، تأليف: املحّدث الشيخ . 22
-عليهم  البيت  آل  مؤّسسة  حتقيق:  العاميل،  احلر  احلسن  بن  حمّمد 
الّسالم- إلحياء الرتاث، طبع ونرش: مؤّسسة آل البيت - إلحياء 

الرتاث، قم-إيران،ط4، 1994م- 1414هـ.



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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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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