
د الرابع/ العدد الرابع السنة الرابعة/املجلَّ
شهر ربيع األول 1439هـ /كانون األول 2017م





E.mail: turath@alkafeel.net





املرشف العام
سامحة السيد أمحد الصايف

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة 
املرشف العلمي 

الشيخ عامر اهلاليل )رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالمية واالنسانية(
رئيس التحرير

د. احسان عيل سعيد الغريفي )مدير مركز تراث كربالء(
مدير التحرير

أ. م. د. نعيم عبد جودة الشيباوي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
مدير التحرير التنفيذي

أ.م.د. فالح رسول احلسيني )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
اهليأة االستشارية

أ.د. فاروق حممود احلبويب )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
أ.د. أياد عبد احلسني اخلفاجي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء (

أ. د. زمان عبيد وناس املعموري   )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(
أ. د. عيل كسار الغزايل  )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(

أ .د. عادل حممد زيادة  )كلية اآلثار/ جامعة القاهرة(
أ.د. حسني حامتي  )كلية احلقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواين )كلية اخلليج / سلطنة عامن(
أ.د. إسامعيل إبراهيم حممد الوزير )كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء(

سكرتري التحرير
يارس سمري هاشم مهدي البناء



اهليأة التحريرية
أ. د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. د. ميثم مرتىض مصطفى نرص اهلل )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
أ.د. حسني عيل الرشهاين )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة ذي قار(
أ.د. جاسم حممد شطب )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(

أ.م.د. عيل طاهر تركي احليل ) كلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء(
أ.م. د. غانم جويد عيدان )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.م. د. عيل خضري حجي )كلية الرتبية / جامعة الكوفة(
م.د. رائد داخل اخلزاعي ) كلية اآلداب / جامعة الكوفة (

مدقق اللغة العربية
أ.م. د. فالح رسول احلسيني)كلية الرتبية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء(

مدقق اللغة اإلنكليزية
أ.م.د. غانم جويد عيدان ) كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء( 

م.د. توفيق جميد أمحد )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
اإلدارة املالية 

حممد فاضل حسن
املوقع اإللكرتوين 

يارس السيد سمري احلسيني



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:
عىل  وتأثريها  كربالء  ملدينة  العلمّية  احلياة  دراسة  إىل  البحث  هذا  هيدف 
ونشاطاهتا  العلمّية  األرسة  تاريخ  دراســة  خالل  من  االجتامعي  الصعيد 

العلمّية خالل عشـرة قرون هجرية.
اإلسالم  سبقت  التي  العصور  يف  احلالّية  بكربالء  املحيطة  للمنطقة  كان 
كحارضة  احلالّية،  كربالء  مدينة  أّما  واجلغرافية،  والدينية  التارخيية  أمهّيتها 
أيب  بن  عيل  بن  احلسني  اإلمــام  استشهاد  مع  ولدت  فقد  مقّدسة  إسالمية 

طالب يف واقعة الطف عام )61هـ /680م (.
يف  أثرت  تطّورات  املختلفة  التارخيية  مراحلها  يف  كربالء  مدينة  شهدت 
ازدهارها ونمّوها االجتامعي، ويعزى ذلك إىل االهتامم والعناية التي حظيت 
من  الكثري  قبل  من  اإلسالمية  العصور  خالل  املقّدسة  ومراقدها  املدينة  هبا 
ذات  دواًل  يمثَّلون  وكانوا  العراق  تعاقبوا عىل حكم  الذين  والوالة  احلكام 
واجلالئرّية  والبوهيّية  العباسية  العصور  خالل  وخاصة  خمتلفة،  حضارات 

والصفوّية.
التاريخ  متميِّزًا يف  أّدت مدينة كربالء يف أحقاب زمنية خمتلفة دورًا  وقد 
والعلمي،  والديني  الثقايف  واالزدهــار  للتمّدن  مركزًا  فكانت  اإلسالمي، 
فتعد إحدى أهم مدن العامل اإلسالمي، وقد حظيت هذه املدينة باهتامم عدد 
من الرّحالة واملؤرخني واملستشـرقني الذين تناول كل واحد منهم جانبًا من 

تارخيها ومعاملها اإلسالمية املميَّزة.
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Abstract
The present research tried to study the scholastic life of the 

holy city of Kerbala and its effect on the scholastic families and 
their  Scientific  contributions during ten centuries of the Hegira . 

   The area surrounding the present Kerbala during the  pre- 
Islamic centuries had its historical , religious and geographic 
significance . However , the present Kerbala city as an Islamic holy 
city came to existence with the martyrdom of Imam Husain bin Ali 
bin Abi Talib ( pbuth) in Al-Taff Battle in ( 61 H/ 680 A.D. ) .

Through its various historical stages, Kerbala city was the 
scene of different happenings which affected its sociological 
prosperity and growth . This could be attribated to the attention 
the city and its holy shrines during the Islamic period by a great 
number of governors and rulers of Iraq . These rulers were from 
different cultures especially during the Abbasid , the Bowayhid ,  
the Jalairid and Safawid periods. 

    Kerbala played a great and significant role in different periods 
of the Islamic history . It was the centre of urbanization and of 
scholastic , religious and cultural flourishing .It was considered 
as one of the most important cities of the Islamic world. The city 
received the care of a number of the explorers , historians and the 
orientalists each one of them took or studied a particular side of 
the history of the city and its distinctive Islamic landmarks
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يممقّدلة:
يعّد اخلوض يف مثل هذا املوضوع »احلياة العلمّية يف مدينة كربالء حتى القرن 
مدينة  حضارة  عىل  الضوء  تسّلط  التي  و  املهّمة  الدراسات  من  اهلجري«  العارش 

كربالء من جانبها العلمي الذي كثريًا ما غّيب يف الدراسات السابقة.
لذلك جاء سبب اختيار هذا املوضوع الذي ضّم حتت عنوانه الكثري من املفردات 
التي أوضحت طبيعة تطّور احلركة العلمّية يف مدينة كربالء منذ نشوئها و تطّورها 
عىل  الدراسة  قسّمت  امليالدي،  عشـر  السادس   / اهلجري  العارش  القرن  حتى  و 
مبحثني: تناول األّول منها التعريف بأهم األسامء التي اشتهرت هبا املدينة عىل مدى 
تارخيها قبل اإلسالم و بعده، ثمَّ انتقل البحث إىل املوقع اجلغرايف للمدينة، ثّم دورها 
احلضاري الذي اشتهر منذ األلف األّول قبل امليالد و الذي ظّل حافاًل باألحداث 

حتى القرن السادس امليالدي أي بعد الفتح اإلسالمي للمدينة.
أّما املبحث الثاين: فقد جاء احلديث فيه عن أمهّية املدارس يف نشـر الوعي الثقايف 
القرن  يف  فيها  العلمية  احلركة  وصلت  إذ  الكربالئي  املجتمع  أبناء  بني  الديني  و 
الثالث اهلجري ومطلع القرن الرابع اهلجري إىل مرحلة متقّدمة إذ سكنها وزارها 

كبار العلامء.
لقد اعتمدت الدراسة عىل جمموعة من املصادر و املراجع التارخيية كان من أبرزها 
ياقوت احلموي يف كتابه البلدان و الطربيس يف كتابه دالئل اإلمامة و احليّل يف منهاج 
الكرامة يف معرفة اإلمامة و ابن عنبة يف كتابه عمدة الطالب و من املراجع املهّمة 
التي تّم االعتامد عليها كان األمني يف كتابه أعيان الشيعة و الكلدار يف مدينة احلسني 

و أخريًا فقد ختم البحث بخامتة بيَّنت أهم املصادر و املراجع املستخدمة بالبحث.
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يممبحثايلأّول:
كربي�ا)ايمت�ممدةاويمموقعايمج�ريفماويمدورايمح�ملر�(ا

أّواًل:كربالء )التسمية(:-
إّن ملدينة كربالء أسامًء قديمة متعددة، بعضها خمتص هبا، وخيتلف باختالف 
املساحة املقصودة من املدينة أو احلرم، و بعض تلك األلفاظ أسامء، وبعضها 
اآلخر أوصاف هلا، وبعضها يطلق عىل قرى وأماكن قريبة منها وواقعة يف 

منطقتها.
ا  جاء يف تفسري اسم كربالء معاٍن عّدة منها: أنَّ هلا جذرًا دينيًا قدياًم بأهنَّ
بة من كلمتني: )كرب( بمعنى َحَرم، و )إيال( بمعنى اإلله، أي أهّنا )حرم  مركَّ
اهلل (، وهو لفظ آشوري، مّما يدل عىل أنَّه كان هناك فيها حرم إله يعبد، وذكر 
الزنجاين أنَّ أصل الكلمة معبد، وترجع إىل عهد البابليني، وقد كانت معبًدا 
لسكان بلدين مها: نينوى و عقر بابل، بابل الكلدانيني الواقعني بالقرب منها، 
وورد أنَّ اسم كربالء مؤّلف من كلمتني: )كرب( بمعنى ُمصىّل أو معبد أو 

حرم، و )إيال( بمعنى اهلل باللغة اآلرامية، أي )حرم أهلل(.)1(
أّما اشتقاقه فالكربلة رخاوة يف القدمني، يقال جاء يمشـي مكرباًل فيجوز 
عىل هذا أن تكون أرض هذا املوضع رخوة فسّميت بذلك، ويقال كربلت 

احلنطة إذا هززهتا ونقيتها وينشد يف صفة احلنطة.)2(
الفتح اإلسالمي للعراق وقبل  إنَّ اسم كربالء كان معروفًا للعرب قبل 
أن يسكنها العرب املسلمون وذكرها بعض املسلمني الذين رافقوا خالد بن 
الوليد عند غزو اجلانب الغريب من العراق، وورد يف معجم البلدان أنَّ كربالء 
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ا مشـرفة عىل العراق وذلك من أرشف عىل الشـيء أي  سّميت بالطف ألهنَّ
أطل، والطف: طف الفرات أي الشاطئ... فيها كان مقتل ] اإلمام [ احلسني 
بن عيل بن أيب طالب  وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عّدة عيون 
اجلمل(  و)عني  و)الرهيمة(،  و)القطقطانية(،  )الصيد(،  منها  جارية،  ماء 
التي  والقصور(  )احلصون  باملسالح  للموكلني  كانت  عيون  وهي  وذواهتا، 

كانت وراء خندق سابور الذي حفره بينه وبني العرب وغريهم.)3(
ومشهد  والطف  والُعقر  والنواويس  والغارضية  نينوى  أسامئها:  ومن 

احلسني  واحلائر واحلري وشاطئ الفرات وعموراء وصفورا ومارية)4(.
الفرات  فرع  عىل  تقع  والتي  البابلية  القرى  جمموعة  تضم  بابل  كور  فإن 
املسّمى بنهر العلقمي، بعضها عىل رشقه كالُعقر والغارضية، وبعضها عىل 
غربه وهي شفية، أّما نينوى فتقع قرب شط الفرات األصيل وهو النهر القديم 
الذي يتصل بنهر نينوى، والعقر عّدة مواضع منها عقر بابل، قرب كربالء، 
وقد روي أنَّ اإلمام احلسني  ملّا انتهى إىل كربالء، وأحاطت به خيل عبيد 
اسمها  له:  فقيل  العقر،  إىل  وأشار  القرية؟  تلك  اسم  ما  قال:  زياد،  بن  اهلل 
فيها؟.  نحن  التي  األرض  اسم هذه  فام  العقر!  من  باهلل  نعوذ  فقال:  العقر، 

قالوا: هذه كربالء. قال: أرض كرب وبالء وأراد اخلروج منها فمنع. )5(
الذين قد  بني أسد،  بني غارضة من  الغارضية فهي قرية منسوبة إىل  أّما 
اشرتى منهم اإلمام احلسني  أرض كربالء، وهي األرض املنبسطة التي 
ونزول  الكوفة  اختطاط  بعد  أسد  بنو  نزهلا  وقد  أسد،  لبني  مزرعة  كانت 

القبائل املضـرية واليامنية. )6(
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من  وتقع  اإلسالمي،  فتح  قبل  للنصارى  عامة  مقربة  كانت  والنواويس 
ضمنها أرايض احلسينية قرب نينوى، وهي األطالل الكائنة يف شامل غريب 
اخلزفية  احلباب  بعض  منها  يستخرج  القديمة،  بكربالء  تعرف  التي  كربالء 
 يف  فيها، وقد ذكرها اإلمام احلسني  البابليون يدفنون موتاهم  التي كان 
خطبته املشهورة عندما عزم عىل املسري إىل الكوفة، فقال: »كأين بأوصايل هذه 

تقطعها ُعسالن الفلوات بني النواويس وكربالء«.)7(
ثانًيا: )الموقع الجغرافي والدور الحضاري(:-

املقدسة،  املدن  إحدى  وهي  تقريًبا،  العراق  وسط  يف  تقع  مدينة  كربالء 
سبط  دم  تربتها  عىل  ُأريق  فقد  عظيمة،  أحداثًا  شهدت  التي  أرضها  وعىل 
 الرسول األكرم -صىل اهلل عليه وآله- اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب

وأهل بيتـه وأصحابه يف واقعـة الطف املشهـورة سنة )61 هـ/ 680م(.)8(
أقدم  منذ  خاصة  أمهّية  لكربالء  املتمّيز  والبيئي  اجلغرايف  املوقع  أعطى 
العصور، فهي تنتمي إىل حضارة األقوام اجلزرية يف العراق خاصة البابليني 
منهم، وذلك لقرهبا من بابل، فكانت جسـرًا للهجرات اجلزرية والعربية بني 
استيطان  مركز  أّول  فهي  العراق،  سواد  وبني  العربية  واجلزيرة  الشام  بالد 
الرئيسية  الربية  الطرق  وملتقى  األوسط،  الفرات  منطقة  يف  عريب  جزري 
عرب منطقة عني التمر باجتاه البلدان كافة وقد أكسبها هذا املوقع املتمّيز دورًا 
منطقة  داخل  ووجودها  الفرات،  هنر  جمرى  من  قرهبا  فإّن  جيدًا،  اقتصاديًا 
مناخية معتدلة، إضافة ألراضيها اخلصبة الصاحلة للزراعة، قد جعلها موقع 
القسم  يف  تتجّول  كانت  التي  والقوافل  واجلامعات  القبائل  لبعض  جذب 
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سكاين  لتجمع  مركزًا  جعلها  مّما  العربية،  اجلزيرة  شبه  من  الشـرقي  الشاميل 
قبل ظهور اإلسالم بفرتة طويلة. )10(

اجلزرية،  األقوام  القديمة، سكنها  العصور  قريًة عامرًة يف  كانت كربالُء 
وهي اآلن سلسلة تالل أثرية من اجلهة الشاملية الشـرقية من مدينة كربالء، 
ممتدة من جنوب سّدة اهلندية عىل هنر الفرات التي تبعد عن كربالء احلالية 
بنحو 30 كم حتى مصب هنر العلقمي يف األهوار القريبة من مدينة كربالء 

وتعرف )بتالل نينوى(. )11(
وجاء يف تاريخ كربالء أّنه يوجد عىل بضعة أميال يف القسم الشامل الغريب 

ا كربالء األصلية.)12( من مدينة كربالء، أطالل وأكم قيل إهنَّ
واستمرت كربالء عىل ازدهارها يف عصـر الكلدانيني فقد ذكر املستشـرق 
الفرنسـي لويس ماسنيون يف كتابه خطط الكوفة أّن كربالء كانت قدياًم معبدًا 

للكلدانيني يف مدينة تدعى )نينوى(.)13(
عىل  كثرية  ومواقع  آثار  اكتشاف  عن  األثرية  التنقيبات  اسفرت  وقد 
عىل  تقع  اصطناعية  ومغارات  كهوف  من  جمموعة  أقدمها  كربالء  أرايض 
أن  قبل  القديم  الفرات  هنر  يمّثل  كان  الذي  الطار  لوادي  األيمن  الكتف 
توجد بحرية الرزارة، ويبلغ عددها 400 كهف تقريبًا، وتبعد هذه اآلثار عن 
الطريق  الغريب يف منتصف  مدينة كربالء احلالية حوايل 30 كم إىل اجلنوب 
قام  الصحراوية، وقد  الغربية  اهلضبة  بامتداد  بني كربالء وقصـر األخيضـر 
اإلنسان بنحتها وحفرها سنة 1200 قبل امليالد، وربام استخدمت ألغراض 

دفاعية أّول األمر، ثّم اختذت قبورًا فيام بعد.)14(
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وإىل جانب ما تقّدم فإنَّ كربالء القديمة ظّلت مزدهرة وحمتفظة بمكانتها 
واملناذرة  واللخميني  التنوخيني  عصور  يف  وخصوصًا  والعلمية  الدينية 
املنطقة  ازدهار  أسباب  أهم  من  وكان  مملكتهم،  عاصمة  احلرية  كانت  يوم 
البادية  التجارية يف  الطرق  التقاء  نقطة  اجتامعيًا واقتصاديًا وقوع كربالء يف 
لتوفر الثروة املائية اجلوفية يف املنطقة املتجمعة يف الصخور الكلسية واجلريية 
قلب هضبة  باالرتفاع حتى  تستمر  الواسعة حيث  الغربية  اهلضبة  أنحاء  يف 
الفرات، ويقّدر معدل االنحدار  نجد، وتنحدر األرايض تدرجيًيا إىل وادي 
بنحو مرت واحد يف كل 200م، وساعدت طبيعة الصخور املسامية عىل جتمع 
املياه فيها، وانتشـرت فيها العيون ذات املياه املعدنية التي خيرج من أعامقها، 
وجريت عرب قنوات وجماري فرعية وصلت إىل مسافات بعيدة يف األرايض 

الزراعية.)15(
بيوت  أيضًا حتتوي عىل  اإلسالم  قبيل  كانت  القديمة  كربالء  بأنَّ  ويقال 
بار سور علم( أي املكان  ومعابد للمجوس وكان يطلق عليها بلغتهم )مه 

املقّدس.)16(
من  الكثري  قصدها  وعلميًا  واجتامعيًا  واسرتاتيجيًا  دينيًا  املنطقة  وألمهية 
إىل  تارخيها  يعود  قبوًرا  فيها  بأنَّ  وذكر  القدم،  منذ  والعلامء  والتجار  امللوك 
القرن  ا كانت جزًءا من مملكة احلرية وأبرز من سكنها يف  ما قبل امليالد بأهنَّ
السادس امليالدي شمعون بن جابر الذي نرص النعامن الرابع سنة 594م.)17(
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يممبحثايمثلنم:
تلأ مد�صايممدير صايم .مدةايمد�ندةافمالد�نةاكربي�ا

يممقّد مة:�
اإلمام  باستشهاد  املقّدسة  واملنزلة  السامية  املكانة  كربالء  مدينة  اكتسبت 
موطن  فهي  أرضها  عىل  680م(  هـــ/   61( سنة  وصحبه    احلسني 
بن  عيل  اإلمام  قام  بيومني    استشهاده  بعد  إذ  الطاهرة،  األجساد  دفن 
بني أسد دفن   وبمعية رهط من  الطاهر لوالده  احلسني بدفن اجلسد 
بني هاشم واألصحاب  ووضع اإلمام السجاد  معامل عىل تلك القبور 
الطواهر، وكان القرب الشـريف نواًة ملدينة كربالء وأخذ الزوار يأّمون القرب 
واالجتامعي  الديني  دورها  تأخذ  املدينة  فبدأت  باستمرار،  تتكاثر  وبأعداد 
واالقتصادي يف التاريخ اإلسالمي، وأصبحت مقصًدا للصحابة والتابعني 
والثوار، فكان من أوائل الزائرين الصحايب اجلليل جابر األنصاري واملختار 
الثقفي وسليامن بن صد اخلزاعي وآخرون يف عام) 61هـ/  أيب عبيدة  بن 

680م( .)18(
نفوس  يف  كان  مّما  الرغم  عىل  األمــوي  العصـر  طوال  كربالء  متصـر  مل 
  اهلاشميني وشيعتهم من هلفة ورغبة يف العيش جوار قرب اإلمام احلسني
فإهّنم مل يتمّكنوا من بناء الدور والبدء بالعمران فيها خوفًا من بطش وتنكيل 
بني أمية، فقد حاربوا كربالء وزائرهيا وانتشـرت يف العصـر األموي املسالح 
 ، خمافر الشـرطة( حول كربالء ملنع الزوار من زيارة مشهد اإلمام احلسني(
وكان الزائرون يّتخذون من الغارضية ونينوى ملجًأ وحمّطًا لرحاهلم لقرهبام 
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من كربالء وجيعلوهنام بالظاهر هدفًا فيمكثون فيها حينًا إلبعاد الشبهة عنهم 
والتمويه عىل املسالح األموية ثّم يلجؤون منها رسًا إىل املرقد الرشيف. )19(

أوائل  يف  بالسكان  مأهولة  وأصحبت  والعمران  بالتقّدم  كربالء  أخذت 
حكم بني العباس بعد أن اخّتذوا شعارًا ) الرضا من آل حمّمد ( ليجذبوا العامة 
إليهم بعد سخط األّمة وغضبها من ظلم بني أمّية وجورهم، فأومهوا الناس 
بحبهم ألهل البيت  فمّثلت املرحلة فسحة تارخيية لتطور املدينة املقّدسة 
التارخيية  املصادر  وذكرت  سكنًا،  ليتخذوها  عليها  يتقاطرون  الناس  وأخذ 
بأّن الراوية الكبري) عثامن بن عيسى الكويف العامري ( كان أّول من سكنها 
يف عهد اإلمام عيل بن موسى الرضا ، أي بعد عام )183هـ/ 799م( مع 
ولديه، وكان هلذا الراوية مؤّلفات أمّهها: ) كتاب املياه (، و) كتاب القضايا 

واألحكام (، و ) كتاب الوصايا(. )20(
إاّل أنَّ هارون العبايس كشف عن نواياه جتاه أهل بيت النبوة وأتباعهم بعد 
استتباب األمور لديه وسيطرته عليها، فغرّي سياسته يف أواخر أيام حياته فأمر 
بحرث األرض التي تضم قرب اإلمام احلسني  وقطع شجرة السدرة وهدم 
املسجد الصغري والقّبة سنة)193هـ/809م( وكان هلذا األمر التأثري السلبي 

عىل قاطني املدينة املقّدسة. )21(
املأمون بن  العبايس  عاد االهتامم بمدينة كربالء بشكل عام يف عهد اخلليفة 
هارون العبايس الذي توىّل احلكم بعد أخيه األمني سنة)198هـ /813م(، فأعيد 

بناء املرقد الرشيف وبدأ املسلمون يتوافدون عليها والسكنى فيها تباعًا.)22(
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حكم  خالل  وزائرهيا  املقّدسة  للمدينة  عادت  العدائية  السياسة  أّن  إاّل 
هبدم  املتوّكل  أمر  إذ  /846–861م(  هـ   247  -232( العبايس  املتوكل 
القرب  حول  املاء  فحار  عليه،  املاء  وأسال  مرات،  ثالث  احلسني  اإلمام  قرب 
الشـريف وذلك يف السنوات )236هـ /850م(، وسنة)237هـ /851م(، 
وسنة)247هـ /861م(، وأقام يف املسالح )خمافر الشـرطة( أناسًا ترصدوا 
كلَّ من يأيت لكربالء لزيارة قرب احلسني ، وتعامل مع زائريه بقسوة مّما دفع 

بعض املسلمني إىل الرحيل عن كربالء. )23(
كان  الذي  املنتصـر  ابنه  وتويّل  861م(   / )247هـ  سنة  املتوّكل  وبمقتل 
موالًيا وحمباًّا ألهل البيت  احلكم بدأت احلياة العلمية يف كربالء، فأعاد بناء 
الدور حوهلا وأخذ  املشاهد يف كربالء وبنى   وبناء  مرقد اإلمام احلسني 
الشـريف  املرقد  حول  من  واألســواق  املباين  فأقاموا  يتوافدون  املسلمون 
علوية  دينية  أرسة  أّول  استوطنتها  أن  بعد  فيها  العلمية  احلياة  وازدهــرت 
وهو السّيد إبراهيم املجاب بن حمّمد العابد ابن اإلمام موسى الكاظم سنة 
)247هـ/ 861م( مع ولديه وكان معه العامل اجلليل حمّمد بن احلسني بن عيل 
لّقب  من  وأّول  أيب طالب،  آل  من  ومجاعة  بـ)األشتاين(،  املعروف  الشيباين 
بلقب احلائري نسبة للحائر الشـريف السيد حمّمد االبن األكرب للسّيد إبراهيم 
املجاب ومنه تسلسلت أوىل األرس العلمية يف كربالء، وفتحت هذه األرس 
العلمية الباب هلجرات كثرية بعد ازدهار املدينة وتعمري املراقد املطّهرة فضاًل 

لعوامل االنتامء الروحي لكربالء املقّدسة.)24(
ويف أواخر القرن الثالث اهلجري أصبحت يف كربالء مدرسة فكرّية عامة 
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وكان من األعالم الذين زاروها زيد املجنون وحمّمد بن احلسني األشتياين، 
وازدهرت فيها احلركة العلمّية يف أواخر القرن الثالث ومطلع القرن الرابع 
اهلجري ففي مطلع القرن الرابع اهلجري زارها عضد الدولة البوهيي وأحيا 
والعلمية  الدينّية  معاملها  وتقّدمت  وازدهرت  والعمران  العلم  حركة  فيها 
واالجتامعّية والسياسّية واالقتصادية؛ فاّتسعت جتارهتا، واخضلت زراعتها، 
وأينعت علومها وآداهبا، فدّبت يف جسمها روح احلياة والنشاط، فتخّرج فيها 
علامء فطاحل، وشعراء جميدون، وتفّوقت يف مركزها الديني املرموق وزارها 
لينهلوا  اإلسالمّية  البلدان  خمتلف  من  جاؤوا  والسري،  احلديث  رجال  كبار 
العلم والفضيلة،وكان للزعيم الديني محيد بن زياد بن محاد بن زياد الدهقان 
النينوي الكويف الفضل يف تأسيس جامعة العلم فيها وهو ثقة كثري التصانيف 
كتب  تأليف  الكربالئية يف  املدرسة  أغنى  أنَّه  الفضل  وله  باألصول  اختص 
كثرية يف األصول وروى عنه كثريون صنَّف اجلامع يف أنواع الشـرائع وكتاب 
النوادر وكتاب الرجال وغري ذلك تويّف أبو القاسم سنة 310 هـ /926م، 
وبذلك حازت كربالء عىل الرئاسة العلمّية والزعامة الدينّية، ومن ثّم انتقلت 
يف  وذلك  زمنية  مّدة  فيها  احلركة  وبث  األرشف  النجف  إىل  الدينّية  احلركة 
احلسن  بن  حمّمد  جعفر  أيب  الشيخ  بانتقال  اهلجري  اخلامس  القرن  أواسط 

الطويس من بغداد سنة 443 هـ /1059م.)25(
إلياس  بن  هشام   ( الشيخ  بــروز  اخلامس  القرن  شهد  فقد  ذلك  ومع 
احلائري( صاحب ) املسائل احلائرية ( )تويّف سنة 490 هـ (، و ) حمّمد بن 
بابن احلمزة ومن مصّنفاته ) الوسيلة ( يف  عيل بن محزة الطويس ( املشهور 
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الفقه وهو مرتب عىل أبواب الفقه من الطهارة إىل الديات يف 79 باًبا، ويعد 
من املتون الفقهّية املعول عليها واملنقول عنها يف الكتب الفقهية، جاء يف أّوله 
احلمد والشكر هلل صاحب النعامء، ويعد ضمن » جوامع الفقه «، توجد منه 
نسخ عديدة منها: بقلم احلسني بن عيل بن سعيد بن احلسني بن عيل األوايل، 
فرغ منها األحد 18 مجادى األوىل- 1038 هـ يف املدرسة اهلندية يف كربالء 
املقّدسة، ونسخة عند شهاب الدين يف قم، وكتب أخرى يف الفقه واألصول 
والسرية والتاريخ، فقد كانت املنطقة برمتها مزدهرة باحلياة العلمية فإضافة  
بالعلم  مشهورة  أيًضا  احلّلة  كانت  املقّدسة  وكربالء  األرشف  النجف  إىل 

واملعرفة.)26(
التارخيية  العلوم  القرن اخلامس اهلجري صوب  العلامء يف  اهتامم  انصّب 
التي  العلمية  العلوية  األرس  أقدم  من  وكان  غريها  من  أكثر  واالجتامعية 
اهتمت هبذا املجال واختذت من كربالء املقّدسة مسكًنا هم ُأرسة آل ثابت، 
السيد  إىل  األرسة  هذه  تنتسب  اهلجري،  اخلامس  القرن  يف  كربالء  سكنوا 
)آل  باسم  تعرف  وكانت   ،الكاظم موسى  اإلمام  ابن  املرتضـى  إبراهيم 
دراج(، وتدل وثائقهم عىل أهّنم سدنة روضَتي اإلمام احلسني وأخيه العباس 
اسم  من  واللقب  النقيب،  بأرسة  عرفوا  لذا  ونقباؤها  كربالء  وحكام   
جدهم  إىل  نسبة  ُزَحْيك،  آل  قدياًم  عليهم  ُيطلق  كان  ثابت،  السيد  جّدهم 
السيد زحيك بن السيد حييى، ومن أبرز أعالمها وعلامئها: السيد مصطفى بن 
حسني آل دراج صاحب كتاب أصول الدين، والسيد فاضل بن السيد عباس 
وابنه  األّول،  للشهيد  الدمشقية  اللمعة  يده كتاب  الذي كتب بخط  النقيب 
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السيد كاظم بن السيد فاضل صاحب املؤّلفات العديدة يف شّتى املجاالت 
التارخيية واالجتامعية والفكرّية، منها كتاب )نحن واليهود( وكتاب )جمتمعنا 
وعوامل اهلدم والبناء( وكتاب )الدعوة والعقبات( وغريها وكانت له مكتبة 

ثرية بالكتب القيِّمة.)27(
وشهدت كربالء يف القرن السادس اهلجري رعياًل من أهل الفكر واألدب 
ورواد احلقيقة منهم: ابن املشهدي صاحب ) املزار ( املولود نحو سنة 510 
السيد أمحد بن  الزاهدون منهم:  العلامء  فيها مدارس يديرها  هـ، وتأّسست 
أبو  الشـريف  كربالء،  يف  الالمعة  الشخصيات  من  وهو  املوسوي  إبراهيم 
جعفر أمحد بن إبراهيم العلوي املوسوي النقيب احلائري أّلف يف الفقه كتاًبا 
ليلة السبت وعمل وصالة للفرج عن املسجون  يف مجال األسبوع يف عمل 

)28(.- مروي عن اإلمام الكاظم
وقد  ومفّكرون،  وشعراء  علامء  فيها  بزغ  فقد  تلته  التي  القرون  يف  أّما 
واملراجع  واملخطوطة  املطبوعة  املصادر  املعلومات عنهم من شّتى  اقتبست 
العربية والفارسية، فكان القرن السادس حافاًل بشعراء فطاحل أثروا الساحة 
األدبية بنتاجاهتم، كام تأّسست عّدة مدارس علمّية يديرها العلامء، وانتقل إىل 
كربالء املقّدسة ألجل الدراسة وطلب العلم عدٌد من العلامء منهم: عّز الدين 
حسن بن نائل )ت 656 هـ(، والسيد عميد الدين عبداملطلب بن السيد جمد 

الدين أيب الفوارس، وابن قمرويه احلائري وغريهم.)29(
السابع  القرن  مّدة  يف  العلمي  بمركزها  كربالء  احتفاظ  يثبت  ما  وأهم 
السيد  منهم  التاريخ،  يف  مرموقة  مكانة  هلم  كان  كبار  علامء  ظهور  اهلجري 
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فخار بن معد احلائري املوسوي )ت 630 هـ ( املحّدث، واألديب، والنّسابة، 
واملؤّرخ، إحدى شخصيات العلم املعروفة، ومن أعالم الفكر اإلسالمي يف 
املئة السابعة للهجرة، حظي بمكانة حمرتمة يف األوساط الكربالئّية العلمّية؛ من 
 ،ساللة السيد إبراهيم املجاب بن حمّمد العابد ابن اإلمام موسى بن جعفر
)الشـرائع(،  صاحب  الدين  شمس  والفقهاء  والنّسابة  األدبــاء،  إمام  كان 
وهو يروي عن حمّمد بن إدريس، وعن ابن شهر آشوب املازندراين، وكان 
أحد أقطاب العلم والفضل يف كربالء، امتاز يف احلديث والرواية والنسب 
والرجال، وكان من أعيان الشعراء واألدباء وأكابر الفقهاء وعلامء األصول 
والفروع يف عصـره، فضاًل عن كونه مؤّرخًا صادقًا وبذلك تعّددت العلوم 

واملعارف يف مدارس كربالء.)30(
امتازت احلياة العلمية يف كربالء بعلوم متنّوعة عديدة وكان عىل رأسها 
علم العقائد فردَّ كبار العلامء عىل الشبهات وأّلفوا الكثري من الكتب املعتمدة 
كتًبا عّدة كان  السيد فخار  أّلف  لذا  والنقلية،  العقلية  والرباهني  األّدلة  عىل 
من أشهرها كتابه:) احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب ( املطبوع سنة 
1351 هـ، دحض فيه آراء املتطّرفني الذين ذهبوا إىل تكفري سّيد البطحاء أيب 
طالب، وقد أثبت فيه بأّن أبا طالب قد تويّف وهو يؤمن باإلسالم إيامنًا عميقًا 
ال شائبة فيه؛ إذ كانت مواقفه املشـّرفة يف الدفاع عن ابن أخيه رسول اهلل حمّمد 
بن عبد اهلل  تعّد من مآثره التي خّلدته عىل مّر العصور كام أّلف عدًدا من 
بني  فضائل  يف  واملقياس  واملعجزات،  الفضائل  يف  الروضة  منها:  املؤّلفات 

العباس.)31(
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أّما يف مطلع القرن الثامن اهلجري كان لألدب صولة وجولة يف مدارس 
كربالء فدرس الطاّلب عىل يد العامل األديب عّز الدين أيب عبد اهلل احلسني 
بن سعد اهلل بن محزة بن سعد اهلل بن أيب السعادات احلسيني العبديل وهو من 
سّكان كربالء املقّدسة األدب حيث كان أديًبا وتاجًرا يف الوقت نفسه يرتّدد 

إىل بالد الشام يف جتارات عديدة. )32(
ابن بطوطة سنة 726 هـ/1324م، وذكر  الشهري  الرحالة  وزار كربالء 
بأن فيها مدرسة عظيمة وزاوية كريمة فيها الطعام للوارد والصادر؛ كانت 
املدرسة العظيمة يف مسجد ابن شاهني امللحق بالروضة احلسينّية، وكان يرتاد 
الفكر  مناهل  من  لالرتشاف  العلم  طلبة  من  جّيد  عدٌد  شاهني  ابن  مسجد 
عيل  الشيخ  احلائرية  األرسة  علامء  منهم  أفاضل  أساتذة  يد  عىل  اإلسالمي 
بن احلسن احلائري كان له حواٍش نافعة مفيدة عىل منهاج الوصول إىل علم 
اأُلصول للقايض البيضاوي، كتبها عىل هامش النسخة التي كتبها بنفسه سنة 
777هـ املوجودة يف املدرسة الفاضلية باملشهد الرضوي، وله أيضًا حواٍش 
عىل هتذيب الوصول كتبها بخّطه وقابلها، وقرأها عىل شيخه الشيخ عيل بن 
عبد اجلليل احلائري، كام كتب القراءة والبالغ بخّطه عىل النسخة 778 هـ، 

وهي يف املدرسة الفاضلية.)33(
السيد  الشاعر  األديب  الفاضل  العامل  القرن  هذا  يف  كربالء  أعالم  ومن 
عميد الدين عبد املطلب ابن السيد جمد الدين أيب الفوارس من ساللة احلسني 
حمّمد  أبو  الدين  عّز  الشيخ  ومنهم   ، العابدين  زين  اإلمام  ابن  األصغر 
األسدي، والشيخ عيل ابن اخلازن احلائري، واحلسني بن سعد اهلل احلسيني 
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بن  احلميد  عبد  الدين  جالل  والسيد  احلائري،  دريد  ابن  والشيخ  العبديل، 
فخار املوسوي، والشيخ عيل بن احلسن احلائري.)34(

إحياء  فيها  فتعّهدوا  األرشف  النجف  إىل  الفكر  رجال  بعض  انتقل  ثّم 
احلركة العلمّية، ومنها إىل احلّلة التي أنجبت رهطًا كبريًا من فطاحل العلامء 
إىل  الفكرية  احلركة  رجعت  أن  لبثت  ما  ثّم  األدب،  وأساطني  والشعراء 
الشيخ  الديني  الزعيم  بانتقال  اهلجري  التاسع  القرن  منتصف  يف  كربالء 
أمحد بن حمّمد بن فهد احليّل األسدي )ت 841 هـ ( وهو من أشهر فقهاء 
القرن الثامن والتاسع اهلجري وحمّدثيهم، فباإلضافة إىل جمد كربالء الثقايف 
العاملي يف خمتلف املجاالت الفكرية، فقد أثبتت جمدًا جديدًا، وأنجبت رهطًا 
ابن فهد احليل  للشيخ  النرّية واملواهب اخلاّلقة فكان  العقول  آخر من ذوي 
العارف،  العامل  الشيخ  ومنها:  العلمية  مكانته  عظم  عن  بّينت  عّدة  ألقاب 
واإلتقان،  بالفضل  واشتهر  وميتًا،  حّيًا  الشـريف  الفضائل  أرسار  وكاشف 
والذود والعرفان، والزهد واألخالق، واخلوف واالشفاق، كام أّنه مجع بني 
املعقول واملنقول، والفروع واأُلصول، واللفظ واملعنى، والظاهر والباطن، 
يف  اخلازن  بن  عيل  العاّلمة  أجازه  جيمع،  كان  ما  بأحسن  والعمل  والعلم 
احلّلة  مدينة  من  قادمًا  كربالء  إىل  انتقل  إذ   ، هـ،   791 سنة  احلسيني  احلائر 
الزعيم  بعد فرتة بوصفه  فيها  فيها، وبرز  ناشطًة  العلمية  التي كانت احلركة 
الديني والعامل واملتمكن من فروع وأصول الفقه الشيعي االجتهادي، ومن 
موقعه العلمي املتمّيز تبنى احلركة العلمية يف كربالء ومنحها دفعًا قوّيًا حيث 
مجع حوله تالمذًة كثريين، وغالبًا ما كانت حلقات درسه تتحول إىل ساحة 
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حيتدم فيها النقاش العلمي املوضوعي، وقد وصفه املؤّرخون وعلامء الرجال 
عن  روى  اهلجريني،  والتاسع  الثامن  القرنني  فقهاء  وأنبه  بأشهر  والنّسابة 
تالمذة الشهيد، وكان من كبار تالمذة الشيخ الشهيد، كتب الشهيد له إجازة 
املحّققني  فخر  عن  الشهيد  رواية  فيها  البحار  إجازات  يف  مذكورة  معروفة 
نام عن  ابن  الدين عن  العاّلمة عن والده سديد  الدين  ومجع آخر عن مجال 
حمّمد بن إدريس عن عريب بن مسافر العبادي عن إلياس بن هشام احلائري 
جعفر  أيب  عن  املفيد  عن  الطويس  جعفر  أبى  والده  عن  املفيد  عيل  أيب  عن 
عيل  حّدثنا  قال  الرازي  حمّمد  بن  احلسن  اهلل  عبد  أيب  الشيخ  عن  بابويه  بن 
أيب  املرتضـى  اإلمام  الغازي عن  بن سليامن  داود  القزويني عن  مهرويه  بن 
النبي  – –عن  املؤمنني  أمري  آبائه عن  الرضا عن  بن موسى  احلسن عيل 
بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا  -صىل اهلل عليه وآله- قال مثل أهل 
ومن ختّلف عنها زج يف النار، وروى عنه ابن أيب مجهور األحسائي يف غوايل 
الآللئ، بعدة وسائط، وُدفن يف احلائر وقربه ظاهر خلف املخّيم احلسيني يف 
املهّمة منها: املهّذب  املؤّلفات  النقيب، أّلف عدًدا من  ُيعرف ببستان  بستان 
والتحصني  الداعي  وعّدة  والتحرير  واملوجز  النافع  املختصـر  رشح  البارع 
واللمعة اجللية وغري ذلك؛ وكان هلذه األرس ذات التاريخ الطويل دور بليغ 
يف تفعيل احلركة العلمية، فقد أفرزت من اآلثار واملؤّلفات العلمية والفقهية 
تاريخ  هلا  فكان  الوفري،  العدد  واالجتامعية  والسياسية  والفلسفية  والفكرية 
طويل وحافل باملنجزات يف كربالء املقّدسة، إذ إّن أغلب هذه األرس العلمية 
قدسية  من  هلا  ملا  والكاظمية،  والنجف  كربالء  مثل  املقّدسة  املدن  سكنت 
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ورشف فكانت تربطهم هبا عوامل روحّية ودينية وثقافية؛ فقد وجدت هذه 
األرس العلمية يف املدن املقّدسة عوامل مساعدة لنشـر علومها وثقافتها، كون 
هذه املدن تشّكل أمهّية لدى املسلمني عاّمة والشيعة خاصة، إذ يتوافد عليها 
الزائرون من كل حدٍب وصوب، وبقيت هذه األرس ترفد بعلومها األجيال 

جياًل بعد جيل عىل مدى قرون طويلة.)35(
وإىل جانب أرسة السيد املجاب وأرسة العاّلمة ابن فهد احليّل، برز علامء 
األنوار  صاحب   ) هـ   900 )ت  الكفعمي  إبراهيم  الشيخ  منهم:  آخرون 
مساعد  بن  حسني  والسّيد  باملصباح،  املعروف  األبرار  مصباح  من  املقتبسة 
املوسوي )ت 910 هـ( صاحب كتاب حتفة األبرار يف مناقب األئّمة األطهار 
وغريهم وبذلك تعّددت العلوم واملعارف يف كربالء ما بني الفقه واحلديث 
وعلوم القرآن والسرية وعلم الرجال والعقائد واألخالق وغريها ومل يقتصـر 

األمر عىل التدريس فحسب بل تطّور احلال إىل الرشح والتأليف أيًضا.)36(
وتأسيس  العلامء  استقطاب  يف  الكبري  الــدور  املدينة  هلذه  كان  وهكذا 
املدارس العلمية واستيطان األرس العلمّية والدينّية وتنّوع العلوم واملعارف 
واالختصاصات لعلامئها، وبقيت الدراسة العلمّية يف كربالء يف القرن الثاين 
أنجبت  أن  نتاج ذلك  فأكثر، وكان من  أكثر  عشـر اهلجري وما تاله تزدهر 
العشـرة  خالل  الكبري  العلمي  العطاء  ذلك  إثر  وعىل  املقّدسة  املدينة  هذه 
قرون املاضية عشـرات العلامء الالمعني فيام بعد وباختصاصات شّتى ما بني 
الفقه والعقائد والسرية والتاريخ وعلم الرجال واألخالق والّلغة واآلداب 
الفائزي احلائري )ت  السّيد نصـر اهلل بن احلسني  بينهم  وغريها، وكان من 
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يوسف  والشيخ  هـ(،   1183 )ت  الفتوين  مهدي  والشيخ   ،) هـ   1168
البحراين )ت 1168 هـ (، واآلقا باقر البهبهاين )ت 1205 هـ( الذي كان 
إمامًا بالعلم والفقه، والسّيد عيل الطباطبائي صاحب الرياض )ت 1231 
العلامء )ت 1245 هـ (، والسّيد كاظم الرشتي )ت  هـ (، والشيخ رشيف 
1259 هـ (، والشيخ حمّمد حسني األصفهاين صاحب الفصول )ت 1261 
هـ (، والسّيد إبراهيم القزويني صاحب الضوابط )ت 1262 هـ (، وحمّمد 
علمّية  أرس  وقصدهتا  العلامء،  فطاحل  من  (وغريهم  هـ  )ت1283  صالح 
إّن هذه األرس قطنت كربالء   .)37( الثاين عشـر وما تاله  القرن  كثرية خالل 
يف القرن احلادي عشـر وما تالها وهي خارج نطاق بحثنا وإّنام أوردنا ذكر 
أسامئهم فقط لكي يتبنيَّ للقارئ نتائج ما أفرزته القرون اهلجرية األوىل من 
بداية تأسيس املدارس إىل اجلامعة الدينية وإىل تعدد املعاهد وتأسيس املدارس 

املتخصصة العلمية فيام بعد، وهم:
أرسة الفتوين، أرسة البحراين، أرسة آل عصفور، أرسة الشهرستاين، أرسة 
أرسة  املرعشـي،  آل  أرسة  القزويني،  أرسة  سلطان،  آل  أرسة  الطباطبائي، 
عيل  أرسة  احلكيم،  أرسة  الكبري،  عيل  أرسة  خلف،  الشيخ  أرسة  زيني،  آل 
صالح، أرسة الربغاين، أرسة آل اهلر، أرسة املازندراين، أرسة اإلسرتابادي، 
البارفرويش،  أرسة  الداماد،  آل  أرسة  الرشتي،  أرسة  الكشمريي،  أرسة 
أرسة  الشريازي،  تقي  حممد  الزعيم  أرسة  اخلطيب،  أرسة  البهبهاين،  أرسة 
السّيد املريزا مهدي الشريازي، أرسة السّيد القّمي، أرسة األسكوئي، أرسة 

الشاهرودي، أرسة النخجواين.



239

يكيكا ب ا بدايمر مولا مدايمتمدمم

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

يمخلتمة:
القرب  يأّمون  ــزوار  ال وأخــذ  كربالء  ملدينة  ــواًة  ن الشـريف  القرُب  شكل 
واالجتامعي  الديني  دورها  تأخذ  املدينة  فبدأت  باستمرار،  تتكاثر  وبأعداد 
واالقتصادي يف التاريخ اإلسالمي، وأصبحت مقصًدا للصحابة والتابعني 

والثوار.
كان للزعيم الديني محيد بن زياد بن محاد بن زياد الدهقان النينوي الكويف 
الفضل يف تأسيس جامعة العلم فيها أغنى املدرسة الكربالئية يف تأليف كتب 
كثرية يف األصول وروى عنه كثريون صّنف اجلامع يف أنواع الشـرائع وكتاب 
الرئاسة  عىل  كربالء  حازت  وبذلك  ذلك،  وغري  الرجال  وكتاب  النوادر 
العلمّية والزعامة الدينّية، ومن ثّم انتقلت احلركة الدينّية إىل النجف األرشف 
بن  أيب جعفر حمّمد  الشيخ  بانتقال  اهلجري  اخلامس  القرن  مطلع  وذلك يف 

احلسن الطويس من بغداد سنة 443 هـ.
املدارس  وتأسيس  العلامء  استقطاب  يف  الكبري  الدور  املدينة  هلذه  كان 
املجاب  إبراهيم  السّيد  العلمية والدينية من أرسة  العلمية واستيطان األرس 
وأرسة احلائري وأرسة ابن فهد احليّل وأرسة آل ثابت وأرسة النقيب، وبقيت 
الدراسة العلمّية يف كربالء يف القرن الثاين عشـر اهلجري وما تاله تزدهر أكثر 
ذلك  أثر  وعىل  املقّدسة  املدينة  هذه  أنجبت  أن  ذلك  نتاج  من  وكان  فأكثر، 
العطاء العلمي الكبري خالل العشـرة قرون املاضية عشـرات العلامء الالمعني 

فيام بعد القرن العارش اهلجري.
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يمهويل�ص:
 آل شبيب، حسني، مرقد اإلمام احلسني– -،ط1، رشيعت )قم: 1421هـ(ص16.. 1
  احلموي)ت 626هـ(،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل: معجم البلدان، د/ط، دار . 2

إحياء الرتاث العريب )بريوت: 1979 م( ج4،ص445.
  احلموي، املصدر نفسه، ج4،ص35.. 3
  ابن جرير الطربي )ت ق 4هـ(، حمّمد: دالئل اإلمامة، حتقيق قسم الدراسات اإلسالمية ط1، . 4

مؤّسسة البعثة )قم: 1413هـ(ص180.
  الراوندي)ت 573هـ(، قطب الدين، اخلرائج واجلرائح، حتقيق: مؤّسسة اإلمام املهدي –عجل . 5

اهلل فرجه الشـريف-، ط1، العلمية)قم: 1409هـ( ج11،ص46.
)قم:د/ت(. 6 العلمية  املطبعة  د/ط،  الشيعة،  أحاديث  جامع  الطباطبائي،  حسني  الربوجردي،    

ج12،ص546.
اآليات واألخبار واألقوال، حتقيق: . 7 واملعارف واألحوال من  العلوم  اهلل، عوامل  البحراين، عبد    

مدرسة اإلمام املهدي –عجل اهلل فرجه-، أمري ) قم: 1407 هـ( ص145.
  ابن جرير الطربي، املصدر السابق، ص.181. 8
  احلموي، معجم البلدان، املصدر السابق،ج4،ص445.. 9

10- الدينوري)ت 276هـ(، ابن قتيبة، األخبار الطوال، حتقيق: عبد املنعم عامر، ط1، دار إحياء . 10
الكتب العريب )بريوت: 1960 م( ص251.

الدينوري،األخبار الطوال، املصدر نفسه، ص251.. 11
 ماسنيون، لويس، خطط الكوفة، د/ط، دار العلم )بريوت: د/ت(ص117.. 12
آل كليدار، حمّمد حسن مصطفى، مدينة احلسني، ط1، النجاح) بغداد:1947م (، ص 21.. 13
 آل شبيب، مرقد اإلمام احلسني،ص7.. 14
 آل كليدار، مدينة احلسني، املصدر نفسه،ص16.. 15
 ال شبيب، مرقد اإلمام احلسني،ص9.. 16
 املصدر نفسه. 17
 الطربي، دالئل اإلمامة،ص182.. 18
 الدينوري، األخبار الطوال، ص252.. 19
 اخلوئي، أبو القاسم املوسوي، معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة،ط5،د/مطبعة )قم: . 20

1992 م(ج12،ص129.
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 آل شبيب، مرقد اإلمام احلسني،ص126.. 21
احلسينى اجلالىل، حمّمد حسني، فهرس الرتاث، حتقيق حمّمد جواد احلسيني اجلاليل ) قم: 1422 . 22

هـ(ج1،ص2.
عبد . 23 حتقيق  اإلمامة،  معرفة  يف  الكرامة  املطهرّ،منهاج  بن  يوسف  بن  احلسن   ) ه   احليّل)ت 726 

الرحيم مبارك، مؤّسسة عاشوراء) مشهد: 1379(ص62.
ابن عنبة )ت 828 ه ( مجال الدين أمحد بن عيل احلسنى، عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب،،ط2، . 24

احليدرية ) النجف األرشف: 1961 م(ص216.
اخلوئي، معجم رجال احلديث،ج1،املصدر السابق،ص34؛ كريم، موقف احلوزة العلمية،ص22.. 25
اخلوئي، معجم رجال احلديث،ج20،املصدر السابق،ص296.. 26
27 . )  الَكْوراين، عيل العاميل، سلسلة القبائل العربية يف العراق )العراق بلد إبراهيم وآل إبراهيم

حتقيق: عبد اهلادي الربيعي ؛ كامل العنزي د/مطبعة،ط1، )د/مكان: 2010 م (ج2،ص1.
 الشاهرودي، عيل النامزي، مستدركات علم رجال احلديث،ط1، حيدري )طهران: 1415هـ(. 28

ج7،ص22.
احلسينى اجلاليل، فهرس الرتاث، ج1،املصدر السابق،ص610.. 29
 األمني، حمسن، أعيان الشيعة حتقيق حسن األمني،ط1، دار التعارف للمطبوعات )بريوت: د/ت(. 30

ج1،ص91.
 األمني، أعيان الشيعة ج1، املصدر السابق،ص92.. 31
احلديث، . 32 رجال  علم  مستدركات  الشاهرودي،  109؛  ص  احليّل،  العاّلمة  الطباطبائي،مكتبة 

ج5،ص135.
 احليل، إرشاد األذهان،ج1، ص87؛ الَكْوراين، سلسلة القبائل العربية،ج2، املصدر السابق،ص12.. 33
املصدر . 34 احلــديــث،ج12،  رجــال  معجم  ؛اخلوئي،  ص377  ج2،  واأللقاب،  الكنى  القّمي،   

السابق،ص15 ؛آل شبيب، مرقد اإلمام احلسني، املصدر السابق، املصدر السابق ص128.
 اجلواهري، املفيد من معجم رجال احلديث، ص 394 ؛آل كليدار، مدينة احلسني، املصدر السابق، . 35

ص 25.
 امليالين، دراسات حول كربالء ودورها احلضاري، ط1، وقائع الندوة العلمية، ص22؛احلسينى . 36

اجلاليل، فهرس الرتاث، ج2،ص418.
 الَكْوراين، سلسلة القبائل العربية،ج2،ص 15 ؛ وناس، بصامت علامء كربالء يف التاريخ، بحث . 37

منشور، جملة الباحث، العدد 2، املجلد 2، 2012م.
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يمم�مليراويممريجع:
- األمني، حمسن.

للمطبوعات  التعارف  دار  األمني،ط1،  حسن  حتقيق  الشيعة  أعيان   -1
)بريوت: د/ت(.

- البحراين، عبد اهلل.
واألقوال،  واألخبار  اآليات  من  واألحوال  واملعارف  العلوم  عوامل   -2

حتقيق: مدرسة اإلمام املهدي –عجل اهلل فرجه-، أمري ) قم: 1407 هـ(.
- الربوجردي، حسني الطباطبائي.

3- جامع أحاديث الشيعة، د/ط، املطبعة العلمية )قم: د/ت(.
- ابن جرير الطربي )ت ق 4هـ(، حمّمد:

4-دالئل اإلمامة، حتقيق قسم الدراسات اإلسالمية ط1، مؤّسسة البعثة 
)قم: 1413هـ(.

-اجلواهري، حمّمد.
5-املفيد من معجم رجال احلديث،ط2،العلمية ) قم:1424هـ(.

-احلسيني اجلاليل، حمّمد حسني.
6- فهرس الرتاث، حتقيق حمّمد جواد احلسيني اجلاليل ) قم: 1422 هـ(.
-احليل )ت 726 ه  (،أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي.

7-إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن، حتقيق فارس حسون، ط1، مطبعة 
مؤّسسة النرش اإلسالمي )قم:1410هـ(.

8-منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة، حتقيق عبد الرحيم مبارك، مؤّسسة 
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عاشوراء) مشهد: 1379(.
- احلموي)ت 626هـ(،شهاب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل:

9-معجم البلدان، د/ط، دار إحياء الرتاث العريب )بريوت: 1979 م(.
-اخلوئي، أبو القاسم.

10- معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة،ط5،د/مطبعة )قم: 
1992 م(.

- الدينوري)ت 276هـ(، ابن قتيبة.
الكتب  إحياء  دار  عامر، ط1،  املنعم  عبد  الطوال، حتقيق:  11-األخبار 

العريب )بريوت: 1960 م(.
-الراوندي)ت 573هـ(، قطب الدين.

اهلل  –عجل  املهدي  اإلمــام  مؤّسسة  حتقيق:  واجلرائح،  اخلرائج   -12
فرجه-، ط1، العلمية)قم: 1409هـ(.

- الشاهرودي، عيل النامزي.
13- مستدركات علم رجال احلديث،ط1، حيدري )طهران: 1415هـ(.

-آل شبيب، حسني:
14-مرقد اإلمام احلسني ،ط1، رشيعت )قم: 1421هـ(.

الطباطبائي، عبد العزيز.
15-مكتبة العاّلمة احليّل،ط1،سّيد الشهداء )قم:1416هـ(.

-ابن عنبة )ت 828 ه ( مجال الدين أمحد بن عيل احلسني .
النجف   ( احليدرية  طالب،،ط2،  أيب  آل  أنساب  يف  الطالب  16-عمدة 
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األرشف: 1961 م(.
-القّمي، عباس.

17- الكنى واأللقاب، تقديم حمّمد هادي األميني،ط1، مطبعة الصدر 
)طهران:د/ت(.

-الَكْوراين، عيل العاميل.
وآل  إبراهيم  بلد  )الــعــراق  العراق  يف  العربية  القبائل  18-سلسلة 
إبراهيم( حتقيق: عبد اهلادي الربيعي؛ كامل العنزي د/مطبعة،ط1، )د/

مكان: 2010 م (.
- آل كليدار، حمّمد حسن مصطفى.

19- مدينة احلسني، ط1، النجاح) بغداد:1947م (.
. اللجنة العلمية يف مؤّسسة اإلمام الصادق-

ط1،اعتامد  السبحاين،  جعفر  حتقيق  الفقهاء،  طبقات  20-موسوعة 
)قم:1419هـ(.

- ماسنيون، لويس.
21-خطط الكوفة، د/ط، دار العلم )بريوت: د/ت(ص117.

ثانًيا: رسائل الماجستير
ـــ كريم، عالء عزيز:

22- موقف احلوزة العلمية يف النجف األرشف من التطورات السياسية 
يف العراق 1921 ـ 1924م، ) رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، 

جامعة بابل، 2007م (.
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ثالثًا: البحوث
-امليالين، فاضل احلسيني:

الندوة  وقائع  ط1،  احلضاري،  ودورهــا  كربالء  حول  23-دراســات 
العلمية، لندن، 1996م.
-وناس، زمان عبيد:

24-بصامت علامء كربالء يف التاريخ من القرن الثالث حتى هناية القرن 
العارش للهجرة، بحث منشور، جمّلة الباحث، العدد 2، املجّلد 2، 2012م.



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/ 
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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 



Editor Secretary
Yasser Sameer Hashim Mahdi Al-Banaa 

Editorial Board
Prof.Dr.Zain Al-Abedeen  Mousa Jafar

(University of Kerbala,College of Education for Human Sciences)
Prof.Dr.Maithem Mortadha Nasrou-Allah

(University of Kerbala,College of Education for Human Sciences)
Prof.Dr. Hussein Ali Al Sharhany

(University of Thi - Qar,College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Jassim Mohammad Shattub

(University of Kerbala , College of Education for Human Sciences)
Asst. Prof .Dr Ali Tahir Turki

(University of Kerbala, College of Education for Human Sciences)
Asst. Prof .Dr.Ghanim Jwaid Idaan

(University of Kerbala, College of Education for Human Sciences)
Asst. Prof .Dr. Ali khudhaer Haji

(University of Kufa , College of Arts)
Lecturer. Dr. Raed Dakhil Al- khuzaai

(University of Kufa , College of Education)

Auditor Syntax (Arabic)
Asst. Prof. Dr. Falah Rasul Al-Husaini

(University of Kerbala, College of Education for Human Sciences)

Auditor Syntax (English)
Asst. Prof. Dr Ghanim Jwaid Idaan

(University of Kerbala, College of Education for Human Sciences)
Lecturer. Dr Tawfeeq Majeed Ahmed

(University of Kerbala, College of Education for Human Sciences)

The administration of the Finance
Mohammed Fadhel Hassan

Electronic Website
Yasser Al- Seid Sameer Al- Hossainy 



General Supervision
Sayed. Ahmad Al-Safi

The General Guardian of Al-Abbass Holy Shrine

Scientific Supervisor
Sheikh Ammar Al-Hilali

Chairman of the Islamic Knowledge and Humanitarian Affairs 
Department in Al-Abbas Holy Shrine

Editor-in-Chief
Dr. Ehsan Ali Saeed Al-guraifi   

(Director of Kerbala Heritage Center )

Editor Manager
Asst. Prof .Dr. Naaeem Abid Jouda

(University of Kerbala ,College of Education for Human Sciences)

The Executive Manager
 Asst. Prof. Dr. Fallah Rasool Al- Husseini

Advisory Board 
Prof. Dr. Faruq M. Al-habbubi

(University of Kerbala , College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Ayad Abdul- Husain Al- Khafajy

(University of Kerbala, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Zaman Obiad Wanass Al-Maamory

(University of Kerbala , College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Ali Kassar Al-Ghazaly

(University of Kerbala , College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr.  Adel Mohammad Ziyada

(University of Cairo, College of Archaeology)
Prof. Dr.  Hussein Hatami

(University of Istanbul, College of Law)
Prof. Dr. Taki Abdul Redha Alabdawany

( Gulf College / Oman)
Prof. Dr. Ismaeel Ibraheem Mohammad Al-Wazeer
(University of Sanaa,  College of Sharia  and Law)



In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)



PRINT ISSN: 2312-5489

ONLINE ISSN: 2410-3292

ISO: 3297

Consignment Number in the Iraqi National Books 

and Archives for the year 2014 is : 1992

Phone No.  310058

Mobile No. 0770 0479 123

Web: http://Kerbalaheritage.alkafeel.net

E- mail: turath@alkafeel.net





Licensed by Ministry of Higher Education and 
Scientific Research of Iraq and Reliable For Scientific 

Promotion
Issued by:

AL-ABBAS HOLY SHRINE
Division of Islamic and Human knowledge Affairs 

 Kerbala Heritage Center

Fourth Year, Fourth Volume, fourth Issue
Rabiaa Al-awal  A.H. 1439  /Dec.  2017 A.D.  

A Refereed Quarterly Journal 
Specialized in Kerbala Heritage


