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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل ملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة  التي تعنى بالتاث 

الفكري والثقايف ملدينة كربالء عىل وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

-2 يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق A4، وبنسخ ثالث مع قرص مدمج 
 simplified Arabic ( بحدود )5000- 10000( كلمة وبخطCD(

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.
من  الباحث/أو  واسم  عنوان  عىل  البحث  من  الوىل  الصفحة  حتتوي  أن   -4
شارك معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، 
والربيد االلكتوين لكل منهم مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف 

صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر  يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار   -5
تتضمن:  بأن  واإلشارة  التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  الصول  وتراعى  البحث، 
النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش،  اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم 
الكتاب،  اسم  ويذكر  مرة،  أول  املصدر  أو  املرجع  ذكر  عند  الصفحة، هذا  رقم 

ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.



د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية تجُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 
العربية، ويراعي يف إعدادمها التتيب اللفبائي لسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

أسفل  يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع   -7
الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة الوىل، 
ضمن  ينرش  مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ّدم  قجُ قد  البحث  كان  إذا  فيام  يشري  وأن 
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 الفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة 
عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب البحاث 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.

جـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نرشها 
تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا للنرش.

د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
#-يشتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.



مالية  فيه بحثه، ومكافأة  الذي نرش  العدد  و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من 
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 ماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد اللكتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 
م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التال: َسلَّ أو تجُ

ع  الكبري/ممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 
الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

تراث  ملة  تكون  الثالث  املجلد  من  الرابع  العدد  إطاللة  مع 
خالهلا  أصــدرت  عمرها  من  سنوات  ثالث  أكملت  قد  كربالء 
عرشة أعداد وثَّقْت من خالهلا جوانب مهمة، ومتعددة من تراث 
مدينة أيب الحرار اإلمام احلسني-عليه السالم- وفق برمة تراثية 
هيأتيها  قبل  من  وحكيمة  جادة  ومثابرة  مدروسة،  وخطط  هادفة، 
اهلادفة يف الوساط  العلمية  الروح  فبّثت  االستشارية والتحريرية، 
اإِلسالمي،  الــتاث  بنرش  املعنية  العلمية  واملحافل  الكاديمية، 
فاهنالت عليها البحاث من داخل العراق وخارجه، وهي إذ تواصل 
مسريهتا بخطى ثابتة وحثيثة حيدوها المل أن حيقق اهلل ما صممت 
كربالء  تراث  إحياء  وهو   ، املنشود  هدفها  حتقيق  يف  عليه  العزم 
زوايا  يف  والتنقيب   البحث  الستقصاء  الباحثني  وحث   ، املجُغّيب 
املكتبات العامة واخلاصة لتكون مرجًعا، ومصدًرا مهاماًّ ال يستغني 
الّدارس، وكّل َمن يريد أن يستضئ بنور التاث. عنه الباحث، و 

وال خيفى أّن مسرية إحياء تراث كربالء وحفظه هي مهمة ليست 
واملهتمني  الباحثني،  عىل  الكرب  العبء  ويقع  السهلة  أو  باليسرية، 
بالتاث، فِمن هنا ندعو الباحثني واملهتمني بالتاريخ والتاث  لرفد 
املجلة بالبحاث الرصينة ملواصلة مسريهتا يف توثيق وإحياء التاث.



ولقد ارتأت هيأيت املجلة أن تضيف إىل هذا العدد فهارس أعداد 
املجلة الربعة لعام 2016م، كام امتاز هذا العدد بأن يكون خمتّصا 
صفر،  شهر  يف  صــدوره  ملوافقة  السالم-  -عليه  احلسني  باإلمام 
بيت رسول  بآل  اّلتي حّلت  وما يصاحبه من الشجان والحزان 
اهلل-صىل اهلل عليه و آله-  نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل منا هذا العمل 

الصالح بأحسن قبول. 
رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من التاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  التاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
التكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  التاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة: 
-املنفذ الهم لتعرف ثقافتها.

-املادة الدق لتبيني تارخيها.
-احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلام كان املتتبع لتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة الول، 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  الكرب  التاث  مع ماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  التاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، لهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،لهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعتيه من رصاعات، ومرة،لهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغجُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غجُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخجُ تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
بتاث  متخصصة  علمية  ملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الــتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  -ختصيص 

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
عن  رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  -مراقبة 
ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات 



عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  ماوراهتا،  مع  تعالقها 
حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

-اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها 
التي تستحقها، بالدليل. 

والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  -تعريف 
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

ظل  يف  بأنفسهم،  التاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  -تعزيز 
مما  الغربية،  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الــوازع  إىل  افتقادهم 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
يؤرش  مما  السابقني،  بتكة  االلتحام  وتعميق  التاثية  -التوعية 
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
-التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، 

فالكشف عن التاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  ملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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امللخص   

   كانت واقعة كربالء واستشهاد اإلمام احلسني )( حدثًا بارزًا يف التأريخ 
اإلسالمي واإلنساين ، ترك  آثاره عىل النواحي السياسية والعسكرية والفكرية 
واالجتامعية يف التاريخ اإلسالمي ، مما وفر الدافع لعدد كبري من املصنفني أن 
يتناولوا هذا احلدث التارخيي يف كتب مستقلة أو يف ثنايا مصنفاهتم رسدًا أو 
حتلياًل  ومن هؤالء كان القايض أبو حنيفة النعامن املغريب ، الذي يعد من كبار 

علامء املذهب اإلسامعييل ومن دعاة الدولة الفاطمية عند نشوِئها .

   عالج القايض النعامن ثورة اإلمام احلسني )( منذ بداياهتا ، فتحدث عن 
عالقة االمام بالسلطة االموية قبل توجهه اىل العراق ، ثم تناول مسريه اىل 
تناول أحداث كربالء يف يوم  الرياحي ، كام  العراق ، ولقائه باحلر بن يزيد 
 ، )( العارش من االملحرم  ، وبيان أسامء من أستشهد مع اإلمام احلسني

 . )( وقضية احلزن عىل اإلمام احلسني
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Abstract  

Karbala  Battle  and  the  martyrdom  of  Imam  Husain  
)pbuh  (has  been  considered  a  prominent  event 
both  in  the  Islamic  and  human  history  whose 
effect  has  been  clearly  noticed  on  all  aspects،  the 
political،  the  military  the  intellectual  and  the  social 
all  through  the  Islamic  history  .  This  has  been  an 
impetus  for  a  great  many  writers  to  write  on  such 
a  historical  happening  either  in  separate  books  or 
as  part  of  their  books  by  narration  or  by  analysis.  
    One of such writers was Al -Qadhy Abn Hanifa 
Al -Numan Al -Maghraby who was considered the 
highest considerable scholar of Al -Ismaeely sect and 
one propagandist for Al -Fatimyah state when first 
established.  
    Al  -Qadhy  Al  -Numan  dealt  with  Imam  Hisain’s 
revolution  since  its  beginning  .  He  talked  about 
Imam  Husain  ’s  relation  with  the  Umayyad  power 
before  leaving  towards  Iraq،He،then،dealt  with  his 
course  and  progress  towards  Iraq  and  his  meeting 
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with  Al  -Hur  bin  Yazeed  Al  -Riyahy  .  He  also 
dealt  with  the  happenings  that  took   place  on  the 
tenth  of  Muharram  mentioning  the  names  of  those 
who  died  martyrs  with  Imam  Husain(   pbuh  )and 
the  grief  people  felt  over  Imam  Husain)pbuh(.     
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املقدمة

 )( أوىل العديد من املصنفني واقعة كربالء وقضية استشهاد اإلمام احلسني
 ، ثنايا مصنفاهتم  أو  أم يف بطون  اهتامما كبريًا ، سواءًا يف مصنفات مستقلة 
بمختلف مشارهبم وطوائفهم وقد تعددت نظرهتم اىل الواقعة ، كام تعددت 
أحكامهم تبعًا للفكر العقائدي الذي يؤمنون به ، ومن هؤالء كان القايض 
دورًا  ولعب  ودعاته  اإلسامعييل  املذهب  علامء  أبرز  من  يعد  الذي  النعامن 
كبريًا يف تاريخ الدولة الفاطمية يف عهدها املغريب ويف بداية عهدها املرصي 
من ناحية الفكر والسياسة ، وصنف العديد من املصنفات يف خمتلف العلوم 
اإلمام  تناول حياة  التارخيية  ثنايا مصنفاته  ، ويف  والتاريخ  الفقه  والسيام يف 
احلسني  االمام  قضية  عن  وحتدث   ،  ، واستشهاده  وثورته   )( احلسني 
)( يف أربعة من مصنفاته هي رشح الخبار واملثالب واملناقب ، وكتاب 

املجالس واملسايرات، والرجوزة املختارة .
ونستشف من خالل ما كتبه أنه كان عىل دراية كاملة بتفاصيل هذا احلدث 
التارخيي  فكتب عن أمهية شخصية اإلمام احلسني )( ، وعالقته بالنبي 
حممد )( ومدى قربه منه وتعلقه به ، كام بني إخبار النبي )( عام يقع 
بالسلطة  احلسني  اإلمام  وعالقة   ، كربالء  صعيد  يف   )( احلسني  لإلمام 
إىل   )( احلسني  مسري  عن  حتدث  كام  احلكم،  يزيد  ييل  أن  قبل  الموية 
العراق، وموقف أهل الكوفة، والوقائع التي حدثت يوم العارش من املحرم، 
اإللتباس يف  وتناول قضية   ،  )( أستشهد مع احلسني  وأسامء بعض من 

أسم من أجُستشهد من أبناء اإلمام احلسني )( يوم العارش .
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ومما الريب فيه أن ما أورده القايض النعامن حول واقعة كربالء يمثل وجهة 
نظر العقيدة اإلسامعيلية وهي يف بداية نشوء دولتها ) الدولة الفاطمية ( كون 
القايض النعامن من أبرز رجاالهتا وقضاهتا ودعاهتا ، وممن سخروا جهودهم 
وفكرهم  يف خدمة الدعوة اإلسامعيلية ، والدولة الفاطمية  ، وبرز يف مال الفكر 
الفقهي والصول ومال الفكر الكالمي والفلسفي وحتى يف املجال الصويف .

متهيد 

القايض النعامن نبذة عن سريته ومكانته العلمية : 

حيون)1(،التميمي  بن  امحد  بن  منصور  بن  حممد  بن  النعامن  حنيفة  أبو  هو 
املغريب القريواين)2(.

 ، واملغريب   ، واالسامعييل   ، القايض   : منها  اللقاب  من  بعدد  النعامن  لقب 
والقريواين ، واملرصي ، واملقريء نسبة اىل احلرفة)3( كام كني ) بأيب حنيفة ( 
ملامثلة اسمه ولقبه اليب حنيفة النعامن صاحب املذهب احلنفي ، لكي يضاهي 

الفاطميون به أبا حنيفة فقيه الدولة العباسية)4(.

سنة  يف  ميالده  قدر  فكوهتايل  متضاربة  والدته  حتديد  يف  االقوال  جاءت 
259# / 873م)5( ،وخالفه كثري من الباحثني منهم الباحث آصف فييض 
التاسع   / اهلجري  الثالث  القرن  من  االواخر  العرش  يف  ولد  أنه  قال  الذي 
امليالدي)6(، أما الباحث اإلسامعييل مصطفى غالب فقد حدد تاريخ والدته 

بسنة 302#/ 914م)7(. 
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   نشأ يف مدينة سوسة يف بواكري حياته ، وكان والده مالكيًا ، ثم إعتنق املذهب 
الشيعي ومات متستًا عىل ذلك)8(.

   ونشأ أبو حنيفة النعامن عىل ما كان عليه والده ، ثم أرتبط باخللفاء الفاطميني 
فخدم عبيد اهلل املهدي)9(وعني يف اول امره قياًم عىل مكتبة القرص وانيط به 
مهمة االرشاف عىل مجيع الكتب وضمها اىل املكتبة  العامة ، ثم خدم القائم 
املنصورية)11( عىل  املنصور  هـ  استقضاه   337 عام  باهلل)10(ويف  واملنصور 

النعامن  بناها عام 337 هـ  واملعز لدين اهلل)12( ويف زمنه قويت شوكة  التي 
للوصلة املتبادلة بينهام قبل اخلالفة)13( .

الدولة  يف  املراتب  أعىل  إىل  الوصول  له  سهلت  باملعز  عالقته  قوة  إن  و     
الفاطمية ، وجعلته من أقطاب الفكر االسامعييل ويف هذا العهد بلغ املؤلف 
مبلغا عظيام من الثراء حيث يقول عن ملك له : » فبلغ كراؤه يف السنة نحوا 

من مائتي دينار «)14(، كام أنه يف هذا العهد كتب ونرش كتبه وتصانيفه .

اخلالفة  قاعدة  وأصبحت  رمضان  يف  مرص  إىل  املعز  هـ  انتقل   362 عام     
هــ (   387 ت   ( زوالق  ابن  وصفه  حيث  إليها  املؤلف  وصحبه  الفاطمية  

بقوله :» القايض الواصل معه من املغرب أبو حنيفة حممد الداعي «)15( .

 و تويف بعد عام من وصوله اىل مرص يف مجادي اآلخرة سنة 363هــ / 973م 
)16( وقيل يف مستقبل رجب سنة ثالث وستني وثالثامئة بمرص)17(. 

     أما مكانته العلمية فكان له من املكانة العلمية أن أشاد هبا أغلب من ذكره 
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من املصنفني فقد ذكره الداعي ادريس)18( )832هـ/1467م( » انه كان ذا 
مكانة علمية رفيعة جدًا قريبة من االئمة وانه كان دعامة من دعائم الدعوة« .

املسبحي ) ت420هـ/1029م( يف  نقاًل عن   ، ابن خلكان)19(      ويقول 
تارخيه قائاًل : »كان من أهل العلم والدين ما ال مزيد عليه  ، وهو من اشهر 

فقهاء عرصه ، واكثرهم انتاجًا ، واعزهم سادة ، واخصبهم قرحية «.

    ووصفه اليافعي قائاًل : »كان من أوعية العلم والفقه والدين«)20(.

   ومل يقترص نشاط القايض النعامن الفكري عىل جانب واحد بل ساهم يف خمتلف 
فروع املعرفة التي أغنت املكتبة الفاطمية من الفقه والعقيدة والتأويل والتاريخ 
والوعظ وقد ورد يف كتاب مصادر »الدب اإلسامعييل«  ملؤلفه )بونا واال(  62 
كتابا من تأليفات النعامن)21( بعضها مفقود وبعضها اتلف قصدا وانتقاما .

الفقه  يف  حنيفة  أيب  مؤلفات  بكثرة  االسامعيلية  الدعوة  استفادت  وقد      
االسامعييل،ويف املناظرة والتأويل،والعقائد والسري والتاريخ و الوعظ وغري 
ذلك وأهم هذه الكتب )دعائم االسالم()22(، كتاب افتتاح الدعوة ، وهو 
كتاب تارخيي ألفه سنة 346 هجري  ، وكتاب )املجالس واملسايرات( وفيه 
أصول  اختالف  وكتاب   ،  )23( املغرب  يف  الفاطميني  اخللفاء  أخبار  مجع 
واملناقب  الطهار  الئمة  فضائل  يف  الخبار  ورشح   ، واإليضاح  املذاهب 

واملثالب والرجوزة املختارة وغريها من املصنفات . 

أوالً : دواعي الثورة ومسري احلسني )( يف مصنفات القايض النعامن :
يومها بل هي  الثورة احلسينية مل تكن وليدة  أن أسباب  النعامن  القايض  بني 
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ومرشكي   ) وسلم  وآله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  النبي  بني  الرصاع  إىل  تعود 
احلسني  وإن   ، اإلسالمية  الدعوة  بداية  يف  سفيان  أبو  رأسهم  وعىل  قريش 
هو الوريث خلط النبوة الذي كان إمتداده اإلمام عيل )( واإلمام احلسن 
)( واإلمام احلسني )( ، أما خط الكفر والنفاق فهو يبتدئ بأيب سفيان 
وإمتداده معاوية ويزيد  )) فأما يزيد فقد لعنه رسول اهلل )(مع أبيه وجده 
اهلل أصاله جهنم  لعنه  ، ومن  اهلل  لعنه  فقد   )( اهلل  لعنه رسول  .. ومن 
وساءت مصريًا .. وكان مع ذلك من سوء احلال عىل ما اليجُشك فيه واليجُدفع 
عنه ، وعىل ما كان عليه أبوه وجده من إظهار اإلسالم وإعتقاد الكفر ، وذكر 

رسول اهلل )( يومًا عنده فقال :    
    تلعب باخلالفة هاشم    بال وحي أتاه والكتاب )24(

   وبعد وفاة اإلمام احلسن )( وبروز نوايا معاوية إلستخالفه وجعله وليًا 
للعهد تعاظم دور اإلمام احلسني املعارض هلذه اخلطوة التي لقيت معارضة 
من املسلمني ولقيت إستنكارًا شديدًا من الصحابة ، فقال بعضهم : جعلها 

معاوية هرقلية)25(. 

   وقال احلسني بن عيل )( فيه : » ول يزيد رقاب املسلمني وهو غالم 
يرشب الرشاب ويلعب بالكالب« )26( . 

ويورد القايض النعامن رواية تتحدث عن دخول اإلمام احلسني )( وعبد 
يزيد  يزيد يف زمن معاوية حلاجة لعبد اهلل بن جعفر عند  اهلل بن جعفر عىل 
املغنون  أثناء موسم احلج فوجداه يرشب اخلمر وعنده  وكان ذلك يف مكة 
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وكان أبوه قد نصبه حينها وليًا للعهد ، فقال له احلسني )( : » أجُعطي اهلل 
عهدًا لئن خلص المر إليك وأنا يف احلياة ال أعطيتك إال السيوف بعد أن 

شهدتجُ عليك هبذا املشهد «)27(. 

     ثم يروي القايض النعامن ما فعل اإلمام احلسني )( بعد هالك معاوية ، 
ويلخصها بأنه بلغه فساد يزيد بالعراق ، فخرج من املدينة بأهله وولده)28(.

   فيكون القايض هنا قد ترك إيراد أحداث مهمة حدثت للحسني يف املدينة، 
منها امتناعه عن البيعة حني مطالبة وال املدينة الموي منه ذلك ، وموقف 

.  )29()( مروان بن احلكم من امتناع احلسني

ثم يصف حترك اإلمام احلسني )( ويف ذلك يقول : 

   »وقام احلسني )( باإلمامة و دعا إىل نفسه ، واعتقد املؤمنون إمامته، 
 ، احلسني  أخبار  وبلغته   ، مقامه  اهلل  لعن  يزيد  وقام  اهلل  لعنه  معاوية  ومات 
فتواعداه وبلغ ذلك احلسني )( وبلغته فساد يزيد يف العراق ، فخرج من 
املدينة بأهله وولده ومن خف معه من أهل بيته وبدأ باحلج فحج ، فلام قىض 

حجه توجه إىل العراق «)30(.

 ووقع هنا يف خطأ كبري حني قال إن احلسني )( خرج إىل العراق بعد أن 
أن احلسني  اىل  ، كام يشري يف روايته  املتواتر)31(  ، وهذا خالف  قىض حجه 
خرج اىل العراق ملا بلغه فساد الوضاع بالعراق ، دون أن يشري اىل رسائل 

أهل الكوفة تدعوه اىل القدوم عليهم وتعده النرصة.
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 )( ثم إن القايض النعامن مل يورد قضية الكتب التي وصلت إىل احلسني   
من العراق ويجُرجع خروجه إىل العراق لفساد الحوال يف تلك البالد ، بينام 
اإلمام  اىل  كتبوا  الكوفة  أهل  وهم  العراق  أهل  إن  املؤرخني  عند  املتواتر 

احلسني يطلبون منه القدوم إليهم .

   قال اخلوارزمي: » وملا علم الناس بحال احلسني وإقامته بمكة، اجتمعت 
منزله  يف  تكاملوا  فلام  اخلزاعي،  رصد  بن  سليامن  منزل  يف  بالكوفة  الشيعة 
ذكر  ثم  عليه،  فصىل  النبي  وذكر  عليه  واثنى  اهلل  فحمد  خطيبًا،  فيهم  قام 
أمري املؤمنني ومناقبه وترحم عليه، ثم قال: يا معرش الشيعة انكم علمتم أن 
بام قدم  تعاىل  معاوية قد هلك فصار إىل ربه وقدم عىل عمله وسيجزيه اهلل 
من خري ورش، وقد قعد بموضعه ابنه يزيد، وهذا احلسني بن عيل قد خالفه 
وصار إىل مكة هاربًا من طواغيت آل أيب سفيان، وأنتم شيعته وشيعة أبيه من 
قبله وقد احتاج إىل نرصتكم اليوم، فان كنتم تعلمون انكم نارصوه و ماهدو 
نفسه.  الرجل من  تغروا  الوهن والفشل فال  اليه، وان خفتم  فاكتبوا  عدوه 
ينال  أنفسنا دونه حتى  القوم: بل نؤويه وننرصه ونقاتل عدّوه ونقتل  فقال 
حاجته. فأخذ عليهم سليامن بن رصد عىل ذلك عهدًا وميثاقًا اهنم ال يغدرون 
وال ينكثون، ثم قال: فاكتبوا اليه اآلن كتابًا من مجاعتكم انكم له كام ذكرتم 
وسلوه القدوم عليهم فقالوا: افال تكفينا أنت الكتاب؟ قال: بل تكتب إليه 

مجاعتكم. فكتب القوم اىل احلسني« )32(. 

احلسني  اإلمام  بأن  فيوجزه  مسلم  خرب  عن  النعامن  القايض  يتحدث  ثم      
)( قد أرسله إىل الكوفة وأن مجاعة من أهلها قد بايعوه ، فقبض عليه إبن 
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زياد فقتله وصلبه )33( .

   وهذا خالف ما ذكره املؤرخون من أن مسلاًم )رض( قاتل أتباع ابن زياد ومل 
يقبضوا عليه إال بعد أن أوقعوه يف حفرٍة حفروها ، و إن ابن زياد مل يصلب 

مسلاًم بل أمر بقتله أعىل القرص ورمي جثته من هناك . 

وهذا  كربالء  يف   )( للحسني  عرض  احلر  أن  النعامن  القايض  ويذكر     
، من أن اإلمام احلسني )( لقى  الروايات الصحيحة  خالف ما ورد يف 
قال:  برجل  فإذا  رشاف  من  ساروا  إهنم  الطربي:  ينقل   ، حسم  بذي  احلر 
فقال  النخل،  قال: رأيت  ما كربت ؟  أكرب  فقال احلسني)(:اهلل  أكرب  اهلل 
السديان)34(: إن هذا املكان ما رأينا به نخلة قط ، فقال احلسني)(: فام 
تريانه رأى؟ قلنا: تراه رؤى هوادي اخليل: فقال وأنا واهلل أرى ذلك..آمالنا 
ملجأ تلجأ إليه نجعله يف ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد؟ فقلنا له: 
بىل هذا ذو حسم إىل جنبك متيل إليه عن يسارك فإن سبقت القوم إليه فهو 
كام تريد، فتك احلسني)( فأمر بأبنية فرضبت، ويف هذه املنطقة التقى احلر 
بن يزيد باحلسني حينام أرسله بن زياد لصده ومعه ألف فارس، وجاء القوم 

.)35( )(حتى وقف هو وخيله مقابل احلسني

كام أورد وإعتمد القايض النعامن الروايات الضعيفة عند ذكره للروايات التي 
سبقت معركة الطف : 

بالطف  سعد  بن  عمر  وأصحاب   )( احلسني  أصحاب  تواقف  وملا 
قال   . قتالك  نريد   : قالوا   ،» ؟  منا  تريدون  ما   «  :  )( احلسني  هلم  قال 
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» ومِلَ؟ «  قالوا : لنك جئت لتفسد أهل هذا املرص – يعنون الكوفة – عىل 
– يعنون يزيد اللعني- .قال : » ما جئت لذلك «  قالوا : بىل  أمري املؤمنني 
وأنتهى إىل أمري املؤمنني أن قومًا منهم كاتبوك عىل مايبايعونك . وقيل: إن 

ذلك أفتعل عليهم . قال : »فإن كان ذلك فأنا أنرصف إىل املدينة «)36( .

    فكتبوا إىل عبيد اهلل بن زياد بقوله فقال :»اآلن ملا علقته أيدينا ندعه ؟ ال 
واهلل إال أن يأيت إل عىل حكمي فأنفذ فيه ما رأيته  ، فقالوا له ذلك فقال : فأنا 

أميض إىل يزيد حتى أضع يدي يف يده ، فأبوا عليه « )37(. 

    وهذا مما ال يناسب شخص احلسني )( ، وال مقامه وال ما وطن عليه 
نفسه من اإلقدام عىل الثورة ، منذ أول خروجه من املدينة مجُصدقًا ملا أخرب 
من  ورد  ما  إىل  مضافًا   ، كربالء  يف  استشهاده  أمر  عن   )( اهلل  رسول  به 
إنكار شهود العيان يف يوم كربالء هلذا اخلرب ،قال أبو خمنف فأما عبدالرمحن 
فخرجت  حسينا  صحبت  قال  سمعان  بن  عقبة  عن  فحدثني  جندب  بن 
معه من املدينة إىل مكة ومن مكة إىل العراق ومل أفارقه حتى قتل وليس من 
خماطبته الناس كلمة باملدينة وال بمكة وال يف الطريق وال يف العراق وال يف 
عسكر إىل يوم مقتله إال وقد سمعتها أال واهلل ما أعطاهم ما يتذاكر الناس 
وما يزعمون من أن يضع يده يف يد يزيد بن معاوية وال أن يسريوه إىل ثغر 
من ثغور املسلمني ولكنه قال دعوين فألذهب يف هذه الرض العريضة حتى 

ننظر ما يصري من أمر الناس )38(  .
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أحداث معركة كربالء: 
   » وكان احلربن يزيد احلنظيل قد جاء قبل عمر بن سعد يف عسكر ، فوافق 
احلسني )( ثم حلق به عمر بن سعد يف عسكر آخر ، فقال احلر لعمر بن 
سعد : واهلل لو سألنا مثل هذا التك والديلم ملا وسعنا قتاهلم ، فأقبلوا ذلك 

منه . قال عمر : قد أمرنا المري – يعني عبيد اهلل بن زياد- بأمر ال نخالفه .

   فرضب احلر وجه فرسه إىل احلسني )( وكان معه حتى قتل مع أصحابه«)39(.

 وأورد القايض النعامن عدد من قتل من أصحاب احلسني )( يف يوم كربالء : 

   وكان احلسني )( ملا أنتهى إليه أمر عبيد اهلل بن زياد ، وأنه قتل مسلم 
 ، بالكوفة خانوا وتفرقوا  ، وأن شيعته  إليه  العساكر  بن عقيل بسببه وجهز 
مجع أصحابه فأعلمهم اخلرب وقال : » من أحب منكم االنرصاف فلينرصف 
رجاًل  سبعني  من  أقل  إال  معه  يبق  فلم   ، معه  كان  من  عامة  عنه  فأنرصف 

رضوا باملوت معه حتى قتلوا عن أخرهم« )40(.

أنصار  استشهاد  كيفية  يذكر  ال  املعركة  وقائع  النعامن  القايض  يذكر  وحني 
إىل  مبارشة  أنتقل  بل  أعداءهم  أسمعوها  التي  وخطبهم  احلسني  اإلمام 

استشهاد عيل الكرب .

ثم يورد عدد شهداء كربالء كام يقع يف خطأ فادح حني حيدد عدد من قتل من 
اجليش الموي : 

     وكان مجيع من قتل من أصحاب احلسني )( ومن أخوته وبنيه وأهل بيته 
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الذين قتلوا معه إثنني وسبعني رجاًل ، وقتلوا من أصحاب عمر بن سعد يف 
املعركة ثامنية وثامنني رجاًل سوى من أدركته اجلراح بعد ذلك فامت منها )41( .

    ثم يذكر أسامء من أستشهد من أهل بيت احلسني )( فيقول : 

   وكان ممن قتل مع احلسني )( من بنيه : عيل بن احلسني قتله مرة بن منقذ 
بن النعامن العبدي ، وعبد اهلل بن احلسني ، قتله هاين بن احلرضمي ، وأبو بكر 

بن احلسني ، قتله ابن عقبة الغنوي .

     وقتل معه من ولد احلسن بن عيل بن أيب طالب )( : عبد اهلل بن احلسن قتله 
حرملة الكاهيل بسهم ، والقاسم بن احلسن قتله سعد بن عمرو بن نفيل الزدي .

 ، )( العباس : )( وقتل معه من أخوته من ولد عيل بن أيب طالب    
وكان يومئذ صاحب راية احلسني )( قتله زيد بن ورقاء اجلنبي ، وكان 
نع احلسني املاء جعل حيمل عىل الناس فيفرجون حتى يأيت  العباس بن عيل ملا مجُ
الفرات ويأيت باملاء فيسقي احلسني وأصحابه فسمي السقاء يومئذ ، قتل بني 
الفرات ومرصع احلسني )( فثم قربه )42( ، وقطعوا يديه ورجليه )43(،    
 )(كام وقع القايض النعامن يف اضطراب يف متييز من قتل من ابناء احلسني

يف كربالء هل هو عيل بن احلسني الكرب أم الصغر)( فيقول : 

   » وولد احلسني )( : عليان الكرب والصغر ، فأما عيل الكرب فقيل : إنه 
قتل معه بالطف ، وأمه ليىل بنت مرة وأمها ميمونة بنت أيب سفيان «)44( . 

بينام أورد يف املجالس واملسايرات قول املعز الفاطمي وعلق عليه : 



247

  م. د . عالء ح�سني ترف  م. د . حممد مهدي علي

�سهر �سفر اخلري 1438هـ /ت�سرين االول  2016مال�سنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الرابع

» فأما عيل بن احلسني )( فكان يوم أصيب احلسني )( رجاًل كاماًل قد ولد 
له أبو جعفر حممد بن عيل ... وشهده أخوه عيل الصغر فقتل يف من قتل «)45(.

فهنا يطلق عىل عيل بن احلسني )( شهيد كربالء بأنه عيل الصغر بينام يف 
املناقب واملثالب يقول ان الذي أستشهد يف كربالء هو عيل الكرب: 

ثم يطلق عىل عيل بن احلسني )( السجاد بأنه عيل الصغر بقوله : » ثم 
دعا – احلسني- عليًا الصغر فعهد إليه ، وكان يومئذ علياًل قد أهنكته العلة، 

وهو يومئذ ابن ثالث وعرشين «)46( .

     ثم يورد رواية غريبة عن كيفية أرس اإلمام زين العابدين )( مل ترد يف 
املصادر االسالمية االخرى : 

    »فلام قتل احلسني وأصحابه أجُيت بعيل بن احلسني )( وهو ملا به من العلة 
اىل عمر بن سعد ، فلام رأى ما به تركه وأمر أال يعرض له.

    قال عيل بن احلسني )( : فلام تركني عمر بن سعد لعنه اهلل بقيت مطروحًا 
ملا يب ، وأتاين رجل من أهل الشام فاحتامين ومىض يب وهو يبكي وقال ل : يا 
بن رسول )( إين أخاف عليك فكن عندي ، ومىض يب إىل منزله ، فأكرم 
نزل وكان يبكي كلام دخل وكلام خرج ونظر إل ، فكنت أقول يف نفيس : إن 

يكن أحد عنده خري من هؤالء القوم فهذا الرجل .
فلم  ، وطجُلبت  تجُرك  : قد  فقيل  ئل عني     فلام رصنا إىل عبيد اهلل بن زياد سجُ
ثالثامئة  وله  به  فليأت  احلسني  بن  وجد عيل  أال من   : مناديه  فنادى  ٌأوجد، 
درهم ، فدخل عيل الرجل وهو يبكي وجعل يربط يدي إىل عنقي ويقول: 
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، وأخرجني  يقتلني  أن  يابن رسول اهلل إن ستتك عنهم  أخاف عىل نفيس 
فدفعني إليهم مربوطًا وأخذ ثالثامئة درهم ، وأنا أنظر إليه «)47(  .  

حقائق  تتداخل  يزيد  ملس  إىل  والسبايا  العابدين  زين  االمام  إدخال  وعن 
الحداث لدى القايض النعامن يف الروايات التي يوردها : 

  فهو ينسب حديث السيدة زينب )( إىل اإلمام عيل بن احلسني )( يف 
عدم جواز متلك وبيع بنات الرسالة ، كام أورد الروايات التي حتدثت عن ندم 
يزيد عىل مقتل اإلمام احلسني )( ، ولكنه بني أن ندم يزيد كان ندمًا كاذبًا، 
كام حتدث بأن الذي أمر بإقامة مأتم احلسني )( هو يزيد نفسه وإنه أمر 
نساءه بأن يبكني مع نساء احلسني )( وأهل بيته  » فدخل يزيد اللعني عىل 
نسائه فقال : مالكن ال تبكني مع بنات عمكن ، فأمرهن أن يعولن معهن«)48(.

الندم  يزيد  ادعاء  ناحية  من  يزيد  موقف  ينتقد  النعامن  القايض  أن  إال     
عند  بلغة  منه  والتوثق  حبسه  يف  نفسه  عىل  خافه  إذ  له  كان   «  : فيقول 
اهلل  أوجب  فيمن   ، لغريه  وال  اللعني  أعني   ، له  ذلك  أن  ال   ، نفسه 
.  )49(» اجلاهلية  بدماء  أمية  بني  ذحول  ولكنها   ، إمامته  وأكد  طاعته 

ثالثًا / عدم رشعية حكم يزيد :
ويرد القايض النعامن عىل من يرى عدم لعن يزيد بل يعتربه إمامًا ، وإن احلسني 
)( خارج عىل سلطة رشعية  فيقول : » ومل تكن ليزيد فضيلة يستحق هبا 
اخلالفة عند خاص وال عام ، وكانت واليته ثالث سنني قتل فيها احلسني 
)( ، وتلك خطيئة من خطاياه مألت ما بني السامء والرض ومل يرضها 
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أحد من املسلمني وال ممن يدين بدين اهلل ، والشك أحد من املسلمني يف أن 
من قتل احلسني أو أعان عليه يف النار ... وقد ذكرنا قول رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه و آله وسلم( لعيل وفاطمة واحلسن واحلسني صلوات اهلل عليهم ) أنا 
سلم ملن ساملتم وحرب ملن حاربتم( ... وقول رسول اهلل )( يف احلسن 
: ) من أبغضهام أبغضته ومن أبغضته أبغضه اهلل ومن أبغضه اهلل  واحلسني 
أصاله جهنم وساءت مصرياجُ( فأوجب النار يف بغضهام فكيف بقتلهام «)50(.

البيت  آل  لنساء  ذلك كسبيه  الدلة عىل  بإيراد  النعامن  القايض  ويستطرد     
)( ، وجتهيزه اجليوش وبعث هبا اىل املدينة املنورة لتستبيحها ، فأباحها 
ثالثة أيام يقتل فيها الرجال ويسبي النساء ، ثم سارت جيوش يزيد اىل مكة 

ورضبت الكعبة باملنجنيق فاحتقت أستار الكعبة وسقط سقفها)51(.

   ويتحدث عن إظهار يزيد لرشب اخلمر واملعازف وإباحته املحارم وتعطيل 
الحكام )52(.

    و يرى القايض النعامن أن من يرى جواز استحالل يزيد لدم اإلمام احلسني 
 )( كونه إمامًا رشعيًا للمسلمني فهو من مجلة قاتليه ، لقول رسول اهلل )(
لعيل وفاطمة واحلسن واحلسني صلوات اهلل عليهم : »  أنا سلم ملن ساملتم 
وحرب ملن حاربتم « فهؤالء حزب اهلل ورسوله ومن توالهم فهو منهم لقوله 
ْم  إِنَّ اهللََّ الَ هيَِْدي اْلَقْوَم الظَّاملِنَِي﴾)53(. هجُ ِمنْهجُ ْم َفإِنَّ نكجُ جُم مِّ عز وجل َوَمن َيَتَوهلَّ

أبغضهام  من   (  :  )( واحلسني  احلسن  يف   )( اهلل  رسول  وقول     
وساءت  جهنم  أصاله  اهلل  أبغضه  ومن  اهلل  أبغضه  أبغضته  ومن  أبغضته 
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مصريا( فأوجب النار يف بغضهام فكيف بقتلهام ؟ .

اعتافهم بسوء  بالرغم من  إمامًا  يزيد  يرون  أن من  النعامن  القايض  يرى  و 
 :  )( اهلل  رسول  قول  يردون   ، إمامًا  يكون  الفاجر  أن  لزعمهم  حاله 
القوم وافدهم إىل اهلل « ويزيد عىل هذا أفضل من  »يؤمكم أفضلكم وإمام 
اهلل  نار  إىل  وقائدهم  وافدهم  ، وهو  به عىل سوء حاله  إئتموا  الذين  هؤالء 
وغضبه ولعنته بتوليهم إياه ، وهو من الئمة الذين ذكر اهلل عز وجل أهنم 

يدعون اىل النار«)54( .
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اخلامتة

    يتضح لنا مما سبق عرضه يف ثنايا البحث حقائق عدة : 

أمهية . 1 مستقل رغم  احلسينية يف مصنف  الثورة  النعامن  القايض  يتناول  مل 
وهو  اإلسامعيلية  للدعوة  والثوري  العقائدي  الفكر  نمو  يف  ودوره  احلدث 
الفاطمية  الدولة  اهتامم  ، رغم  املغريب  النعامن  كالقايض  عامل  عىل  يؤاخذ  مما 
بالثورة احلسينية عىل الصعيد العميل واشتاك النعامن يف هذا اجلهود . أورد 
القايض النعامن يف بعض ما رواه روايات ضعيفة متس شخص اإلمام احلسني 

)( ، من دون بيان ضعف هذِه الروايات .

ركز القايض النعامن يف تناوله للثورة احلسينية عىل جانب احلزن واملأساة . 2
عىل  أمهيتها  وبيان  الثورة  هلذِه  والدراسة  التحليل  عىل  التكيز  دون  من 
الصعيد العقائدي أو تأثريها السيايس واالجتامعي ، وما أفرزته من تأثري عىل 
القضايا  بعض  كتاباته حول  متيزه يف  ، رغم  تلتها   التي  التارخيية  الحداث 
النتائج ، كام هو احلال يف  بالتحليل وإيراد اآلراء وإبراز  التارخيية  الخرى 

كتابه املجالس واملسايرات .

برز دور القايض النعامن يف احتجاجه بالدلة ومناقشتها ، يف مسألة عدم . 3
أهلية يزيد للحكم ، فربزت شخصية القايض بوصفه فقيهًا و حمدثًا .

مل يبني القايض النعامن مصادره التي أخذ عنها أحداث الثورة احلسينية، . 4
كام مل يورد أسانيده عند ذكر الخبار . 
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اهلوامش

القاض  النعمن ،رشح االخبار ف ذكر فضائل االئمة االطهار، تح حممد حسني . 1    

أبو  الكندي،  ص17   ،ج1،  2006م  االعلمي،   منشورات  بريوت،  اجلاليل، 

،الوالة  350هـ(  بعد  )ت  املرصي  الكندي  يعقوب  بن  يوسف  بن  حممد  عمر 

الكتب  دار   ، ط1  املزيدي،  فريد  وأمحد  إسمعيل،  حسن  حممد   : تح  والقضاة، 

العلمية، بريوت، 1424 هـ /2003 م،ص586 ؛ابن خلكان، وفيات االعيان، 

852ه  )ت  حجر  بن  عيل  بن  امحد  الدين  شهاب  العسقالين،  ج3،ص206؛ 

وآخرين،  املجيد  عبد  حامد  تح  مرص،  قضاة  عن  االرص  ،رفع  1448م(   /

تح   ، النبالء  ؛الذهبي، سري أعالم  القاهرة، مطاال مريية، )د.ت( ،ج2،ص406 

حممد  ابو   ، اليافعي  ؛  1313ه   ، بريوت   ، الرسالة  مؤسسة   ، االرناؤوط  سعيد 

وعربة  اجلنان  مرآة  /1269م(  768ه  )ت  املكي  اليمني  عيل  بن  أسعد  اهلل  عبد 

الكتاب  دار   ، القاهرة  ط2،   ، الزمان  حوادث  من  يعترب  ما  معرفة  ف  اليقظان 

ألشهر  تراجم  قاموس  االعالم،   ، الدين  االسالمي،ج2،ص380؛الزركيل،خري 

الرجال والنساء من العرب واملستعربني، ارشاف ظافر القاسمي ، ط4،دار العلم 

للماليني، بريوت ، 1399 هـ / 1977م،ج8،ص41( .

الكندي، الوالة والقضاة،ص586.. 2

  الذهبي، ابو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمن بن قايمز، )ت 847ه /1443م(،تاريخ . 3

ط3،  تدمري،  السالم  عمرعبد   : تح  واالعالم،  املشاهري  ووفيات  االسالم 

دارالكتاب الغريب، بريوت، 1413هـ/ 1993م،ج26 ،ص315.
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 الرتمانتي، عبدالسالم، احداث التاريخ االسالمي برتتيب السنني، مكتبة االسد، . 4
دمشق، 1999م، ج1 ، ص755.

 غالب،مصطفى، تاريخ الدعوة االسمعيلية، ط2 ، بريوت، دار االندلس للطباعة . 5

والنرش والتوزيع، 1979م، ص589.

اخلامس . 6 العقدين  ف  اال  مواهبه،  وتنطلق  قرحيته،  تتفتق  مل  النعمن  ان  ذلك   

ما  سنه  جیعل  ما  وهو  امليالدي،  العارش   / اهلجري  الرابع  القرن  من  والسادس 
بني االربعني والستني، وهي فرتة النضج والعطاء .ينظر :القاض النعمن، كتاب 

االقتصار،تح:عارف تامر، بريوت، داراالضواء،  1416# / 1996م، ص27.

 غالب، تاريخ الدعوة االسمعيلية، ص198.. 7

 اخلشني، الطبقات، ص223.. 8

حيون . 9 بن  امحد  بن  منصور  بن  حممد  بن  النعمن  حنيفة  ابو   ، النعمن  القاض    

التميمي )ت363ه/ 973م (، املجالس واملسايرات ، تح احلبيب الفقي وآخرين، 
دار املنتظر ، بريوت ، 1996م،ص76.

بن . 10 إسمعيل  951م(   - 944م  341هـ/   )ت334هـ-  باهلل  املنصور  اخلليفة    

القائم بن عبيد اهلل املهدي امللقب باملنصور، جتاوز الثالثني من عمره عندما آلت إليه 

ثر ف نفوس سامعيه  مقاليد احلكم، كان حليًم رؤوفًا رزينا ثاقب الفكر فصيحا  يؤهّ

بفصاحته وبالغته وقدرته عل ارجتال اخلطب، يقود اجليوش بنفسه، بنى املنصورية 

وقمعثورة أيب يزيد اخلارجي . ينظر :  ابن محاد، أخبار ملوك بني عبيد وسريهتم، 

ص32- 33؛ املقريزي،  تقي الدين امحد بن عيل )ت845هـ/1455م(،املواعظ 
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واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار املعروف باخلطط املقريزية، مكتبة الثقافة الدينية، 

القاهرة، )د.ت( ،ج2 ،ص351؛ ابن أيب دينار، أبو عبد اهلل حممد بن أيب القاسم 

الرعيني )كان حيًا سنة 1110هـ/1720م(،املؤنس ف أخبار أفريقيا وتونس، تح 

حممد شمم، ط3، تونس، 1967م ،ص61. الزركيل، األعالم،ج1،ص321.

11 . . مللكه  عاصمة  وإختذها  صربة  القديمة  املدينة  مكان  ف  املنصور  بناها  مدينة   

ينظر: النعمن، املجالس، ص331 ؛ البكري ، ابو عبيد اهلل عبد اهلل بن عبد العزيز 
)ت487 هـ / 1097 م(  ، املغرب ف ذكر بالد أفريقية واملغرب)من كتاب املسالك 
واململك( ، مكتبة املثنى ببغداد ، )د.ت(،ج2 ،ص676- 677 ؛التجاين، أبو حممد 
عبداهلل بن حممد بن أمحد بن حممد )ت718ه/ 1318م(. ، رحلة التجاين، حسن 

حسني عبد الوهاب، الدار العربية للكتاب، تونس 2005م، ص328-327.

اهلل . 12 عبد  بن  اهلل  بأمر  القائم  حممد  بن  باهلل  املنصور  اسمعيل  بن  معد،  متيم  أبو   

ولد،  ام  وامه  املهدية،  ف  ،ولد  365هـ/963م(   - 951م  )341هـ/  املهدي، 

الكامل،  االثري،  ابن   : ينظر   . القاهرة ف خالفته  وبنيت  إىل مرص  باخلالفة  أنتقل 

 ، عمر  بن  حممد  بن  إسمعيل  الدين  عمد   ، الفداء  أبو  ص66؛   -  47 ص  ج7، 

بريوت،  اللبناين،  الكتاب  دار  البرش،  أخبار  ف  ت732هـ/1331م(،املخترص   (

)د.ت( .، ج3، ص145؛ ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر بن حممد ابن أيب 

الفوارس )ت749 هـ / 1349 م ( ، تاريخ إبن الوردي، ط1 ،دار الكتب العلمية، 

بريوت، 1417هـ / 1996م، ج2، 416؛ املقريزي، املواعظ، ج2، ص159 .

 النعمن، املجالس، ص 351 .. 13

 املصدر نفسه، ص 525. . 14
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 ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين امحد بن حممد بن أيب بكر ، )ت681ه / . 15
 - دار صادر  تح إحسان عباس  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات   ، 1282م( 

بريوت،ج 5،ص 426. 

 غالب، مصطفى، اعالم االسمعيلية، ص595 ؛عارف تامر، تاريخ االسمعيلية . 16

ص192؛  1991م،  والنرش،  للكتب  الريس  رياض  املرشق،  اىل  املغرب  من 
دار   ، ، ط3  النجار  احلليم  ، ترمجة عبد  العريب  تاريخ االدب   ، ، كارل  بروكلمن 

املعارف ، مرص ، 1974م ،ج3 ،ص341

 ابن ظافر، مجال الدين أبو احلسن عيل بن أيب املنصور ظافر بن احلسني األزدي . 17
العلمي  املعهد  املنقطعة،  الدول  ،أخبار  /1216م(  )ت613هـ  املالكي  املرصي 
الفرنيس لألثار الرشقية، 1973 ،ص103؛ ابن خلكان، وفيات، ج15 ، ص416 

؛الذهبي، سري اعالم النبالء، ج16 ،ص151 

 الداعي إدريس، عمد الدين بن الداعي احلسن القريش )ت 872هـ / 1467م(، . 18
االندلس،1984م،  دار  االطهار،  االئمة  فضائل  ف  االثار  وفنون  االخبار  عيون 

ج6، ص200 .

 ابن خلكان،وفيات االعيان، ج3 ، ص206.. 19

 اليافعي، مرآة اجلنان، ج2 ،ص278  .. 20

النعمن، رشح األخبار ف فضائل األئمة األطهار، منشورات األعلمي . 21 القاض   
للمطبوعات، ط2،  )بريوت، 2006م(، ج1، ص41 .

 الداعي إدريس : عمد الدين القريش )ت 872هـ / 1467م( ،زهر املعاين، تح . 22
للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت،   ،املؤسسة اجلامعية  مصطفى غالب، ط 2 
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2007م، ص235.

 النعمن، املجالس،ص47-46. . 23

 املسعودي : عيل بن احلسني بن عيل ) ت346هـ/958م( .مروج الذهب ومعادن . 24
اجلوهر، تح يوسف اسعد، ط3 ،دار االندلس ، بريوت،  1978م، ج3، ص228.

الشافعي . 25 اهلل  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  احلسن  بن  عيل  القاسم  أبو  عساكر،  ابن   

)ت571هـ/1181م( ،تاريخ مدينة دمشق، تح عيل شريي، دارالفكر، بريوت، 
مجعية   ، الصحابة  معرفة  ف  الغابة  أسد  االثري،  ابن  ؛  ص35   ، ج35  1996م، 
املعارف، طهران ، 1384ه ج3 ،ص306 ؛تفسري القرطبي، ج16 ، ص197 ؛ 
إبن كثري ، عمد الدين أبو الفداء إسمعيل، )ت 774ه / 1372م(.البداية والنهاية، 
تح عيل شريي ، ط1 ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، 1408م ،ج8 ، 96  . 

األعلمي . 26 العطية،مؤسسة  امحد  ماجد  واملثالب،تح  املناقب   ، النعمن  القاض   

للمطبوعات،بريوت، 2002م،ص292 

 املناقب واملثالب، ص293 ، ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج65 ،ص407 ،ابن . 27
األثري، الكامل ف التاريخ، ج2 ، ص603 .  

 القاض النعمن، رشح األخبار ف فضائل األئمة األطهار، ج3،ص143؛املناقب . 28
واملثالب، ص287 .  

الرسل . 29 تاريخ  922م(،   - )ت310ه  جرير،  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي،   

وامللوك، تح،حممد أبو الفضل إبراهيم، ط2 ، دار املعارف، مرص، )د.ت( ، ج5 ، 
ص340-339.  
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 القاض النعمن ، املناقب واملثالب ، ص287.  . 30

 ابو خمنف، مقتل احلسني،ص66.  . 31

 اخلوارزمي، احلافظ املوفق بن أمحد بن أيب سعيد إسحاق بن املؤيد املكي احلنفي . 32
د السموي، ط1 ، دار أنوار  1172 م ( ، مقتل احلسني، تح حممهّ ) ت 568 # / 

سة، 1418#، ج1 ، ص193 .   اهلدى، قمهّ املقدهّ

 القاض النعمن ،  رشح األخبار، م3 ، ص147  .  . 33

 مها عبد اهلل بن سليم واملذري بن املشمعل، انظر الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، . 34

جـ5، ص400.

ص223؛ . 35 اإلرشاد،  املفيد،  ص400؛  جـ5،  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،   

اخلوارزمي، مقتل احلسني، جـ1، ص229؛ ابن األثري، الكامل، جـ3، ص500؛ 
ابن كثري، البداية والنهاية، جـ8، ص186.

  ابن األثري، الكامل، جـ3، ص500.. 36

  النعمن ، رشح األخبار،ص149.. 37

  املصدر نفسه، ص 149 ؛املناقب واملثالب ، ص306  .. 38

  الطربي، تاريخ ، ج4، ص 313.. 39

  النعمن ، املناقب واملثالب ،ص306.. 40

 املصدر نفسه ، ص309.. 41

 رشح األخبار، ج3 ، ص155 ؛ املناقب واملثالب : ص309.. 42
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  املناقب واملثالب : ص309.. 43

  املصدر نفسه ، ص310. 44

  أبو خمنف، مقتل احلسني : 62- 214 ، إبن سعد ، أبو عبد اهلل حممد بن سعد . 45
بن منيع البرصي ، ) ت 230# / 844م (، الطبقات الكربى ، دار صادر ، بريوت، 

)د.ت( 2125 ، تاريخ دمشق : 41/ 367.

 ابن سعد ، الطبقات الكربى : ج5، ص 211 ، ابن كثري ، البداية والنهاية :ج . 46
8،  ص201 .

 النعمن ، املجالس ، ص522.. 47

 النعمن ، املناقب واملثالب، ص307.. 48

 املصدر نفسه،  ص307، ص308 .. 49

  املصدر نفسه ، ص308.. 50

  املصدر نفسه ، ص309.. 51

  املصدر نفسه ، ص294.  . 52

  القرآن الكريم، سورة املائدة، آية: 51.. 53

  النعمن ، املناقب واملثالب ، ص296.. 54
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املصادر واملراجع 

 - القرآن الكريم 

  ابن األثري ، عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم )ت630ه / 1232م ( ، . 1
أسد الغابة ف معرفة الصحابة ، مجعية املعارف ، طهران ، 1384ه .

   ابن االثري ، الكامل ف التأريخ ، تح أيب الفداء عبد اهلل القاض ، ط4  نرش دار . 2
األدب  تأريخ  بروكلمن، كارل   ، 2006م / 1427ه  ، بريوت  العلمية  الكتب 

العريب ، ترمجة عبد احلليم النجار ، ط3 ، دار املعارف ، مرص ، 1974م .

  البكري ، ابو عبيد اهلل عبد اهلل بن عبد العزيز )ت 487 هـ / 1097 م(  املغرب ف ذكر . 3
بالد أفريقية واملغرب )من كتاب املسالك واململك( ، مكتبة املثنى ببغداد، )د.ت( 

   التجاين ، أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن أمحد بن حممد )ت718ه/ 1318م(. ، . 4
رحلة التجاين ، حسن حسني عبد الوهاب، الدار العربية للكتاب، تونس 2005م.

مكتبة . 5  ، السنني  برتتيب  االسالمي  التاريخ  ،احداث  السالم  عبد   ، الرتمانتي   

االسد، دمشق ،1999م.

  ابن محاد، أبو عبد اهلل حممد بن عيل الصنهاجي )ت626هـ/1236م( ، أخبار ملوك بني . 6
عبيد وسريهتم، تح جلول أمحد البدوي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1984م .

  اخلشني ، أبو عبد اهلل حممد بن عبد السالم )ت286ه ( ، طبقات علمء أفريقية، . 7
تح حممد زينهم ، ط1 مكتبة مدبويل القاهرة ، 1413ه / 1993م

  ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر ، )ت 681ه / . 8



260

            واقعة كربالء يف م�سنفات    القا�سي النعمان املغربي ) ت363ه (

1282م( ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تح إحسان عباس دار صادر – بريوت . 

  اخلوارزمي ، احلافظ املوفق بن أمحد بن أيب سعيد إسحاق بن املؤيد املكي احلنفي . 9

د السموي  ط1 ،  دار أنوار  )ت 568 # / 1172 م ( ، مقتل احلسني ، تح حممهّ

سة ، #1418.   اهلدى ،  قمهّ املقدهّ

  الداعي إدريس : عمد الدين القريش )ت872هـ / 1467م( ، زهر املعاين ، تح مصطفى . 10

غالب ، ط 2 ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع ، بريوت ، 2007م .

الداعي إدريس ، عيون االخبار وفنون االثار ف فضائل االئمة االطهار، دار . 11    

االندلس،1984م.

سنة . 12 حيًا  )كان  الرعيني  القاسم  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  دينار،  أيب  ابن   

ط3،  شمم،  حممد  تح  وتونس،  أفريقيا  أخبار  ف  املؤنس  1110هـ/1720م(، 

تونس، 1967م.

   الذهبي ، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمن بن قايمز ، )ت847ه /1443م(، . 13

سري أعالم النبالء ، تح سعيد االرناؤوط ، مؤسسة الرسالة، بريوت ، 1313ه

تأريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ، تح : عمر عبد السالم . 14  ، الذهبي    

تدمري ،  ط3، دار الكتاب الغريب ، بريوت ، 1413ه / 1993م  .

الزركيل ، خري الدين  ، األعالم ، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من . 15   

العرب واملستعربني ، ارشاف ظافر القاسمي ، ط4،دار العلم للماليني ، بريوت ، 

1399 هـ / 1977م.

16 . /  #230 ت   (  ، البرصي  منيع  بن  سعد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو   ، سعد  ابن   
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844م(،الطبقات الكربى ، دار صادر ، بريوت ، )د.ت(  .

الرسل . 17 تاريخ  922م(،    / )ت310ه   ، جرير  بن  حممد  جعفر  أبو   ، الطربي   

وامللوك ، تح ، حممد أبو الفضل ابراهيم ، ط2 ، دار املعارف ، مرص ، )د.ت(.  

 إبن ظافر ، مجال الدين أبو احلسن عيل بن أيب املنصور ظافر بن احلسني األزدي . 18

املرصي املالكي )ت613هـ /1216م( ، أخبار الدول املنقطعة ، املعهد العلمي 

الفرنيس لألثار الرشقية ، 1973 .

 عارف تامر ، تاريخ االسمعيلية من املغرب اىل املرشق ، رياض الريس للكتب . 19

والنرش ،1991م ، 

الشافعي . 20 اهلل  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  احلسن  بن  عيل  القاسم  أبو  عساكر،  ابن   

)ت571هـ/1181م( ، تاريخ مدينة دمشق، تح عيل شريي، دار الفكر، بريوت، 

1996م .

21 . ، 1448م(   / )ت852ه  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  الدين  شهاب   ، العسقالين   

مط   ، القاهرة   ، وآخرين  املجيد  عبد  حامد  تح   ، مرص  قضاة  عن  االرص  رفع 

األمريية،)د.ت( 

االندلس . 22 دار   ، بريوت   ، ، ط2  اإلسمعيلية  الدعوة  تاريخ   ، ، مصطفى  غالب   

للطباعة والنرش والتوزيع ، 1979م .

)ت732هـ/1331م(، . 23  ، عمر  بن  حممد  بن  إسمعيل  الدين  عمد   ، الفداء  أبو   

املخترص ف أخبار البرش، دار الكتاب اللبناين، بريوت، )د.ت( .

حيون . 24 بن  أمحد  بن  منصور  بن  حممد  بن  النعمن  حنيفة  أبو   ، النعمن  القاض    
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التميمي )ت363ه/ 973م ( كتاب االقتصار ، تح :عارف تامر ، بريوت ، دار 

األضواء ، 1416# / 1996م .

دار . 25  ، وآخرين  الفقي  احلبيب  تح   ، واملسايرات  املجالس   ،  ، النعمن  القاض    

املنتظر، بريوت ، 1996م.

األعلمي . 26 العطية،مؤسسة  امحد  ماجد  واملثالب،تح  املناقب   ، النعمن  القاض    

للمطبوعات،بريوت، 2002م . 

  القاض النعمن ، رشح األخبار ف ذكر فضائل األئمة األطهار ، تح حممد حسني . 27
اجلاليل ،  بريوت ، منشورات األعلمي ، 2006م 

  القاض النعمن ، رشح األخبار ف فضائل األئمة األطهار، منشورات األعلمي . 28

للمطبوعات، ط2، بريوت، 2006م

1372م(.البداية . 29  / )ت774ه  إسمعيل،  الفداء  أبو  الدين  عمد   ، كثري  إبن    

والنهاية ، تح عيل شريي ، ط1 ،  دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، 1408م .

بعد . 30 )توف  املرصي  الكندي  يعقوب  بن  يوسف  بن  حممد  عمر  أبو   ، الكندي    
350هـ( ، الوالة والقضاة ، تح : حممد حسن إسمعيل، وأمحد فريد املزيدي،ط1، 

دار الكتب العلمية، بريوت، 1424 هـ /2003 م، 

 املسعودي : عيل بن احلسني بن عيل )ت346هـ/958م( .مروج الذهب ومعادن . 31
اجلوهر ، تح يوسف اسعد ، ط3 ، ، دار االندلس ، بريوت  1978م ، ج3 ، ص228 .

واالعتبار . 32 املواعظ  )ت845هـ/1455م(،  عيل  بن  امحد  الدين  تقي   ، املقريزي 
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القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  املقريزية،  باخلطط  املعروف  واآلثار  اخلطط  بذكر 
)د.ت(  

 ابن الوردي ، عمر بن مظفر بن عمر بن حممد بن أيب الفوارس)ت749 هـ / 1349 . 33

م ( ، تاريخ ابن الوردي ، ط1 ، دار الكتب العلمية  ، بريوت ، 1417هـ / 1996م .

  اليافعي ، أبو حممد عبد اهلل أسعد بن عيل اليمني املكي )ت768ه /1269م( . 34

مرآة اجلنان وعربة اليقظان ف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ، ط2، القاهرة ، 

دار الكتاب االسالمي .



فهرس أعداد المجلة للسنة الثالثة
 The Catalog of the Journal
Volumes for the Third Year

1.فهرس املجلة بحسب املؤلفني
 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 وفق عناوين البحاث
 The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Themes.
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فهرس اعداد المجلة للسنة الثالثة
 فهرس المجلة بحسب المؤلفين .

• أسعد محيد أبو شنة العرادي ، العدد االول / 171-147.	
كربالء يف اهلند يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش - املعامل واهلوية .

• انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثاين / 245-197.	
اآلثار واملظاهر االجتامعية ملراسيم العزاء احلسيني يف كربالء )1914-1831( 

دراسة تارخيية .

• انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث  / 290-255.	
ملحات اجتامعية وثقافية من حياة العشائر الكربالئية 1831-1914 دراسة تارخيية .

• بان راوي شلتاغ احلميداوي ، العدد الثالث / 63-25.	
موقف علامء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1921-1914.

• يب يب حكيمة احلسينية ، العدد الرابع  /240-169.	
منهج االمام احلسني)(يف صياغة االنسان وتربيته .

• ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي ، العدد الثاين  / 386-345.	
ادارة واعامر العتبات املقدسة يف كربالء )1932-1920(.

• جنان ناظم محيد الدليمي، العدد الرابع  /  89-25.	
االستبصار باحلسني دستور حياة وسفينة نجاة .

• حازم طارش حاتم ، العدد الرابع  / 289-265  .	
التنمية البرشية يف املسرية احلسينية .

• محدية صالح ديل اجلبوري ، العدد الثاين / 97-69.	
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اجلهاد النسوي يف واقعة كربالء السيدة دهلم انموذجًا .

• حوراء كاظم جواد اخلزاعي ، العدد الرابع  /230-205	
جوانب من ثورة االمام احلسني واهدافها .

• سهاد حممد باقر جواد احللفي ، العدد الثالث  / 324-291.	
اثر فقهاء كربالء يف علم الرجال .كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين انموذجًا .

• رحيم حلو البهاديل ، ماجد حياب سمري ،  العدد االول / 104-85.	
اثر الرضحة املقدسة يف نشوء مدينة كربالء وعمراهنا .

• رحيم حلو البهاديل ، العدد الرابع /130-99. 	
دور السيدة زينب بنت االمام عيل بن ايب طالب )(  يف النهضة احلسينية.

• رحيم عبد احلسني عباس ، ياسني عباس محد ، العدد االول  / 337-271.	
ملحات من تاريخ الواقع الصّحي يف لواء كربالء )1958-1921( .

• زهراء رؤوف املوسوي  ، العدد الرابع  /   130-131.	
االمام احلسني)( ومقام النفس املطمئنة .

• زين العابدين موسى اجلعفر، العدد الثالث /358-325.	
كربالء .دراسة يف تشكل اهلوية وتاريخ املكان .

زمان عبيد وناس ، العدد االول /84-63 .	 
رمزية التمدن يف خطاب الثورة احلسينية .

سادسة حالوي محود ، حممد عويد غليم ، العدد االول /270-211.	 
اإلمام احلسني )( يف كتاب درر السمط يف خرب السبط إلبن اآلبار الندليس )ت 

658هـــ /1260م (.
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سامي ناظم حسني املنصوري ، العدد الثالث / 211-163.	 
دور كربالء يف التمثيل النيايب يف ملس املبعوثان العثامين ..النائب عبد املهدي احلافظ 

انموذجًا 1877-1916م.

سالم جبار منشد االعاجيبي ، العدد الثالث  / 213- 253.	 
كربالء يف كتابات البلدانيني والرحالة العرب .

صادق ياسني احللو ، العدد االول / 61-25.	 
مالمح من الغزو النجدي الوهايب ملدينة كربالء املقدسة لعام 1801 يف املصادر 

الفرنسية .

• صباح مهدي رميض القرييش ، العدد الثاين / 285-247.	
كربالء وتوابعها يف تقارير ملة لغة العرب واخبارها )1931-1911(.

• طارق شيحان العقييل ، العدد االول / 374-339 .	
اخللفيات االجتامعية والسياسية لنواب كربالء 1958-1925.

• عبد اهلل امحد اليوسف ،العدد الثاين  / 68-25.	
االمام احلسني  )(  ومبدأ العدالة االجتامعية .

• عالء عباس نعمة الصاف ، حسن ضاري سبع ، العدد االول  / 210-173.	
موقف علامء الدين يف كربالء من االحتالل الربيطاين – السيد أبو القاسم الكاشاين 

أنوذجًا  )1920-1914( .

• عالء عباس نعمة الصاف ، العدد الثاين / 196-165.	
النظام االداري يف كربالء يف العهد العثامين املتأخر 1914-1839.

• عمد جاسم حسن املوسوي ، العدد الثاين /  140-99.	
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مرقد االمام احلسني  )(  يف كتابات الرحالة واملسؤولني االجانب.

• حممد خضري عباس  ، العدد الرابع/ 347-291	
.)( مواقف الصحابة من ثورة االمام احلسني

• حممد ناظم حممد ، العدد الثالث/ 112-65.	
اجلهد االصول للعالمة الوحيد البهبهاين يف بعض مباحث االوامر والنواهي 

وتطبيقاهتا – حاشية ممع الفائدة والربهان انموذجًا- .

 عالء حسني ترف ،حممد مهدي عيل ، العدد الرابع  /   263-231.	 
واقعة كربالء يف مصنفات القايض النعامن املغريب )ت 363هـ(.

• ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثالث  / 161-113.	
السيد نرص اهلل احلائري ،حياته، اجازته العلمية ودوره يف مؤمتر النجف 

1156هـ/1743م .

• نـدى جواد حممد عيل ، العدد االول/ 146-105.	
أثــــر الصناعة يف التوسع العمراين ملدينة كــــربالء دراسة يف جغرافية املدن .

• نعيم عبد جودة الشيباوي ، عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي،  العدد الثاين /  343-287.	
كربالء يف التقرير الربيطاين السنوي لعام 1917.

• هادي شندوخ محيد ، العدد الرابع /391-349.	
استاتيجيات القيادة يف خطاب االمام احلسني )( من النسق اىل الذات . 

• وفاء كاظم ماض ، عالء حسني امحد ، العدد الثاين/164-141.	
حركة عيل هدلة يف مدينة كربالء املقدسة وموقف احلكومة العثامنية منها .
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 أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية
•	 When the West Lapses:The Portrayal of Muharram 

Observances in E.M. Forster’s A Passage to 
India.

نور كظوم جواد  ، العدد االول  / 42-18 .

•	 Al-hussein and kerbala in the book uyun al-akhbar 
by ibn Qutayba)276higra(:A Text Analysis.

فاروق حممود احلبويب ، العدد الثاين  / 30-19.

•	 The Religious Educational Movement in Karbala 
through the Seventh up to the Ninth Centuries of 
Hegira.

زمان عبيد وناس املعموري ، نعيم عبد جودة الشيباوي ، العدد  الثالث / 47-18.

•	   A Semiotic Analysis of Textual Communication in 
Ethical Conversation.

رائد داخل كريم، العدد الرابع /  54-19.
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  فهرس المجلة وفق عناوين االبحاث
• االستبصار باحلسني دستور حياة وسفينة نجاة .	

جنان ناظم محيد الدليمي، العدد الرابع /347-291

• اسرتاتيجيات القيادة ف خطاب االمام احلسني )( من النسق اىل الذات . 	

هادي شندوخ محيد ، العدد الرابع /  391-349

• االمام احلسني  )(  ومبدأ العدالة االجتمعية .	

عبد اهلل امحد اليوسف ،العدد الثاين / 68-25.

• االمام احلسني )( ومقام النفس املطمئنة .	

زهراء رؤوف املوسوي  ، العدد الرابع /  168-131

• اثر األرضحة املقدسة ف نشوء مدينة كربالء وعمرانا .	

رحيم حلو البهادل ، ماجد حياب سمري ،  العدد االول /  104-85.

• 	. املدن  جغرافية  ف  دراسة  كــــربالء  ملدينة  العمراين  التوسع  ف  الصناعة  أثــــر 

نـدى جواد حممد عيل ، العدد االول/ 146-105.

اثر فقهاء كربالء ف علم الرجال .كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين انموذجًا 

سهاد حممد باقر جواد احللفي ، العدد الثالث /  324-291.

• 	 )1914-1831( كربالء  ف  احلسيني  العزاء  ملراسيم  االجتمعية  واملظاهر  اآلثار 

دراسة تارخيية .

  انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثاين /  245-197.
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• ادارة واعمر العتبات املقدسة ف كربالء )1932-1920(.	

ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي ، العدد الثاين / 386-345.

• اإلمام احلسني )( ف كتاب درر السمط ف خرب السبط إلبن اآلبار األندليس ) 	

ت 658هـــ /1260م (.

سادسة حالوي محود ، حممد عويد غليم ، العدد االول /270-211.

• التنمية البرشية ف املسرية احلسينية .	

حازم طارش حاتم ، العدد الرابع /  289-265

• اجلهاد النسوي ف واقعة كربالء السيدة دهلم انموذجًا .	
محدية صالح دل اجلبوري ، العدد الثاين / 97-69.

• والنواهي 	 االوامــر  مباحث  بعض  ف  البهبهاين  الوحيد  للعالمة  االصــويل  اجلهد 

وتطبيقاهتا – حاشية جممع الفائدة والربهان انموذجًا- .
حممد ناظم حممد ، العدد الثالث/ 112-65.

• جوانب من ثورة االمام احلسني واهدافها .	

حوراء كاظم جواد اخلزاعي ، العدد الرابع  / 230-205

• حركة عيل هدلة ف مدينة كربالء املقدسة وموقف احلكومة العثمنية منها .	
وفاء كاظم مايض ، عالء حسني امحد ، العدد الثاين/164-141.

• اخللفيات االجتمعية والسياسية لنواب كربالء 1958-1925.	
طارق شيحان العقييل ، العدد االول  / 374-339 .

• عبد 	 ..النائب  العثمين  املبعوثان  النيايب ف جملس  التمثيل  دور كربالء ف 
املهدي احلافظ انموذجًا 1877-1916م.

سامي ناظم حسني املنصوري ، العدد الثالث  / 211-163 .
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• دور السيدة زينب بنت االمام عيل بن ايب طالب)( ف النهضة احلسينية.	

رحيم حلو البهادل ، العدد الرابع  /   130-99

• رمزية التمدن ف خطاب الثورة احلسينية .	

زمان عبيد وناس ، العدد االول  /84-63 .

• النجف 	 مؤمتر  ف  ودوره  العلمية  اجــازتــه  ،حياته،  احلــائــري  اهلل  نــرص  السيد 

1156هـ/1743م .
ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثالث  / 161-113.

• كربالء .دراسة ف تشكل اهلوية وتاريخ املكان .	
زين العابدين موسى اجلعفر، العدد الثالث/358-325.

• كربالء ف التقرير الربيطاين السنوي لعام 1917.	

نعيم عبد جودة الشيباوي ، عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي،  العدد الثاين / 343-287.

• كربالء ف كتابات البلدانيني والرحالة العرب .	
سالم جبار منشد االعاجيبي ، العدد الثالث  / 213- 253.

• كربالء ف اهلند ف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش - املعامل واهلوية .	

أسعد محيد أبو شنة العرادي ، العدد االول  / 171-147.

• كربالء وتوابعها ف تقارير جملة لغة العرب واخبارها )1931-1911(.	

صباح مهدي رميض القرييش ، العدد الثاين/ 285-247.

• ملحات اجتمعية وثقافية من حياة العشائر الكربالئية 1831-1914 دراسة تارخيية.	

انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث / 290-255.
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• ي ف لواء كربالء )1958-1921( .	 ملحات من تاريخ الواقع الصحهّ
.337-271  / االول  العدد   ، محد  عباس  ياسني   ، عباس  احلسني  عبد  رحيم 

• مرقد االمام احلسني  )(  ف كتابات الرحالة واملسؤولني االجانب.	
     عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد الثاين  / 140-99.

• املصادر 	 ف   1801 لعام  املقدسة  كربالء  ملدينة  الوهايب  النجدي  الغزو  من  مالمح 

الفرنسية .

صادق ياسني احللو ، العدد االول  / 61-25.

• منهج االمام احلسني )(ف صياغة االنسان وتربيته .	

يب يب حكيمة احلسينية ، العدد الرابع  / 240-169.

• 	.)( مواقف الصحابة من ثورة االمام احلسني

حممد خضري عباس  ، العدد الرابع /347-291

• موقف علمء الدين ف كربالء من االحتالل الربيطاين – الشيخ أبو القاسم الكاشاين 	

أنوذجا  )1920-1914( .
عالء عباس نعمة الصايف ، حسن ضاري سبع ، العدد االول / 210-173.

• موقف علمء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1921-1914.	
بان راوي شلتاغ احلميداوي ، العدد الثالث / 63-25.

• النظام االداري ف كربالء ف العهد العثمين املتأخر 1914-1839.	
عالء عباس نعمة الصايف ، العدد الثاين  / 196-165.

• واقعة كربالء ف مصنفات القاض النعمن املغريب )ت 363هـ(.	

 عالء حسني ترف ،حممد مهدي عيل ، العدد الرابع /263-231.
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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، Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' 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 Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
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 Karbala' 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، Karbala' 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 Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral، which diagnoses، in its behaviour، 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- Karbala': 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 neighbours، 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 Karbala' increase: once، because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'، that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east ، the 



Fourth Issue Word

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful

     With the launch of the 4th issue of the 3rd volume, the journal 
has completed three years of its life span with its ten issues that 
documented various significant aspects of the heritage of the 
city of 'the Father of the Free', Imam Hussain (A.S.). The journal 
has issued the volumes according to a purposeful heritage 
programme, definitive plans, and persistence and due diligence 
of its advisory and editorial boards. It has also dispersed the 
fruitfully scientific spirit among the academic circles and 
scholarly forums of Islamic heritage publishing. Many researches 
and studies from inside and outside Iraq have been published 
by the journal. Moving in solid steps, the journal is filled with 
hope that its aim, reviving and revitalising the imbedded and 
hidden heritage of Karbala, is fulfilled in order to be an important 
referenced source for researchers and any who wishes to be 
enlightened by heritage. 

It is quite known that reviving and revitalising the heritage of 
Karbala is not an easy task. This is a heavy burden on researchers 
and those who are interested in heritage. Thus, we call them to 
support the journal with solid and authentic researches to keep 
the cycle of the journal moving.

The advisory and editorial have decided that this issue is 
specified for Imam Hussain (A.S.) since it coincides with Safar, 
the month of anguish and melancholy of the Household of the 
Messenger of Allah (P.B.U.H). We truthfully and sincerely ask 
Allah to accept this beneficial work.

Editor-in-Chief



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 puplished 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@alkafeel.net)، Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ ، or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center، Al-Kafeel cultural complex، Hay Al-Eslah، behind 
Hussein park the large، Karbala، Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives discreet researches and 

articles concerned with the intellectual and cultural thinkimg of the Holy 
Karbala city according to the following regylation :

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 areference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae، if the researcher cooperates with 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 the issuing 
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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
Qur'an Al-Qasas. Verse-5
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