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العدید من المدن العراقیة  ١٩٠٨أعقاب الثورة الدستوریة العثمانیة عام  بزت النجف االشرف       

ثرھا أذ لفتت األنظار في معالجاتھا وأ، ضامینھا وموضوعاتھا في م صدار المجالت الرصینةأفي 
ف وحسب أنما في عموم العراق حتى ال في النج ل في تطور الحركة الصحافیة معرفة وثقافةالفاع

 وساط الثقافیة لما كانت تطرحھ من قضایامن روافد البناء الفكري في األما صبحت رافدا مھأ
على حاسیس ومطامح الرأي العام في عموم البالد ووموضوعات مست مسا مباشر ھواجس وأ

  .ول في اختیار الموضوع كان ھذا دافعا أ. الصعد كافھ 
      

خ تعكس مرحلة مھمة من مراحل تأری سلوبھا وأتجاھھاوأالنجفیة منھجھا  "یماناأل"ن وكون أ      
وال والعراق ثانیا فشكلت ھذه الحقیقة دافعا ثانیا الختیار تطور الصحافة في النجف االشرف أ

اثر المتغیرات الكبیرة اعقاب ثورة لسیاسي الذي عاشتھ البالد كما ان الواقع الفكري وا. الموضوع 
وانعكاس ھذه وتلك  سیة وارھاصات فكریةسیا –م وماتالھا من انقالبات عسكریة  ١٩٥٨تموز ١٤

ولما كانت  .على الحیاة الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة كان ھو االخر دافعا ثالث 
ووعي ، ي جاء ضمن معطیات المرحلة اوأل وبموضوعاتھا المتنوعة ثانیأوتأسیسھا الذ "االیمان"

ً كل ھذا المرجعیة والحوزة الھمیة دورھا في میزان القوى  فكریا وعقائدیا ومن ثم سیاسیا ثالثا
  . وسواھا كان دافعا رابعا 

        
ً وسؤال  تقدم قدح في بال الباحث وباالضافة الى ما         اثر أطالعھ االولي على سؤاال

ھل ان المجلة كانت نتاج صراع ایدلوجي ؟ وھل : لعل في مقدمتھا  "االیمان"موضوعات  
ً اكمل وجھ ؟ وھل حقا ً ان القائمی على لیاتھاوتنھض بمھام مسؤ استطاعت  ان ن علیھا ادركوا وعیا

 ً حقیقة دورھم ؟ وكیف كانت تصاغ مضامینھا ؟ وفي اي الموضوعات انسجمت تلك  وفكرا
دافعا  األخرىالمضامین مع اتجاھھا ورسالتھا التي ارادت ؟ كل ھذه التساؤالت وسواھا شكلت ھي 

ً الختیار خ        . عن فھم ووعي لحیثیات المھمة التي ستقع على الباحث  الموضوع امسا
  

تكونت ھذه الرسالة من مقدمة وثالثة فصول وخاتمة وضع الباحث فیھا أبرز ماتوصل الیھ من 
ً التھدف الى الوقوف عند اعتاب تنظیر فكري لمرحلة اقل ماتوصف انھا منعطف  نتائج حتما

  .تأریخي خطیر في حیاة البالد 
           

 )) ١٩٦٣ – ١٩٥٨النجفیھ عصرھا وتأسیسھا  "االیمان"مجلة ((ن الفصل االول تضم         
 - ١٩٥٨( ابین عامي في النجف االشرف م والسیاسیة عن واقع الحركة الفكریة ایجاز موضوعي

ي الذي انبثقت وترعرعت فیھ عطاء صورة واضحة عن المناخ السیاسي والفكرمن اجل أ) ١٩٦٣
مدارس : ھم وابرز المكونات الفكریة من أذ وقف الباحث فیھ عند أ،  المجلة موضوع البحث

  ومن ثم النتاج الطبیعي لھذا البناء الفكري   ومطبوعات وكتاب  ونشرات وصحف ومجالت ومطابع



  
  - ب-

أفرزتھ من  وما) ١٩٦٣-١٩٥٨(تیارات واحزاب ما بین عامي  السیاسیةالقوى  صراع في
كانت ھذه المضامین االساسیة للمبحث االول ،  اممیة یساریة ولیبرالیةوینیة وقومیة متناقضات د

  . من الفصل االول
       

وابرز  "االیمان"اما في المبحث الثاني تم تناول نسب واسرة الشیخ موسى الیعقوبي مؤسس         
  منذ   "االیمان" مجلة  تأسیس  تطرق الى  الثالث   وبالمبحث، رجالتھا ونتاجھا الفكري والمعرفي 

ووقت صدور اعدادھا ، ھا الزمني والتنظیمي اراصدار وثائقھا وظروف اصدارھا موضحا اط
والمطابع ، والیات النشر فیھا اضافة الى تفاصیل فنیة وأخراجیة تتعلق بھا من حیث عدد ابوابھا 

ھا الفكریة والعلمیة من مباحث وأخر مباحث الفصل االول تطرق لمنابعھا وروافد، التي طبعت فیھا 
  .اضافة الى القنوات االخرى ، ومقاالت من قبل العدید من الكتاب النجفیین والعراقیین والعرب 

        
والمعرفیة  النجفیة وكتاباتھا االجتماعیة" اناالیم" مجلة(ودرس في الفصل الثاني       

تماعیة واالقتصادیة في مبحثھ االول خصت بعض المظاھر غیر المقبولة القضایا االج )والسیاسیة
 ً مضافة الى تسلیط االضواء على واقع المرأة العراقیة عبر التأریخ كونھا جزء ، شرعیا ً واخالقیا

ً في المجتمع الطرفا ً یحیى على ھامشھ ومن ثم سلط االضواء على بعض القضایا  ً دافقا حیویا
  .االقتصادیة 

         
 اإلسالمعالمیة : وفي المبحث الثاني عرفت بقضایا فكریة وعقائدیة في غایة االھمیة كان منھا       

قضایا معرفیة وعلمیة وفي المبحث الثالث وقف عند ، والتمییز العنصري  واإلسالموعروبة التشیع 
الكیمیاء والطب : الوعي بأھمیة التراث الفكري لالمة فكان منھا  ایقاظوادبیة  ھدفت من خاللھا 

القضایا السیاسیة محلیة فانصبت محتویاتھ على بعض اما المبحث الرابع من الفصل ھذا ، والفلسفة 
  .وعربیة مثل موضوع االستعمار ومقاومتھ واالستبداد والقضیة الفلسطینیة 

      
دراسة في مقاالتھا ومباحثھا في المعرفة  جفیةالن" یماناأل"مجلة (بحث في الفصل الثالث        

، ریخیة یتعلق بالجغرافیة التا في العدید من القضایا الفكریة التي تناولتھا المجلة وما )التاریخیة
ربعة مباحث جاءت معالجاتھ في اولھا حول موضوعات نقسم الفصل األخیر ھو األخر الى أا

ربالء والكفل وبحر النجف ك: منھا  اقیة كان ماكن العرض المدن واألخصت تاریخیة وجغرافیة بع
قدر أمكانیاتھ مقتبسات من تأریخ الفكر األسالمي اذ درست ، ناقش  نيوفي المبحث الثا. وبرس 

االجتھاد : بجرأة االختیار والمعالجة كان منھا   "االیمان " اتصفت ، ریخیة حساسة قضایا تا
  ،سالمیة األئمة في الحیاة األوالتقیة ودور 

       
ت جاء المبحث الثالث مقتصرا في محتواه على ماتناولتھ المجلة عن سیر بعض الشخصیا       

ابي ذر الغفاري وعمار بن یاسر وعمر بن عبد : مة لعل من بینھا والرموز األسالمیة في تاریخ األ
خاتمة  امینوكانت مض، العزیز وخالد ابن سعید ابن العاص االموي والسید محمد سعید الحبوبي 

  مة جذورا وتطورات ومعطیات كان األ قضایا مھمة في تأریخ   ضواء علىالمباحث سلطت فیھا األ



  - ت-
  

بین الحقیقة  الثقافیة في العصر البویھي و السبائیةحفظ السنة وانتشارھا والحركة : من بینھا 
       . والخرافة 

رسالتھ ھذه كان في مقدمتھا مجموع  اعتمد الباحث على مصادر ومراجع متنوعة في اعداد     
بشكلھا المزدوج فكونت  ١٩٦٨- ١٩٦٣الثالثین والصادرة مابین عامي  "االیمان"اعداد مجلة 

شكلت ، صفحة ) ٢٩١٧(حیث سنتھا عشرة اعداد بلغت عدد صفحاتھا ، مجلداتھا الثالث 
  . بمجموعھا العمود الفقري العداد رسالة 

         
في بغداد ) دار الكتب والوثائق(ث بعدد محدود من الوثائق المھمة الموجودة في واستعان الباح       

ومن ثم ) رشادوزارة األ(الصادرة عن   وھیئة تحریرھا خاصةوالمتعلقة في اصدارھا وموافقاتھا 
تاریخ الصحافة النجفیة وتراجم : (نب استعانتھ لست مخطوطات وھي االى ج) رشادالثقافة واأل(
 ) ١٩٦٨-١٩٤٨من ماضي النجف السیاسي  تذكریا(و  لمؤلفھ حسن عیسى الحكیم )ھاعالمأ

للمؤلف محمد علي  )المجالس النجفیة(و) حركة القومیین في النجف(ولمؤلفھ  حمد عیسى القابجي 
سلطت ،  للمؤلف موسى الیعقوبي )طھارالمختار في رثاء النبي والھ األ(و) مناھل الوراد(و شكر
 ةدبیة وابرز التطورات االجتماعیة واألضواء على تاریخ الصحافة النجفیالمخطوطات األ تلك

  . شرف والسیاسیة في النجف األ
       

باء دعض ممن كتب فیھا او عاصرھا من األاجتھد الباحث غایة االجتھاد للوصول الى ب       
سماحة الشیخ محمد : عشر شخصیة وبثمانیة عشر مقابلة كان منھم  والمثقفین فكان اللقاء بثالثة

الیعقوبي والعالمة الدكتور السید محمد بحر العلوم والبحاثة السید سلمان ھادي ال طعمة والشیخ 
أھمیة كبیرة لم   مدوا الباحث بمعلومات قیمة ذاتأ، قوبي والشیخ باقر شریف القرشي صادق الیع

  . بالموضوع  عم المصادر والمراجع المعنیةغلب األتتداولھا في األ
       
دد من المصادر والمراجع المتنوعة فمنھا المتخصص بالصحافة على سبیل المثال وأستعان بع       

 المفصل(وأضافة ) محمد عباس الدراجي(لمؤلفھ ) صحافة النجف تأریخ وأبداع(الحصر كتاب  ال
الى جنب المصادر ، ) حسن عیسى الحكیم(لمؤلفھ  في الجزء السابع )في تأریخ النجف االشرف

على صفحاتھا وعلى سبیل  "االیمان"المتنوعة الخاصة بالعدید من المعارف والفنون التي تناولتھا 
النخیل (وكتاب ) عارف القراغولي(لمؤلفة ) من علوم الطب في االسالم(الحصر كتاب  المثال ال

متن  التي دعمت مضامینمجموع المراجع والمصادر  فبلغت) عباس العزاوي(لمؤلفھ ) في العراق
  .  ونالباحث ثالثمئھ وثالثة عشر

      
الباحث في  رفدت الرسالة مجموعة من الموسوعات والمعاجم والمذكرات التي استعان بھا       

فضال عن الشخصیات التي وردت في ، فصول رسالتھ من خالل ترجمة العدید من كتابھا 
اغا (لمؤلفھ ) طبقات اعالم الشیعة(موضوعاتھا ومعالجاتھا كان منھا على سبیل المثال ال الحصر 

ن المنتخب م(وكتاب ) محسن االمین الحسیني(لمؤلفھ   )اعیان الشیعة( وكتاب )الطھرانيبزرك 
  .وقد بلغت سبعة وستین مصدرا ) كاظم عبود الفتالوي( لمؤلفھ) اعالم الفكر واالدب



  - ث-
اعتمد الباحث على عدد من البحوث والمقاالت والدراسات التي سلطت االضواء على الصحافة       

 تاریخ الصحافة(وعلى سبیل المثال ال الحصر بحث ، النجفیة وتطورھا ومؤسسیھا 
اضافة الى عدد من المقاالت والبحوث ) عبد الرحیم محمد علي(لمؤلفھ ) ١٩٧٠-١٩١٠النجفیة

وصلت ید الباحث الى بعض البحوث والدراسات ، االخرى والتي بلغ عددھا ثالثة عشر بحثا ً
االكادیمیة كان منھا على سبیل المثال ال الحصر رسالة الماجستیر للباحث رسول نصیف جاسم 

رشاد والتي كانت منار أ) دراسة تاریخیة١٩٤٨-١٩٣٣عتدال النجفیة مجلة اال(الشمرتي المعنونة 
بعین رسالة اعتمد علیھا الباحث ركان عددھا سبعة وأ، عالجة الموضوع ممھم للباحث في منھج  و

  . اجل توثیق وتوضیح وتعلیق على بعض التفاصیل والمعلومات الواردة في متن رسالتھ  من
  

وأثناء انتھاء الباحث من كتابة رسالتھ وفي أواخر لحضات طباعتھا تم نشر بحث بعنوان        
ستاذ المساعد الدكتور من قبل أستاذي األ )دراسة تاریخیة١٩٦٨- ١٩٦٣مجلة االیمان النجفیة (

 مركز دراسات"لدكتور مقدام عبد الحسن الفیاض في مجلة اجاسب عبد الحسین صیھود الخفاجي و
ویطیب ) ١٤٦-١١١(وانحصر البحث مابین الصفحتین  ٢٠١٠عددھا السابع عشر عام ب "الكوفة

بید ، رض الموضوع والمعالجة لي ان ابدي اعجابي بما انجز من البحث بھذا الصدد من حیث ع
ات راجیا تأملھا خدمة للمعرفة بداء بعض من المالحظمین عذرا في أستمیح الباحثین الكریاني أ

ان والدة الشیخ موسى الیعقوبي )١١٤(ورد الصفحة: بة یمكن اجمالھا بما یأتي والعلم ان كانت صائ
  بھذه المعلومة على كتاب سماحة الشیخ  البحث  واعتمد ،  ١٩٢٦عام  تشرین الثاني  في السابع من 

والذي یذكر والدتة في الصفحة ) شعره –الشیخ موسى الیعقوبي حیاتھ (محمد الیعقوبي المعنون 
  .  ١٩٢٦في السابع عشر من تشرین الثاني عام  انھا) ١٧(

         
االولى تحمل عنوان ) ١١٦(وذكرا مخطوطتین الشیخ موسى الیعقوبي في الصفحة         

وأكد على احتوائھ مجالس وقصائد شعریة لمشاھیر الشعراءخاصة برثاء االمام ) مختارات حسینیة(
فیھا عدد من البحوث عن تراجم شخصیات ) رادمناھل الو(والثانیة تعنونت بـ ، ) (الحسین 

ارتقت المنبر الحسیني واعتمد بذلك على كتاب الشیخ محمد الیعقوبي انف الذكر دونما الرجوع الى 
اصل المخطوطتین علما ان الشیخ محمد الیعقوبي في كتابھ ذكر ان المخطوط االول یحتوي على 

 فبین انھا تحتوي على مجالس حسینیةة الثاني اما المخطوط، قصائد شعریة وعدم احتوائھ مجالس 
  .مرتبة یسھل على الخطباء تداولھا وعدم احتوائھا تراجم الشخصیات 

        
 )المختار في رثاء النبي والھ االطھار(ان المخطوط االول حمل عنوان  الى اشار الباحث       

من ) ٢٧-٢٦(في الصفحة  وورد ذكرھم) (احتوى على قصائد شعریة في رثاء االمام الحسین 
 )مناھل الوراد(اما المخطوط االخر تعنون بـ ، )  ةمختارات حسینی(الرسالة وھو الیحمل عنوان 

) ٤٧(علما انھ ورد في كتاب الشیخ محمد الیعقوبي انف الذكر في الصفحة ) مناھل الوارد(ولیس 
في مقابلة شخصیة مع  )الوراد(لفظ  وقد اكد الشیخ محمد الیعقوبي للباحث صحة)  الوارد(بلفظ 

  .من رسالتھ )٣١(ینیة ورد ذكرھا في الصفحة مجالس حس) مناھل الوراد(سماحتھ ویتضمن 
  

       



  - ج-
 "ءمطبعة القضا" ـطبعت ب "االیمان "ان ) ١٢٤(وأشار الباحثان في بحثھما في الصفحة       

  سنتھا   قد طبعت اعداد علما ان االیمان ، لسنتھا الثالثة  "مطبعة النعمان"ـب بسنتیھا االولى والثانیة 
اما بقیة ،  "مطبعة القضاء"بـمن سنتھا الثانیة ) ٤-٣(و) ٢- ١(االولى واالعداد االربعة المزدوجة 

من  )٣٦(وفصل ذلك في الصفحة  "مطبعة النعمان"ـاعدادھا من السنة الثانیة والثالثة فقد طبعت ب
علما   ١٩٦١صدرت عام  "االضواء " ان مجلة ) ١٢٣(حث بالصفحة رقم الرسالة ووردت في الب

ان الدراسات التي اختصت بتاریخ الصحافة النجفیة اكدت على ان عددھا االول صدر في شباط 
  .  ١٩٥٩عام 
          

على  یمكننا القول ان ھذه المالحظات التقلل من اھمیة البحث كونھ دراسة سلطت االضواء         
واحدة من المجالت النجفیة التي برزت في حقبة زمنیة شھدت العدید من التوجھات واالیدلوجیات 

  . الفكریة والسیاسیة اثرت بعمق على المجتمع العراقي وعلى الصعد كافة 
      

وفي الختام قدم الباحث جھده المتواضع ھذا بین ایادي اساتذتھ االمینة رئیس لجنة المناقشة        
ة والتي تھدف بطبیعة أعضائھا الموقرین البداء مالحظاتھم وتوجیھاتھم القیمة العلمیة والسدیدو

حلة معاھدا ایاھم ان یأخذ بھا وان یعمل في ضوئھا  الحال الى أظھار الرسالة بأفضل صورة وأبھى
ً وشاكر ً جھودھم المخلصرغبة وطوعا ً واستجابة لالستزادة من معین علمھم الزاخر ممتنا ة ا

جزاھم هللا عني خیر الجزاء وهللا ف، مینة التي بذلوھا من اجل االرتقاء بجھدي المتواضع ھذاواأل
      صد                                                                                                                           وراء الق

  
  

                                                                     
  
  
  

       الباحث                                                                       
                    

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
 

  
یشرفني ان أتقدم بفائق الشكر والتقدیر وعظیم االمتنان الى أستاذي المشرف      

متابعة بذله من لما هیمي المساعد الدكتور عالء حسین عبد االمیر الر  االستاذ
وما قدمته أسرته الكریمة من فیض خلقها ترحیبًا وكرماً  وأتقدم ، وأرشاد وتوجیه 

الشكر والتقدیر واالمتنان للنخبة الفاضلة من اساتذتي في قسم التأریخ لما  بوافر
وأخص منهم بالذكر الدكتور  والبحثبذلوه من مساعدة ورعایه وعون في الدراسة 

كما الیفوتني شكر وتقدیر الخبیرین الدكتور ، الفاضل جاسب عبد الحسین صیهود 
  . رحیم الساعدي والدكتور حسن السماك لجهودهما في تقویم الرسالة لغویًا وعلمیًا 

 ومن واجب الوفاء والتقدیر االعتراف بفضل العاملین في مكتبة االمام الحسن      
)(  ومكتبة االمام الحكیم)وشكري ، جامعة الكوفة  –ومكتبة كلیة االداب ) قدس

والذي عمل على انجاز طباعة هذه  خ العزیز أحمد أدیب الوائلياألوتقدیري الى 
  . وألیهم جمیعا كل شكري وتقدیري وأحترامي  الرسالة
ن أجل انجاز كما أتقدم بالشكر لجمیع من عمل على تقدیم مساعدة للباحث م      

وأخواني وزمالئي االعزاء والناس الطیبین  األفاضلواالرتقاء بهذا العمل من االساتذة 
   .للجمیع التوفیق وجزاهم اهللا عني خیر الجزاء  من الذین أمدوا لي ید العون راجیاً 

  
  
  
  

      الباحث                                                                 
  



امللخص  
  بسم هللا الرحمن الرحیم

دراسة  ١٩٦٨ – ١٩٦٣مجلة االیمان النجفیة (ساوجز بحثي الموسوم       
  ٠كادیمیة ضیة الحال في مثل ھذه المحافل األایجازا موضوعیا كما یقت )تاریخیة

في دراسة قضایا متنوعة من تاریخ العراق الحدیث  تم العدید من الباحثیناھ    
فیة والتي اعلى تطور الحركة الصحوالمعاصر، ال ان القلیل منھم ركزت جھودھم 

لما كانت تطرحة من  اصبحت رافد من روافد البناء الفكري في االوساط الثقافیة
الختیار  شكل ذلك دافعا اول ٠ عموم البالد قضایا مست ھواجس الراي العام في

   الموضوع 

وكون ان االیمان النجفیة منھجھا واسلوبھا واتجاھھا تعكس مرحلة مھمة من       
فشكلت ھذه  مراحل تاریخ تطور الصحافة في النجف االشرف اوال والعراق ثانیا

موضوع الرسالة ، ولتنوع موضوعاتھا من جھة  الختیارالحقیقة دافعا ثانیا 
یات المرحلة من جھة ثانیة ووعي المرجعیة وتأسیسھا الذي جاء ضمن معط

ة كل یاسیا من جھة ثالثوالحوزة الھمیة دورھا في میزان القوى فكریا وعقائدیا وس
  ٠شكل دافعا ثالثا الختیارھا للدراسة  ھذا وسواه

تكونت الرسالة من مقدمة وثالث فصول وخاتمة وضع فیھا الباحث اھم ما       
مجلة االیمان النجفیة عصرھا (: الفصل االول ضمنمن نتائج ، فقد ت توصل الیھ
ایجاز موضوعي عن واقع الحركة الفكریة والسیاسیة  )١٩٦٣-١٩٥٨وتأسیسھا 

من اجل اعطاء صورة واضحة   ١٩٦٣-١٩٥٨في النجف االشرف مابین عامي 
فیھ المجلة اذ وقف الباحث  وترعرعت عن المناخ السیاسي والفكري الذي انبثقت

مدارس ونشرات وصحف ومجالت ومطابع : المكونات الفكریة من  فیھ عند ابرز
ومطبوعات وكتاب ومن ثم النتاج الطبیعي لھذا البناء الفكري في اصطراع القوى 
السیاسیة  تیارات واحزاب وما افرزتھ من متناقضات دینیة وقومیة اممیة یساریة 

            ٠صل االول ولیبرالیة كانت ھذه المضامین االساسیة للمبحث االول من الف
        

ودرس في المبحث الثاني نسب واسرة الشیخ موسى الیعقوبي مؤسس االیمان       
الى تأسیس مجلة االیمان منذ  ي والفكري ، وتطرق المبحث الثالث ونتاجھا المعرف

اصدار وثائقھا وضروف اصدارھا موضح اطارھا الزمني والتنظیمي ووقت 



تفاصیل فنیة واخراجیة تتعلق بھا من ى والیات النشر فیھا اضافة ال صدور اعدادھا
اخر مباحث الفصل االول تطرق الى حیث عدد ابوابھا والمطابع التي طبعت بھا ، و

منابعھا وروافدھا الفكریة والعلمیة من مباحث ومقاالت من قبل العدید من الكتاب 
     ٠االخرى النجفین والعراقین والعرب ، اضافة الى القنوات 

مجلة االیمان النجفیة وكتاباتھا االجتماعیة (ودرس في الفصل الثاني      
القضایا االجتماعیة واالقتصادیة في مبحثھ االول خصت  )والمعرفیة والسیاسیة

بعض المظاھر غیر المقبولة شرعیا واخالقیا اضافة الى تسلیط االضواء على واقع 
ثم سلطت االضواء على بعض القضایا االقتصادیة  المرأة العراقیة عبر التاریخ ومن

، وفي المبحث الثاني عرفت بقضایا فكریة وعقائدیة ذات اھمیة كبیرة كان منھا 
وعروبة التشیع، وفي المبحث الثالث وقف عند  يعالمیة االسالم والتمیز العنصر

اث قضایا معرفیة وعلمیة وادبیة ھدفت من خاللھا الى یقاض الوعي باھمیة التر
، اما المبحث  والفلك والمنطق فكان منھا الطب والكیمیاء والفلسفة الفكري لالمة

الرابع من الفصل ھذا فانصبت محتویاتھ على بعض القضایا السیاسیة محلیة وعربیة 
   ٠كاالستعمار ومقاومتة واالستبداد والقضیة الفلسطینیة 

 سة في مقاالتھا ومباحثھامجلة االیمان النجفیة درا(بحث في الفصثل الثالث      
في العدید من القضایا الفكریة التي تناولتھا المجلة وما یتعلق  )في المعرفة التاریخیة
انقسم الفصل االخیر ھو االخر الى اربعة مباحث جاءت وبالجغرافیة التاریخیة 

معالجاتھ في اولھا حول موضوعات خصت تاریخیة وجفرافیة بعض المدن 
، وفي المبحث وبرسكان منھا كربالء والكفل وبحر النجف واالماكن العراقیة 

ریخ الفكر االسالمي اذ درست قضایا تاریخیة حساسة االثاني ناقش مقتبسات من ت
اتصفت االیمان بجرأة االختیاروالمعالجة كان منھا االجتھاد والتقیة ودور األئمة في 

على ما تناولتھ المجلة  جاء المبحث الثالث  مقتصرا في محتواهوالحیاة االسالمیة ،
ة في التاریخ االمة كان منھا ابي ذر عن سیر بعض الشخصیات والرموز االسالمی

،  الغفاري وعمار بن یاسر وعمر بن عبد العزیز والسید محمد سعید الحبوبي  
باحث سلط فیھ االضواء على قضایا مھمة في تاریخ االمة موكانت مضامین خاتمة ال
كة الثقافیة في رحفظ السنة وانتشارھا والح ھاات كان منجذورا وتطورات ومعطی

   ٠العصر البویھي والسبائیة بین الحقیقة والخرافة 

سالتھ ھذه كان في مراجع متنوعة في اعداد راعتمد الباحث على مصادر و      
بشكلھا  ١٩٦٨ -١٩٦٣والصادرة مابین عامي  مجلة االیمان  مقدمتھا مجموع اعداد

ري في المصادراالساسیة والقمینة بمعلوماتھا ، المزدوج والتي احتلت العمود الفق
فكانت سندا حقیقیا وفاعال في جمیع فصول الرسالة اذ بلغ عددھا ثالثین عددا ، 



لوثائق واستعان الباحث بعدد محدود من الوثائق  المھمة الموجودة في دار الكتب وا
في بغداد المتعلقة باصدارھا وموافقاتھا وھیئة تحریرھا  الصادرة عن وزارة 

    ٠ومن ثم وزارة الثقافة واالرشاد االرشاد

  

واستعان الباحث بست مخطوطات  سلطت االضواء على تاریخ الصحافة        
النجف  النجفیة اضافة الى ابرز التطوارات االجتماعیة واالدبیة والسیاسیة في مدینة

النجف االشرف ، واجتھد الباحث غایة االجتھاد للوصول الى بعض ممن كتب فیھا 
او عاصرھا من االدباء والمثقفین فكان اللقاء بثالثة عشر شخصیة وبثمانیة عشر 

سماحة الشیخ محمد الیعقوبي والعالمة الدكتور السید محمد بحر : مقابلة كان منھم
دي ال طعمة والشیخ صادق الیعقوبي والشیخ باقر العلوم والبحاثة السید سلمان ھا

  ٠شریف القرشي وغیرھم 

استخدم الباحث عدد من المصادر والمراجع العربیة والمعربة بلغ عددھا       
جعفر باقر لمؤلفھ  ) ماضي النجف وحاضرھا(مصدرا كان ابرزھا كتاب ) ٣٢٣(

، ورفدت لمؤلفة حسن عیسى الحكیم ) تاریخ النجف المفصل في(وكتاب  محبوبة
طبقات اعالم (الرسالة مجموعة من الموسوعات والمعاجم والمذكرات كان من بینھا 

محسن االمین لمؤلفة ) اعیان الشیعة(وكتاب اغابزرك الطھراني  لمؤلفة )الشیعة
والتي   الفتالوي كاظم عبودلمؤلفھ  )نتخب من اعالم الفكر واالدبالم(و الحسیني

الرسالة ، فضال عن استخدامھ اربعة عشر مجلة  الباحث في ترجمة كتاب دمھااستخ
االضواء  كان من بین أبرزھا مجلتي ٠مختلفة  وجریدة عراقیة وعربیة وألعداد

    ٠البیروتیة  الحیاة النجفیتین و والغري
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حراكًا فكریًا ومعرفیًا ) ١٩٦٣- ١٩٥٨(النجف األشرف خالل المدة الزمنیة  شهدت  
كبیرین بفضل جملة من المقومات التاریخیة والعقائدیة والعلمیة واألدبیة الى جانب وجود 

، )١(السید هبة الدین الشهرستاني: العدید من الشخصیات الفذة من العلماء واألدباء أمثال
والشیخ محمد رضا ، )٣(والشیخ محمد رضا المظفر، )٢(الغطاءوالشیخ محمد حسین كاشف 

عما شكلته حوزتها وغیرهم ممن زخرت بهم الساحة الفكریة النجفیة آنئذ فضًال ، )٤(الشبیبي
                                                             

محمد علي هبة الدین الشهرستاني في مدینة سامراء ولد السید ): ١٩٦٧- ١٨٨٤(هبة الدین الشهرستاني ) (١
درس الفلسفة والمنطق أمن قه واألصول والشریعة ونظم الشعر و تعلم الف، ینتمي الى عائلة دینیة وعلمیة

ممد باقر احمد : انظر. باالصالح والتجدید حتى عد من المصلحین والمفكرین والمعروفین في التاریخ
ي اإلسالممؤسسة الفكر : بیروت(، تاني وآثاره الفكریة ومواقفه السیاسیةهبة الدین الشهرس، البهادلي

  . ٣١-٢٥ص، )٢٠٠٢، للطباعة والنشر
العلم بولد في مدینة النجف األشرف من أسرة عرفت ): ١٩٥٤-١٨٧٦(محمد حسین كاشف الغطاء ) (٢

یهًا وكاتبًا وله العدید والتقوى واالصالح درس عل ید العدید من رجاالت المعرفة حتى أصبح أصولیًا وفق
: انظر. یةاإلسالممن المواقف السیاسیة في العراق وخارجه وجهود اصالحیة وسعیه للتقریب بین المذاهب 

زید : بغداد(، الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء ودوره الوطني والقومي، حیدر نزار عطیة السید سلمان
، سیاسي للشیخ محمد حسین كاشف الغطاءالفكر ال، ؛ نورة كطاف همدان ٧٤-٣٣ص، )٢٠٠٧، للنشر

  ). ٢٠٠٨، كلیة اآلداب: جامعة بغداد(، رسالة ماجستیر
ولد في النجف األشرف من أسرة علمیة ودینیة نال مرتبة االجتهاد ): ١٩٦٣-١٩٠٢(محمد رضا المظفر ) (٣

الشیخ ، اآلصفي    محمد مهدي   : انظر. فقهًا واصوًال تأثر في بیئة النجف الثقافیة ومجالسها األدبیة
، )١٩٦٨، مؤسسة التوحید للنشر الثقافي: مق(، ور الحركة االصالحیة في النجفمحمد رضا المظفر وتط

  .  ٦٥- ٥٧ص
ولد في النجف األشرف من أسرة أدبیة ودینیة درس األبحاث العالیة ): ١٩٦٥-١٨٨٨(محمد رضا الشبیبي ) (٤

علي : انظر. والبالغة واللغة والتاریخ له موافق وطنیة عدیدةوقرض الشعر وجاد فیه شارك في الفلسفة 
مطبعة : بغداد(، ١٩٦٥-١٨٨٨محمد رضا الشبیبي ومكانته األدبیة بین معاصریه ، جابر المنصوري

  ).  ١٩٩٠، دار     الحریة: بغداد(، الشاعر محمد رضا الشبیبي، ؛ كمال لطیف سالم) ١٩٨٢، بابل
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قطب أساسي فاعل ال في و  )٥()قدس(للسید محسن الحكیم  یةو ل المرجعیة النهضظفي 
  .)٦(اقلیماً ان لم نقل ، میدانها وحسب وانما في عموم العراق

واستطاعت مدینة النجف األشرف بفضل المقومات الفكریة والعلمیة كسر طوق 
الجمود الدیني والفكري والنزوع نحو التجدید والتحدیث متحدین تقوقع المتزمتین 

ة ومنها النجفیة تجاذبات فكریة وكان من بین أبرز ما شهدته الساحة العراقی، )٧(وادعائهم
شعرت الحوزة بقوة تغلغلها داخل المجتمع وما یعنیه ذلك ، ى قومیةیة وماركسیة وأخر سار ی

ع القویم وقیم الدین في ابتعادهم عن مقومات الشر  لنشئحسب اعتقادها من مخاطرة عن ا
  .)٨(الحنیف

المرجعیة قد شجعت وحفزت العدید من العلماء ومفكري الحوزة  فالغرو إذ نجد
اجهة تلك األیدیولوجیات فكریًا وعلمیًا على ضرورة تسخیر امكانیاتهم كافة في مو 

السید وكان من بین أبرز من جندوا معارفهم وعلومهم لخدمة المشروع هذا ، )٩(واعالمیاً 

                                                             
ولد في النجف األشرف من عائلة علمیة ودینیة ذاع صیتها في عهده ): ١٩٧٠-١٨٨٩(محسن الحكیم ) (٥

وله أصبح من زعماء الطائفة االمامیة درس األبحاث العالیة فقهًا وأصوًال حتى استقل بالبحث والتدریس و 
: انظر. العدید من المؤلفات والمواقف السیاسیة الواضحة والمؤثرة توفي في بغداد ودفن في النجف األشرف

كاظم  ؛)١٩٩٣، دار الزهراء: بیروت(، ١٩٧٠-١٨٨٩االمام السید محسن الحكیم ، دنان ابراهیم السراجع
  . ٣٩٣ص، )١٩٩٩، مؤسسة المواهب: بیروت(، المنتخب من أعالم الفكر واألدب، عبود الفتالوي

ة العدالة للطباعة مطبع: بغداد(، االمام الحكیم عرض تاریخي لدوره السیاسي والثقافي، محمد هادي األسدي) (٦
  . ١٤٢-١٢٥ص، ١ج، )٢٠٠٧، والنشر

-١٩١٠(مجلة العلم النجفیة من المجالت العراقیة في مرحلة الریادة والتأسیس ، عالء حسین الرهیمي) (٧
  . ١٧ص، )٢٠٠٧، مطبعة االعتماد: قم(، )١٩١٢

- ١٩٤٦دراسة في دوره السیاسي والفكري في العراق ) قدس(السید محسن الحكیم ، وسن سعید الكرعاوي) (٨
  . ٣٦١- ٣٥٩ص، )٢٠٠٩، مطبعة ثامن الحجج: قم(، ١٩٧٠

، المصدر       السابق، ؛ وسن سعید الكرعاوي ١٤٤-١٣٧ص، المصدر السابق، عدنان ابراهیم السراج) (٩
  . ٣٦٤-٣٦١ص
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الندوات والمحاضرات  إقامةوحثت المرجعیة أیضًا على ضرورة ، )١٠(محمد باقر الصدر
 إشاعةمن أجل  واإلقناعالدینیة التثقیفیة التي تمیزت بدرجة عالیة من العرض والمناقشة 

  .)١١(التعالیم الدینیة بین صفوف الشباب المتعلم تعلیمًا حدیثاً 

دخالسعت الى تأسیس العدید من المدارس الحدیثة وتطویر مناهجها و  المواد  وإ
أفاق ومدارك طالبها سعیًا وراء أنماء حصانتهم  المعاصرة التي من شأنها تطویر العلمیة

ظهرت  أذ، )١٢(وافق وروح العصر من مستجدات معرفیة وعلمیةالعقائدیة وفق مقاربات ت
في مدینة النجف األشرف العدید من المدارس الدینیة والعلمیة التي مارست التعلیم ما بین 

  .)١٣(وكان لها دور بارز في نشر العلوم المختلفة) ١٩٦٣- ١٩٥٨( عامي

یلة وقناة أساسیة المرجعیة ما تعنیه الصحافة من وس أدركتوانسجامًا مع ما تقدم 
في التواصل مع المجتمع في نشر األفكار وفي بث الوعي الدیني والوطني والقومي البل 

أحد  على حد تعبیر "ار المحدقة بهي مواجهة األخطفوتحفزه  اإلنسانيالضمیر  ضایقا"
حتى ان المرحلة شهدت والدة العدید ، )١٤(عاصروا األحداث یومئذ الكتاب النجفیین ممن

                                                             
ولد السید محمد باقر الصدر في مدینة الكاظمیة من أسرة علمیة ): ١٩٨٠- ١٩٣٥(لصدر محمد باقر ا) (١٠

ودینیة ودرس في جمعیة منتدى النشر واهتم بالدراسات الدینیة حصل على مرتبة االجتهاد في النجف 
 مفكري النجف وفالسفتها وسیاسیها وبزرت أفكاره فيمن حد ة وبرز أسمه وااألشرف قبل سن الثامنة عشر 

وله  رض للعدید من االعتقاالت والضغوط  التي تكللت بستشهادهرد األفكار والنظریات الماركسیة وتع
اإلمام السید محمد باقر ، صالح الخرسان: انظر. العدید من المؤلفات ذات الوزن  المعرفي والفكري الكبیر

؛ عمار مسلم ٤٢-٣٩ص، )٢٠٠٤، مؤسسة البالغ للطباعة والنشر: بیروت(، الصدر في ذاكرة العراق
؛  ٥٣ص، )٢٠٠٤،  دار األندلس: النجف األشرف(، ٣ط، زعماء الشیعة في النجف األشرف، الدجیلي

، دار المحبین للطباعة والنشر: قم(، التحفة الزبیدیة في مقتل علماء االمامیة، ماجد ناصر الزبیدي
  . ٢٦٧ص، )٢٠٠٦

  .٣٦٤-٣٦١ص، المصدر السابق، وسن سعید الكرعاوي) (١١
، ١٩٦٨عام-١٩٥٨من عام ومواقفها السیاسیة المرجعیة الدینیة في النجف األشرف ، حیدر نزار عطیة) (١٢

  . ١١٦ص، )٢٠٠٧، معهد التاریخ العربي والتراث العلمي: بغداد(، اطروحة  دكتوراه
  ). ١(الملحق رقم : انظر. ١٩٦٣-١٩٥٨للتفاصیل عن المدارس النجفیة ما بین عامین ) (١٣

  
  . ٨٨ص،  )١٩٧٣، مطبعة القضاء: النجف األشرف(،  لمحات من تاریخ النجف،  وداعة الشرش ناجي) (١٤
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محاوراتها ومناقشاتها وتجاذباتها وتوافقاتها روحًا جدیدة  تالصحف والمجالت شكلمن 
  .)١٥(داخل المجتمع النجفي

وجهًا علمیًا وأدبیًا مشرقًا  وبرزت العدید من الجمعیات األدبیة والعلمیة التي مثلت
تأسست  أذ، )١٦(وشاركت في مناسبات واحتفاالت ثقافیة وفكریة في مناسبات مختلفة لها

وهي من أولى الجمعیات األدبیة ال في  ١٩٣٢أیلول عام  ١في  "جمعیة الرابطة األدبیة"
بالقضایا وعنیت النجف األشرف وحسب انما في عموم العراق وخرجت العدید من األدباء 

آیار عام  ٨في  "جمعیة منتدى النشر" وتلتها تأسیس، )١٧(ةكبیر  یة عنایةاإلسالمالعربیة و 
ي ورفع المستوى الثقافي اإلسالموخدمة الدین  واإلصالحنشر الفضیلة  إلىوتهدف  ١٩٣٥

  .)١٨(من خالل النشر والتألیف وكان لها بعض الفروع في عدد من المدن العراقیة

الصحن العلوي الشریف  الذي یقع بمركز الجمعیة بدورة "المجمع الثقافي"وأسس 
وأعد بعض المواسم الثقافیة وفتح مدارسه االبتدائیة والثانویة التي تمیزت بمسایرتها 

جمعیة " ،)٢٠(وأسس الشیخ عبد الغني الخضري، )١٩(العلمیة للنهضة المعرفیة الحدیثة
مكتبة عامرة بالكتب و  سة دینیةوأسست الجمعیة مدر  ١٩٤١في عام  "التحریر الثقافي

                                                             
١٥ . ١٩٦٣-١٩٥٨بین عامین  صدرت في مدینة النجف األشرف العدید من الصحف والنشرات ما) (

  ). ٣(، )٢(الملحق رقم : نظرأ. للتفاصیل
  . ٣٣ص،  ٧ج، )٢٠٠٨، دار الكوفة: بیروت(، المفصل في تاریخ النجف األشرف، حسن عیسى الحكیم) (١٦
النجف (، لمحات من حیاة الشیخ الیعقوبي عمید الرابطة األدبیة في النجف، جمعیة الرابطة األدبیة) (١٧

مجلة االعتدال النجفیة ، ؛ رسول نصیف جاسم الشمرتي ٣٠-٢٠ص، )١٩٦٥، مطبعة النعمان: األشرف
  . ٢٩- ٢٨ص، )٢٠٠٥، كلیة اآلداب: ة الكوفةجامع(، رسالة ماجستیر، دراسة تاریخیة ١٩٤٨-١٩٣٣

؛ عبد  ٨٧ص، )١٩٨٨، دار السالم: بغداد(، النجف األشرف قدیمًا وحدیثاً ، حیدر صالح المرجان) (١٨
مقابلة ((؛  ٧٠ص، )١٩٦٥، مطبعة اآلداب: النجف األشرف(، دلیل النجف األشرف، الهادي الفضلي

النجف ، رجل دین وباحث في تاریخ النجف األشرف، ١٩٢٧موالید ، )باقر شریف القرشي)) (شخصیة
  . ٢٩/٥/٢٠٠٠٩بتاریخ ، األشرف

  
  . ٣٩٨ص، )١٩٨٦، دار األضواء: بیروت(، ٢ط، ماضي النجف وحاضرها، جعفر باقر آل محبوبة) (١٩
وستتم دراسته في ، النجفیة)) اإلیمان((یعد الشیخ عبد الغني الخضري من الكتاب البارزین في مجلة ) (٢٠

  .  بحث الرابع من هذا الفصلالم
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 إلقاءوعملت على  "النشاط الثقافي" مجلة إصدارهاالى  إضافةالدینیة والدواوین الشعریة 
  .)٢١(في احتفاالت ومناسبات مختلفةالمحاضرات في شتى العلوم وشاركت 

تمخضت الروح الجدیدة هذه عن حركة ملموسة في میدان الطباعة والنشر في 
فبلغت ما احتوته المدینة ، ح في العدید من مطابعها القدیمةحتى انها بثت الرو ، المدینة

. )٢٢(منها أكثر من عشر مطابع كما ان معظمها تأسست في عشرینیات القرن العشرین
  ).١(وكما مبین في الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  )١(جدول رقم 

  )٢٣( )١٩٦٣- ١٩٥٨(أبرز المطابع في النجف األشرف 

                                                             
موالید ، )حسن عیسى الحكیم)) (مقابلة شخصیة((؛  ٩١ص، المصدر السابق، حیدر صالح المرجان) (٢١

باقر  شریف  )) (مقابلة شخصیة((؛   ٦/٥/٢٠٠٩ بتاریخ ،النجف األشرف ،  أستاذ جامعي، ١٩٤١
  . ١٠/١/٢٠٠٩بتاریخ ، النجف األشرف، )القرشي

، مطبعة  بابل:  بغداد(،  النجف األشرف  اصالة الماضي  واشراقة  الحاضر ، علي عباس عبد الحسین) (٢٢
أستاذ ورئیس اكادیمیة ، ١٩٤٥موالید ،  )محمد سعید الطریحي)) (مقابلة شخصیة((؛  ٦٣ص، )١٩٨٨

  . ١٠/١/٢٠٠٩بتاریخ ،  النجف األشرف، الكوفة في هولندا ورئیس دائرة المعارف الهندیة في مومباي
  

في الرجوع الى العدید من المصادر و ، لسبق الزمني لتأسیس المطابعحسب ا) ١(أعد الجدول رقم ) (٢٣
 ماضي النجف ، ؛ جعفر باقر آل محبوبة ١٠٩ص، المصدر السابق، عبد الهادي الفضلي: والمراجع منها

؛ محمد  ٦٥-٦٣ص  ،السابق المصدر  ، عبد الحسین  ؛ علي عباس ١٧٨-١٧٤ص، ١ج ، وحاضرها
؛ ٣٤٠ص، )٢٠٠٢  ، الهادي  دار : بیروت( ، والعمران  مدینة العلم األشرف   النجف، كاظم الطریحي
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اسم   ت
  المطبعة

سنة 
  التأسیس

االتجاه الفكریة   المؤسساسم 
  والسیاسي

النسبة   عدد المطبوعات
  النشرات  الصحف  المجالت  الكتب  المئویة

  %٢١.١٨  ٣  ٣  -   ٧٥  تاریخي- أدبي  محمد علي الصحاف  ١٩٢١  الغري  ١
  %٩.٨٨  ٢  -   ١  ٣٥  تاریخي- دیني  محمد صادق الكتبي  ١٩٢٢  الحیدریة  ٢
  %١.١٤  -   -   -   ٥  دیني  محمد ابراهیم الكتبي  ١٩٣٢  العلمیة  ٣
دار النشر   ٤

  والتألیف
عبد الرضا كاشف   ١٩٣٩

  الغطاء
  %٠.٢٨  -   -   -   ١  سیاسي

  %٧.٠٦  ٣  -   -   ٢٥  تاریخي  هادي األسدي  ١٩٥٥  النجف  ٥
  %٢٧.٦٨  ٢  ١  ١  ٩٨  أدبي- دیني  حسن ابراهیم الكتبي  ١٩٥٦  النعمان  ٦
  %١٤.١٢  ٥  ٢  ١  ٥٠  أدبي- دیني  ابراهیم الفاضلي  ١٩٥٦  القضاء  ٧
  %١٥.٨١  ٣  ٢  ١  ٥٦  سیاسي- تاریخي  عبد العزیز البغدادي  ١٩٥٧  اآلداب  ٨
  %١.١٤  -   -   -   ٥  أدبي_دیني  حمید المطبعي  ١٩٦١  الحكمة  ٩

  %١.١٢  -   -   -   ٢  أدبي- تاریخي  محمد باقر الخرسان  ١٩٦٣  الباقر  ١٠
  

    

  

وتمكن ، نشرت المطابع تلك العدید من المؤلفات والدراسات بمختلف موضوعاتها
محمد هادي " من خالل الرجوع الى مضمون كتاب اكتاب) ٣٥٤(من احصاء الباحث 
مما یعني ان مطابع النجف األشرف في  "معجم المطبوعات النجفیة" الموسوم "األمیني

وألهمیة ، كتابًا سنویاً  )٧٠,٨(أي ، كتابأ) ٥,٩(كانت تطبع شهریاً ، المدة آنفة الذكر
صنف الباحث ، والوقوف على طبیعة تنوع المطبوعات من جهة أخرى، الموضوع من جهة

  ). ٢(تلك المطبوعات حسب موضوعاتها وكما مبین في الجدول رقم 

  )٢(جدول رقم 
                                                                                                                                                                            

، اطروحة دكتوراه، ١٩٣٢-١٩١٠االتجاه الوطني والقومي للصحافة النجفیة ، كاظم مسلم محمود العامري
لتیارات الفكریة والسیاسیة في ا، ؛ جالوي سلطان عبطان ٤٨ص، )٢٠٠٠، كلیة اآلداب: جامعة الكوفة(

، )٢٠٠٧، معهد التاریخ العربي والتراث العلمي: بغداد(، رسالة ماجستیر، ١٩٥٨-١٩٤٥النجف األشرف 
: جامعة بغداد(، رسالة ماجستیر، ١٩٦٨-١٩١٠صحافة النجف ، ؛ هاشم احمد نقیمش الزوبعي ٩٤ص

  .    ٥٥- ٥١ص ،)١٩٥٥، كلیة اآلداب
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  )٢٤(١٩٦٣- ١٩٥٨المطبوعات النجفیة 

  النسبة المئویة  عدد المؤلفات  الموضوعات  ت
  %٣٤.١٨  ١٢١  الدینیة   ١
  %١٨.٠٧  ٦٤  التاریخیة   ٢
  %١٢.٢٥  ٥٦  األدبیة  ٣
  %١٠.٧٣  ٣٨  االجتماعیة  ٤
  %٧.٩٠  ٢٨  الرد على الماركسیة   ٥
  %٤.٨٠  ١٧  العلمیة  ٦
  %٤.٥١  ١٦  السیاسیة  ٧
  %٣.١٠  ١١  التراجم   ٨
  %٠.٥٦  ٢  الجغرافیة  ٩

  %٠.٥٦  ٢  یةاإلسالمالتقریب بین المذاهب   ١٠
  %٠.٢٨  ١  القومیة   ١١

  

  

  

ما أنجزته مدینة النجف األشرف  بین قارن الباحث، ألهمیة الموضوع واستكماأل
فكان ، )الموصل بغداد و البصرة و(في النشر والطباعة مع عدد من كبرى مدن العراق 

احتلت  والذي یتبین من خالله جملة من الحقائق لعل من بین أبرزها انها) ٣(الجدول رقم 
الكتب المطبوعة لتلیها وعلى التوالي كل من  حیثعراق من مة الصعاالمركز الثاني بعد 
فضًال عن ان انتاجیة مطابعها كانت األعلى من بین جمیع مطابع ، الموصل فالبصرة

ان دل على شئ انما یدل على مدى سعة حركة  هذا األمر، بغدادالمدن المذكورة بما فیها 
  والتي نافست وعن جدارة العاصمة، النشر والطباعة وتداول األفكار في الساحة النجفیة

  ). ٣(ثقافیًا وفكریًا وكما مبین في الجدول رقم 

                                                             
النجف (، معجم المطبوعات النجفیة، محمد هادي األمیني: الرجوع الى كتاب تم اعداد الجدول في) (٢٤

  ). ١٩٦٦، مطبعة اآلداب: األشرف
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  )٣(جدول رقم 

  )٢٥(احصاء لعدد المطابع والمطبوعات لبعض المدن العراقیة

المعدل العام   عدد المطابع  المطبوعاتعدد   اسم المدینة  ت

  ألنتاج كل مطبعة

  %١٢.٧٢  ١٠٠  ١٢٧٢  بغداد  ١

  %٣٥.٤  ١٠  ٣٥٤  النجف األشرف  ٢

  %٤,٧٨  ١٤  ٦٧  الموصل  ٣

  %٤,٦  ٥  ٢٣  البصرة  ٤

  

  

التي تأسست على  "المكتبات"وكان من روافد دعم الحركة الفكریة واألدبیة منها 
اخرًا في المعارف ز ید العدید من الشخصیات العلمیة والفكریة والدینیة فكانت معینًا 

وهناك جملة من ، )٢٦(الحراك السیاسي داخل المجتمع النجفي ءوالثقافات أثرت في انما
العوامل الموضوعیة والتاریخیة في الساحة العراقیة التي فسحت المجال أو ساعدت على 

                                                             
المصدر ، محمد هادي األمیني: انظر. تم اعداد هذا الجدول من خالل الرجوع الى بعض المصادر منها) (٢٥

مطبعة جامعة : البصرة(، ١٩٧٢-١٨٥٦فهرست المطبوعات العراقیة ، عبد الجبار عبد الرحمن ؛ السابق
  ٠) ١٩٧٩دار الحریة ، : بغداد (، ٢؛ ج ١ج، )١٩٧٨، البصرة

  
   

  ). ٤(الملحق رقم : انظر. أسس في النجف األشرف العدید من المكتبات) (٢٦
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والدولیة لعل من بینها الفكر الماركسي  اإلقلیمیةالعدید من االیدلوجیات  انتشار
  .)٢٧(والقومي

والعثمانیة في العقد  اإلیرانیةخاصة وان النجف األشرف منذ الثورتین الدستوریتین 
 ددو حاألول من القرن العشرین كانت مركزًا فاعًال وأساسیًا في العمل السیاسي ال في 

فال مراء إذ نجدها من أولى ، )٢٨(العراقیة وحسب انما اقلیمیاً الساحة المحلیة أو 
 )٢٩(المستقطبات لألفكار والرؤى الطارئة في الساحة العراقیة كان منها الفكر الماركسي

  .)٣٠(الذي استطاع ان یجد له موطئ قدم في الساحة النجفیة

تأییدًا لثورة وان العدید من قیادي هذا الحزب فیها سعوا الى تنظیم تظاهرة كبیرة 
حال سماعهم نبأ قیامها في محاولة منهم لغرض سیطرتهم على المدینة  ١٩٥٨تموز ١٤

في مواجهة فكریة عنیفة داخل  دخل الشیوعیون أذ، )٣١(معلنین قوتهم وحجم نفوذهم فیها
مما ، )٣٣(من جهة والتیارات الدینیة من جهة أخرى، )٣٢(النجف األشرف مع القوى القومیة

جهة أخذت في أحیان غیر قلیلة طبیعة الصدام مكونة صورة من صور أدى الى موا
العنف السیاسي على مستوى الشارع معززًا بذلك استمرار ظاهرة من أخطر الظواهر 

                                                             
: انظر. ١٩٥٨العدید من التطورات السیاسیة قبل عام شهد العراق عمومًا والنجف األشرف على وجه الخصوص ) (٢٧

) ١٩٧٦، مطبعة النعمان: النجف األشرف(، )١٩٥٣-١٩٤١(التطورات السیاسیة في العراق ، جعفر عباس حمیدي
اطروحة ، ١٩٣٢-١٩٠٨دور المجددین في الحركة الفكریة والسیاسیة في العراق ، ؛ عبد الرزاق احمد النصیري

، ١٩٤١-١٩٢١تاریخ النجف السیاسي ، ؛ عبد الستار شنین الجنابي) ١٩٩٠، كلیة اآلداب: دادجامعة بغ(، دكتوراه
   ).١٩٩٧، كلیة اآلداب: جامعة الكوفة(، رسالة ماجستیر

  . ١٢٠-١١٧ص، المصدر السابق، وسن سعید الكرعاوي) (٢٨
، محمد صالح  : متقدی، ١٩٥٨-١٩٣٤العراق   الحركة الشیوعیة في  أضواء على، سمیر عبد الكریم) (٢٩

  . ١٩ص، ١ج، )ت.د، دار المرصاد: بیروت(
؛ جالوي  ٢١ص، )ت.د، مطابع دار الغد: بیروت(، تجربة عربي في الحزب الشیوعي، قدري قلعجي) (٣٠

  . ١٧٣-١٦٢ص ،المصدر السابق، سلطان عبطان
، ١٩٩٠-١٩٢٠ )الحركة الماركسیة(  ،الحدیث  صفحات من تاریخ العراق السیاسي، صالح الخرسان) (٣١

  .  ٩٠-٨٨ص، )٢٠٠١، مؤسسة العارف للمطبوعات: بیروت(
؛ نخبة من  ٤١ص، )١٩٥٩، مطبعة القضاء: النجف األشرف(، والشیوعیة نحن، صبري محمد حسین)  (٣٢

  ). ١٩٦٠، مطبعة النعمان: النجف األشرف(، الشیوعیة والقومیة العربیة، الشباب القومي
؛ كاظم  ٧٩ص، )١٩٤٨، مطابع ابي الفداء: حماة(، ٢ط، حقائق عن الشیوعیة، محمد منیر لطفي)  (٣٣

  . ١٣ص، )١٩٥٩، مطبعة النعمان: النجف األشرف(، اإلسالمالشیوعیة في نظر ، الحلفي
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على أجهزة  خصوصًا بعد سیطرة الشیوعیین، )٣٤(والسیاسیة في المجتمع ةاالجتماعی
  .)٣٥(السلطة

ان العمل القومي العربي في النجف األشرف  ولعل من المفید هنا ان أشیر الى
أسس عدد من الشباب النجفي  أذ ١٩٤٥یة الثانیة یعود الى عام أعتاب الحرب العالمفي 

تعزیز الهویة القومیة  إلىتهدف  "منظمة الشباب القومي"ممن تشربوا بالروح القومیة 
لحزب "بمناصرة القضایا العربیة والوقوف بوجه المد الشیوعي هذا الى جانب فتح فرع 

عام  "حزب البعث"و ١٩٥٢عام  "مكتب الشباب القومي"و ١٩٤٦في عام  "االستقالل
  .)٣٦(١٩٥٦عام  "حركة القومیین العرب"و ١٩٥٢

تى أصبح بعضها مقرًا لها وكانت یرًا من الجمعیات األدبیة حبك اً دیوقد القت تأی
أمام أصحاب التوجهات  مكتبتهاالتي فتحت مقرها و  "جمعیة الرابطة األدبیة"من بینها 

 متمسكین بانتمائهم وساهم الشعراء واألدباء في تأیید القضایا القومیة، )٣٧(القومیة
  .)٣٨(وشعورهم القومي

التحركات والمواقف برز دور ساندت المرجعیة الدینیة القضایا العربیة وبفعل تلك 
التي ایة الخمسینات من القرن العشرین وبد األربعیناتیة في أواخر اإلسالم الحركات

                                                             
منشورات : بغداد(، عفیف الرزاز: ترجمة، الشیوعیون والبعثیون والضباط األحرار -العراق، حنا بطاطو)  (٣٤

، ١٩٤٢موالید ) حمد عیسى القابجي)) (مقابلة شخصیة((؛  ١٣٥ص، الكتاب الثالث، )٢٠٠٦، فرصاد
  . ٣٠/٥/٢٠٠٩بتاریخ ، النجف األشرف، قومي بارز وكاتب

، ١٩٦٨- ١٩٥٨ي التطورات السیاسیة في العراق القومیین العرب ودورهم فحركة ، سعید مهدي شالش)  (٣٥
 ١٤ثورة ، ؛ لیث عبد الحسین الزبیدي ١٢٢-١٢١ص، )٢٠٠٤، مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت(

  . ٤٠٦ص، )١٩٨١، مكتبة الیقظة العربیة: بغداد(، في العراق ١٩٥٨تموز 
٣٦ ، دار األضواء: بیروت(، ١٩٥٨-١٩٤١لنجف السیاسي تاریخ ا، ن باقر الفیاضمقدام عبد الحس)  (

االتجاهات السیاسیة في مدینة النجف المقدسة ، عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي ؛ ٥٦ص، )٢٠٠٢
جامعة (، اطروحة دكتوراه، دراسة تاریخیة ١٩٦٣-١٩٥٤وموقفها من التطورات السیاسیة في العراق 

  . ٨٠ص، )٢٠٠٨، كلیة اآلداب: الكوفة
مكتبة أبو : النجف األشرف(، ))مخطوط((حركة القومیین العرب في النجف ، اظم محمد علي شكرك)  (٣٧

موالید ، )كاظم محمد علي شكر)) (مقابلة شخصیة((؛  ١٤- ١٣و، )ت.د، العامة  سعیدة الوثائقیة
  . ٢٢/٥/٢٠٠٩بتاریخ  ،النجف األشرف، قومي بارز وكاتب، ١٩٢٧

حتى  ١٩٣٩القومي في الشعر العراقي منذ الحرب العالمیة الثانیة عام  التیار، ماجد احمد السامرائي)  (٣٨
  . ٢٦٦- ٢١٧ص، )١٩٨٣، دار الحریة: بغداد(، ١٩٦٧نكسة حزیران 
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ولم یقتصر الحراك السیاسي على القوة  ،)٣٩(أ لهاومنهج ةي عقیداإلسالماتخذت من الدین 
دینیة الى  وفق مقومات النجفیةآنفة الذكر فقد برزت القوى السیاسیة الدینیة في الساحة 

التي شملت طالب من ١٩٥٨عام  "الحزب الجعفري" العمل التخطیطي كان من أولها
ي اإلسالمالمدارسة الحكومیة والدینیة المتحمسین للعمل السیاسي وعمل على نشر الوعي 

  .)٤٠(محاضرات واالجتماعاتلمن خالل ا

وتوالت بعد ذلك  ،)٤١(١٩٥٤- ١٩٥٣ما بین عامین  "حركة الشباب المسلم"وتاله 
شباب "ذات النهج السیاسي وتجمع  "المسلمین العقائدیة"المحاوالت والتنظیمات كمنظمة 

یة في مدینة اإلسالموعمل على نشر المعالم الثقافیة لتعزیز المبادئ  "اإلیمانالعقیدة و 
شكل  ١٩٥٧في عام  "یةاإلسالمحزب الدعوة "بید ان تأسیس ، )٤٢(النجف األشرف

منعطفًا تاریخیًا آنئذ خاصة وان تأسیسه كان لضرورة دینیة واجتماعیة وسیاسیة خصوصًا 
من ) ینیة والعنصریةالرأسمالیة والشوف(والغربیة ) الماركسیة(بعد تغلغل األفكار الشرقیة 

  .)٤٣(أجل ردع وابطال دعوات تلك األفكار والوقوف بوجه التحدیات الفكریة

عرف  بشهرین تقریبأ ١٩٥٨تموز ١٤مع دیني من العلماء بعد ثورة وتشكل تج
مثلوا مجموعة من العلماء النشطین الذین اتخذوا على عاتقهم نشر  "جماعة العلماء"بـ

المشرفة والتنفیذیة (التي تكونت من ثالث هیئات یة والدفاع عنها اإلسالمالمبادئ 

                                                             
، والبحوث للدراسات   العربیة المؤسسة  : دمشق(، ووثائق حقائق   الدعوة حزب ، الخرسان صالح )  (٣٩

النجف ، مستقل   قومي ، ١٩٣٤  موالید ،)افيمحمود الص)) (مقابلة شخصیة(( ؛  ٣٣ص ، )١٩٩٩
  .   ٢٦/٥/٢٠٠٩بتاریخ ، األشرف

أثر ، ؛ رحیم عبد الحسین عباس العامري ٣٧ص، حزب الدعوة حقائق ووثائق، صالح الخرسان)  (٤٠
الجامعة (، اطروحة دكتوراه، ١٩٦٣-١٩٤٥المجددین في الحیاة السیاسیة والثقافیة في النجف 

  . ١٣٠-١٢٧ص، )٢٠٠٦، كلیة التربیة: المستنصریة
، طم.د: بیروت(، ٣ط، ١٩٨٦-١٩٥٧یة في العراق ماإلسالسنوات الجمر مسیرة الحركة ، علي المؤمن)  (٤١

  . ١٢٦-١٢٣ص، المصدر السابق، ؛ رحیم عبد الحسین عباس العامري ٢٨ص، )٢٠٠٤
-٧٣ص، المصدر السابق، ؛ عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي ٢٧ص، المصدر السابق، علي المؤمن)  (٤٢

النجف (،))مخطوط((، )١٩٦٨-١٩٤٨(ذكریات من ماضي النجف السیاسي ، ؛ حمد عیسى القابجي ٧٤
  .٩٦- ٩٠ص، )ت.د، مكتبته الشخصیة: األشرف

؛ حسین بركة الشامي  ٧٢- ٦٦ص، االمام السید محمد باقر الصدر في ذاكرة العراق، صالح الخرسان)  (٤٣
  . ٨٤-٧٩ص، )٢٠٠٦، الوسامدار : بغداد(، یةاإلسالمحزب الدعوة ، 
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النصف األول من شهر كانون األول  وصدر البیان األول للجماعة في، )٤٤()والتوجیهیة
أنصار "وبرز تجمع آخر من العلماء المناصرین لجماعة العلماء عرفوا بـ، ١٩٥٨عام 

اضطر جماعة العلماء الى التوقف عن إصدار البیانات بعد بیانها ، "جماعة العلماء
  .)٤٥(السابع بسب العدید من الضغوط واالتهامات

في  "األضواء"بإصدار مجلة أخر تمثل  فكريوقامت جماعة العلماء بخلق مشروع 
یین على خصومهم من اإلسالم ي أصبحت میدان للرد الفكري من والت ١٩٥٩عام شباط 

خالل نشر المقاالت والبحوث والدراسات التي توضع األسس التي یجب أن یتحلى بها 
  .)٤٦(یةاإلسالمالفرد المسلم والتركیز على وحدة المسلمین واالهتمام بالقضایا 

وتناغمًا مع أهمیة دور المطبوعات حرصت المرجعیة على تفعیلها داخل المجتمع 
النجفیة التي انبثقت بدعم  السید محسن  "اإلیمان"فكانت والدة مجلة ، ي العراقياإلسالم

لطالما سعى  أوفكری أمعرفی ي شكلت على مدى سنوات صدورها مرفأالت هالحكیم ورعایت
خالل مباحث وفصول الرسالة وهذا ما سنبینه من ، )٤٧(نوري المتاإلسالمالیه الجیل 

  . األتیة

  

 

 

 

 

 
                                                             

المصدر ، عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي، ٢٢٢-٢١٨ص ،١ج،المصدر السابق، محمد هادي األسدي)  (٤٤
  . ٧٤ص، السابق

٤٥ ، )١٩٨٩، دار المجتبى: قم(، ١٩٩٠-١٩١٤الشیعة والدول القومیة في العراق ، حسن العلوي)  (
  . ٤٥ص، المصدر السابق، ؛ علي المؤمن ٣٧٠-٣٦٥ص

؛  ٥٨ص، ١٩٦٨-١٩٥٨عام المرجعیة الدینیة في النجف ومواقفها السیاسیة من ، حیدر نزار عطیة)  (٤٦
، ٣العدد ،)مجلة)) (االضواء((، من لم یهتم بامور المسلمین فهو لیس بمسلم، محمد حسین فضل اهللا

  . ٩٧ص، ١٩٦٤
)) اإلیمان: ((انظر. )قدس(النجفیة برعایة وتأیید ومباركة السید محسن الحكیم) )اإلیمان((شكلت مجلة )  (٤٧

  . ٦ص، ١٩٦٣اني تشرین األول والث، ٢- ١العدد ، )مجلة(
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ولد موسى بن الشیخ محمد علي بن الشیخ یعقوب بن الحاج جعفر بن الشیخ 
النجف األشرف بتاریخ السابع عشر من تشرین الثاني حسین بن الحاج ابراهیم في مدینة 

عرفت بالعلم والمعرفة ، من أسرة عربیة نجفیة ومن األسر العلمیة واألدبیة ١٩٢٦عام 
  .)٤٨(واألدب وأنجبت عدد من الشعراء واألدباء والخطباء

                                                             
، ٤ج، )١٩٦٦، مطبعة القضاء: النجف األشرف(، خطباء المنبر الحسیني، حیدر صالح المرجان)  (٤٨

، )٢٠٠٢،مط ٠د، النجف األشرف(، شعره-بي حیاتهالشیخ موسى الیعقو ، ؛ محمد الیعقوبي ١٣٠ص
، العراقیة شهادة الجنسیة  ، األرشیف الوثائقي :)النجف األشرف) (مكتبة محمد الیعقوبي(؛  ٢٠- ١١ص

  . ١٩/١١/١٩٧٣بتاریخ 
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وتتفرع أسرته من قبیلة األوس االنصاریة تمتد اصول نسبها الى معاویة بن 
 كان یسمى، العطاف األوسي األنصاريبن حارثة بن عامر بن مجمع بن  اسحاق بن زید

  .)٤٩(فهملعلو شأنهم وشر  "كسر الذهب"بـ اإلسالمبني عامر بن مجمع بن العطاف قبل 

قد لحق باسم  "اعجم تبریزي"واشارت بعض من المصادر الى أن تسمیة أو لقب 
وقد بین أحد  ،)٥٠(أحد أجداد األسرة اال وهو جعفر بن حسین الشاعر والخطیب المعروف

المعاصرین للشیخ محمد علي الیعقوبي ان التسمیة هذه لحقت باألسرة في أواخر العهد 
العثماني تخلصًا من التبعیة العثمانیة وما تفرضه من تجنید وخدمة في صفوف المؤسسة 

      .)٥١(عثمانیة غیر محدودة الزمنالعسكریة ال

تبعیتها الفارسیة للتخلف  إعالنالعراقیة الى - العربیة اضطرت بعض من األسر
التي كانت تفرض علیهم التجنید ولسنوات طوال تجاوزت في أحیان ، من التبعیة العثمانیة

من هذا  أمر دفع العدید من سكان البالد للتخلص وبأي وسیلة، غیر قلیلة العقد والعقدین
  .)٥٢(العبء

نشأ بین الذي  وأما والدته فمن األسرة نفسها فهي كریمة الشیخ مهدي الیعقوبي
أحضان والده یعقوب الذي أخذ منه الخطابة حتى أصبح من الخطباء المرموقین بعد 

وانتقل الى ، تفرغه للكتابة والتألیف والتعاطي مع المنبر الحسیني وقول الشعر الرصین
، عاد الى مسقط رأسه ذلك في قضاء الهاشمیة وبعد )ةججنا(م الى قریة مدینة الحلة ث

  .)٥٣(ممارسًا لنشاطاته المعهودة

                                                             
مطبعة : القاهرة(، االصابة في تمیز الصحابة، )ابن حجر(احمد بن علي بن محمد الكناني المعروف بـ)  (٤٩

، تاریخ الرسل والملوك، )هـ٣١٠ت(مد بن جریر الطبري؛ مح ٦١٦ص، ٣ج، )١٩٣٩، مصطفى محمد
؛ محمد  ١٦٧ص، ٧ج، )١٩٧٨، دار المعارف: القاهرة(، ٤ط، محمد أبو الفضل ابراهیم: تحقیق

  . ١٥- ١٤ص، المصدر السابق، الیعقوبي
  . ٥٠٥ص، ٩ج، )١٩٥٦، المطبعة الحیدریة: النجف األشرف(، شعراء الغري، علي الخاقاني)  (٥٠
٥١ ، ٢ج، )١٩٣٦، ن زیدونمطبعة اب: دمشق(، یان الشیعةأع، يمحسن األمیني العاملي الحسین)  (

  . ٥١٦-٥١٥ص
٥٢ نقطة ضعف وأثارت هاجس الخوف لدى ، لطالما شكلت المدن العراقیة وخصوصًا المقدسة منها)  (

السلطات العثمانیة وذلك بسبب العالقة المتینة بین العلماء والعوائل العراقیة من جهة والسلطات الفارسیة 
: ترجمة، تاریخ الشعوب العربیة، البرت حوراني: انظر. ى مختلف األصعدة والتوجهاتمن جهة أخرى عل

  .٢٦١ -٢٦٠ص، )١٩٩٧، الس للدراسات والترجمة والنشرطدار ا: دمشق(، أسعد صقر
  . ٣٠ص، ٤ج، خطباء المنبر الحسیني، حیدر صالح المرجان)  (٥٣
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القرن الثالث عشر  بدایة ویرجع استیطان ال یعقوب في النجف األشرف الى
ونشأ أبناؤها في رحاب ، )٥٤(الثامن عشر المیالديالربع األخیرمن القرن  الهجري والموافق

فلمع منهم الحاج جعفر بن الشیخ ، بیئة فكریة وعلمیة أثرت وأثارت العدید من أبنائها
میر عطائها العقائدي نعلى ترعرع  ١٧٨٠حسین الحاج ابراهیم المولود في رحابها عام 

كاشف الغطاء في  آللدى الشیخ موسى بن الشیخ جعفر  أواألدبي حتى أصبح معتمد
وذلك  ١٨٠٢صرف بعض النفقات المخصصة لبناء السور السادس للمدینة وذلك عام 

نه هذا حتى واتته المنیة وبقى في دید، )٥٥(في تصریف األمور المالیة وحصانتهألمانته 
    .  )٥٦(ح من الذاكرة النجفیةمتاركًا أثرًا لم ی، ١٨٦٩عام 

فتتلمذ على ید ، ١٨٥٠نجفي الذي ولد عام وبرز من أبنائه ولده الشیخ یعقوب ال
علمائها منهم الشیخ محمد حسین قلي الهمداني والسید جعفر بحر العلوم والسید مهدي 

ه أیضًا الحاج یفي الوقت الذي الزمه ف، القزویني الذي تولى تربیته وتثقیفه بعد وفاة والده
ضور حتقل بعدها الى فان، ١٨٧٧الحوزة حتى وفاته عام  ءملة علي الخلیلي من فضال

  .)٥٧(درس كل من حسین نجف والعالمة السید مهدي الحكیم

نال الشیخ یعقوب ابن الحاج جعفر ثقة كبار المجتهدین وهو في سن خمسة 
د حسین من قبل العالمة الشیخ محم ١٨٧٤أجیز في الروایة عام  أذعشرین سنة الو 

) اعتمادنا واألخذ عنه كاألخذ عناان الشیخ یعقوب محل ( إذ أكد في اجازته، الكاظمي
فمكنته االجازات هذه فضًال ، ١٨٧٨وأجیز من قبل العالمة السید مهدي القزویني عام 

الشأن والمكانة  رًا في علوثعما عرف به من مقدرة وتمكن في الخطابة واألدب نظمًا ون
لثرة نجم حیاته اافول  أذ ١٩١١واستمر معه حتى عام  بین فضالء عصره وأدبائه ،

  .)٥٨(بوفاته

                                                             
: النجف األشرف(، العشائر النجف العربیة الدرر البهیة في أنساب، عباس محمد الزبیدي الدجیلي)  (٥٤

  . ٣٤٢ص، ٢ج، )١٩٩٠، مطبعة الغري
، الیعقوبي محمد علي : وتعلیق جمع ، النجفي الحلي الشیخ الحاج جعفر   دیوان، جعفر  یعقوب الحاج)  (٥٥

النجف األشرف قدیمًا ، ؛ حیدر صالح المرجان ٣ص، )١٩٦٢، مطبعة النعمان: النجف األشرف(
  . ٢٩- ٢٦ص، ١ج، وحدیثاً 

  . ١٣ص، المصدر السابق، محمد الیعقوبي)  (٥٦
  . ٦-٤ص، المصدر السابق، یعقوب الحاج جعفر)  (٥٧
  . ٦ص، المصدر نفسه)  (٥٨
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أي قبل انتقال ، ١٨٨٣وبرز من بعده أبنه الشیخ محمد علي الذي ولد في عام 
، تلقى أولى معارفه فیها من قراءة وكتابة وحفظ للقرآن الكریم أذ، األسرة الى الحلة الفیحاء

أسس أنمت لدیه مقدرة أدبیة خطابیة حتى برع في االثنین بین ، على حفظ الشعروانكبابه 
وعاد الشیخ محمد علي الیعقوبي ، )٥٩(وذاع صیته في المحافل المحلیة ومجالسها، نهأقرا

برز في ، لیكمل دراسته في الفقه والمنطق ١٩١٧الى مسقط رأسه النجف األشرف عام 
المناسبات الدینیة  وشارك في خطابة المنبر الحسیني وبرع فیه فضًال عن تقریضه للشعر

  .)٦٠(واالجتماعیة فكان في زمانه من أبرز خطابها وشعرائها

السید  :بثقة علماء الدین فنال عنهم اجازات في روایة الحدیث كان منهم وحظي
 ١٢بتاریخ والشیخ محمد حسین كاشف الغطاء١٩٤٧أیلول ٢٥بتاریخ  آغا بزرك الطهراني

 كفتر . )٦١(١٩٥٥أب ١٠الموسوي بتاریخ  عبد الحسین شرف الدین والسید١٩٤٧حزیران
الشیخ محمد علي بصمة واضحة في الجانب األدبي الذي شهدته مدینة النجف من خالل 

  .)٦٢(خطاباته الدینیة واألدبیة والنقدیة

شرح وترجم العدید من في العراق وخارجه و  المهرجانات العدید من وشارك في
علي الیعقوبي في المدن العراقیة لغرض وان تنقل الشیخ محمد ، )٦٣(الدواوین الشعریة

التبلیغ والوعظ واالرشاد وبما یمتلكه من تمكن في حسن الخطابة والشعر الرصین ساعد 
على بروز العالقات االجتماعیة الكثیرة بینه وبین العدید من األوساط االجتماعیة في 

                                                             
منشورات مركز : كندا(، الشیخ الیعقوبي دراسة نقدیة في شعره دیوانه المخطوط، عبد الصاحب الموسوي)  (٥٩

أدبائها وكتابها  النجف األشرف، ؛ عبد الرضا فرهود ٢١-١٩ص، )١٩٩٥، یةاإلسالمالبحوث العربیة 
  . ١٥٩ص، ١ج، )٢٠٠٠، مؤسسة النبراس: النجف األشرف(، ٢٠٠٠-١٩٥٠ومؤرخوها 

٦٠ ،  دار الشؤون الثقافیة العامة: بغداد(، موسوعة أعالم العراق في القرن العشرین، حمید المطبعي)  (
  .١٩٤ص، ١ج، )١٩٩٥

أجازة السید أغابزرك الطهراني للشیخ ،االرشیف الوثائقي): النجف األشرف)) (ءمؤسسة كاشف الغطا(() (٦١
محمد علي  اجازة الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء للشیخ ؛١٩٤٧أیلول٢٥محمد علي الیعقوبي، بتاریخ 

؛ أجازة السید عبد الحسین شرف الدین الموسوي للشیخ محمد علي ١٩٤٧حزیران١٢بتاریخ ، الیعقوبي
  . ١٩٥٥أب١٠بتاریخ  الیعقوبي،

  .  ١٩٣ص، ٤/٩/١٩٤٨، العدد الثامن ، )مجلة)) (الشعاع((، المحاكاة األدبیة، محمد علي الیعقوبي) (٦٢
محمد علي : تحقیق وتعلیق، دیوان الشیخ عید الحسین شكر، عبد الحسین شكر: انظر ٠للتفاصیل)  (٦٣

دیوان أبي المحاسن ، حاسن الكربالئي؛ أبي الم) ١٩٥٥،المطبعة العلمیة: النجف األشرف(، الیعقوبي
  ).  ١٩٥٣، مطبعة النعمان، النجف األشرف(، محمد علي الیعقوبي: شرح وترتیب، الكربالئي
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ني وقضیة ر الحسیكان المنب، مختلف المدن العراقیة خاصة في وسط وجنوب العراق
  .)٦٤(مجالسه ة الصلة والتواصل مع مریدیه وروادقنا) (االمام الحسین 

وعرف بكتاباته التاریخیة واهتمامه الكبیر بجانب السیر والتراجم للعدید من 
وأما في ما یخص عمله الوطني ، )٦٥(الشخصیات النجفیة خصوصًا والعراقیة عموماً 

سیتم ذكره في -السید محمد سعید الحبوبي والسیاسي الذي تمثل بمواقفه البطولیة مع 
عمل على اثارة الروح  أذ، )٦٦(بمحاربة االنكلیز في معركة الشعیبة - المباحث اآلتیة

كما ، الحماسیة والدینیة بین أبناء وعشائر السماوة وحثهم على االلتحاق بركب المقاتلین
جند طاقته لنصرة  أذ، ١٩٢٠رة العراقیة الكبرى عام نشط بممارسة المهمة ذاتها في الثو 

  .)٦٧(مشروعیة الثورة

ضد االحتالل البریطاني من خالل قصائده الشعریة دول العالم العربیة  كما دعا
، محذرًا ایاها من أطماع الدولة االستعماریة، ي الى االتحاد واالتفاق فیما بینهااإلسالمو 

  .)٦٨(طوة وسیطرة واستغاللضها مع ما تبتغیه من سر في بها لتعاتوما قطعته من وعود لم 

، )٦٩(وناصر القضیة الفلسطینیة رافضًا جهود االستیطان الصهیوني االستعماري
لنضال العربي في المغرب العربي من خالل اضافة الى موافقه في دعم وتأیید مشروعیة ا

  . )٧٠(قصائده الشعریة التي كان بعضها یجد سبیله للنشر في الصحافة العراقیة والعربیة
                                                             

  . ٣٥ص، المصدر السابق، الموسوي باحعبد الص)  (٦٤
، ١ج، )١٩٥١، مطبعة الزهراء: النجف األشرف(، البابلیات، محمد علي الیعقوبي: انظر ٠للتفاصیل)  (٦٥

  .  ٩ص، ١٩٣٩، العدد الثاني، )مجلة)) (الغري((، العالمة الهندي النجفي، ؛ محمد علي الیعقوبي ٢ج
مترات بین وهي المعركة التي وقعت في منطقة الشعیبة شمال مدینة البصرة باربع كیلو : معركة الشعیبة)  (٦٦

الجیش العثماني والثوار العراقیین من جهة والقوات البریطانیة من جهة أخرى وحدثت خاللها العدید من 
والتي أدت الى هزیمة الجیش  ١٩١٥الصدامات بین الطرفین كان اخرها في الرابع عشر من آب عام 
: انظر. ن األسباب التي أدت الى الفشلالعثماني والثوار أمام القوات البریطانیة الغازیة بعد تظافر العدید م

؛ محمد  ٦٠- ٥٣ص، )٢٠١٠، الرافدین ارد :بیروت(، البطولة في ثورة العشرین، عبد الشهید الیاسري
عالء حسین الرهیمي : دراسة وتحقیق، ١٩١٥- ١٩١٤معركة الشعیبة ، علي هبة الدین الشهرستاني

  .  ٢٦- ٢٢ص، )٢٠٠٨، دار الضیاء: النجف األشرف(، واسماعیل طه الجابري
؛ حمید  ١٦٤ص، )١٩٥٧، مطبعة النعمان: النجف األشرف(، دیوان الیعقوبي، محمد علي الیعقوبي)  (٦٧

  . ١٩٤ص ،١ج ،المصدر السابق، المطبعي
  . ٤٦ص، دیوان الیعقوبي، محمد علي الیعقوبي)  (٦٨
 ٥٠٠ص، ١ج، )٢٠٠٠،  مطبعة بیت الحكمة: بغداد(، موسوعة أعالم العرب، حمید الجمیلي واخرون)  (٦٩

  .  ٢٤-١ص، دیوان الیعقوبي، ؛  محمد علي الیعقوبي
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وما سعى الیه البعض ، وأولى اهتمامًا خاصًا في الدفاع عن انتماءاته العقائدیة
ال تتوافق جملة  "بلبالت طائفیة"وفي اثارة ، من أحداث فرقة بین صفوف المسلمین

منتقدًا ما جاء ببعض المناهج الدراسیة في ، وتفصیًال مع ما تتعرض له األمة من محن
خاصًا المعنیین في المجال التربوي والتعلیمي فیها ، ةمادة التاریخ في المدارس السوری

او تلك التي یراد منها تسمیم عقول ونفوس ، على ضرورة نبذ روایات التاریخ الضعیفة
  .)٧١(النشئ الجدید

وبقي الشیخ حامل لواء عقیدته متواصًال مع هواجس ابناء مجتمعه وتطلعاتهم الى 
تفاعل وتناغم  تلیااحة األدب والمنبر الحسیني ااال ستواصًال لم تكن ، التحدیث والتجدید

حین وفاته فدفن في مدینته وسط حشد  ١٩٦٥لم یتوقف أو یفتر حتى عام ، بینه وبینهم
  .)٧٢(جماهیري كبیر من المشیعین في الصحن العلوي الشریف

وقع  وكان لوالدته  ١٩٢٦شیخ موسى الذي ولد عام راء ولده الغوواصل المسیرة ال
أثر كبیر بین على مشاعر والده ونتیجة لمكانته االجتماعیة واألدبیة الكبیرة في مدینة 

ة وجعلوا من والدته عرسًا حالنجف األشرف فقد شاركه العدید من الشعراء واثار تلك الفر 
ان من بینهم فله نظم العدید من القصائد الشعریة التي أرخت تلك الوالدة المیمونة فك أدبیاً 
  :أنشد قائالً  یخ علي البازي أذالش

  واضحى ربعكم مانوسا وأوفى    رى أبا موسى ففي موسى المنىبش

   )٧٣( )ومنها التخف یاموسى(ارخ     عوذته ىمن افعى األس) بالخمس(

  : كما صدحت حنجرة السید رضا الهندي في أخرى جاء فیها

  اموسـاللناس زاخر فضله ق      لعلي ومن جرىامحمد الندب ا

  محبوسـا  فغدى علیك ثناؤها      مكرمات بأسرهاأسر الأطلقت 

                                                                                                                                                                            
  .٣١-٤ص، )١٩٦٠، مطبعة النعمان: النجف األشرف(، جهاد المغرب العربي، محمد علي العیقوبي)  (٧٠
رسالة جواد المرابط وزیر سوریا ، االرشیف الوثائقي): النجف األشرف)) (مؤسسة كاشف الغطاء)  (((٧١

  . ١٩٥٧نیسان  ١٠بتاریخ ، خ محمد علي الیعقوبيالشیالمفوض الى 
 ٥١٦ص، ١ج، )١٩٦٨، مطبعة اآلداب: النجف األشرف(، طبقات أعالم الشیعة، اغا بزرك الطهراني)  (٧٢

موسوعة عن قتل واضطهاد مراجع الدین وعلماء وطالب الحوزة الدینیة لشیعة بلد ، ؛ صاحب الحكیم
  .٢٦٠٦ص،  ٣ج،  )٢٠٠٥، طم.د:  بغداد(، ٢٠٠٣-١٩٦٨) العراق(المقابر الجماعیة 

  . ١٣٠ص، ٤ج، خطباء المنبر الحسیني، حیدر صالح المرجان)  (٧٣
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  فبقیت ما بقى الهدى محروسا      أضحى لسانك للهدایة حارساً 

  )٧٤(أرخ بلوغ مناك مولد موسى      ان یطغ فرعون الهموم ببغیة

، )٧٥(ونشا الشیخ موسى الیعقوبي بین ثمانیة أخوة توفي ثالثة منهم في حیاة والدهم
والده الذي أدخله احد الكتاتیب النجفیة آنئذ لكي  یة واالهتمام منل الشیخ الرعاوكاخوته نا

والمجالس النجفیة  كما كان یصحبه الى المنتدیات، یتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن
  .)٧٦(ةرفمعین اخر للمع

وقد تمیزت المجالس النجفیة بطابعها العلمي واألدبي وبكونها وسیلة لتجمع 
تدور فیها المناقشات حول المشاكل  أذ، لى مختلف ثقافاتهممختلف طبقات المجتمع وع

 )٧٧(االجتماعیة والفكریة والدینیة فضًال عما تتخلله من مساجالت شعریة ومناظرات كالمیة
  . في تكوینه المعرفي والثقافي أوشكلت بمجموعها مؤثرًا كبیر 

والعلوم من عمره المبادئ  ةدرس الشیخ موسى الیعقوبي عندما بلغ الثامنة عشر 
فقد درس اللغة العربیة ولم یكن میدان الدراسة ، یة مواصًال الدروس الحوزویةاإلسالم

الفقهیة بعیدًا عن اهتماماته فقد درس الفقه ودرس البالغة في مسعى لاللمام بأساسیات 
ودرس تلك العلوم على ید البعض من األساتذة كما ، )٧٨(العقیدة السمحاء وفن الخطابة

  ).  ٤(ول رقم مبین في الجد

  )٤(جدول رقم 

  )٧٩(أساتذة الشیخ موسى الیعقوبي أبرز

                                                             
؛ محمد  ٣٢٨ص ،٣ج ،)٢٠٠٢، دار األضواء: بیروت(،  مستدرك شعراء الغري، كاظم عبود الفتالوي)  (٧٤

  . ٢١ص، المصدر السابق، الیعقوبي
  . ٢٧ص، المصدر السابق، ؛ محمد الیعقوبي ١٥٧- ١٥٦ص، دیوان الیعقوبي، محمد علي الیعقوبي)  (٧٥
، النجف األشرف، أدیب فاضل وشاعر وكاتب، ١٩٣٧موالید ، )صادق الیعقوبي)) (مقابلة شخصیة)  (((٧٦

  . ١٤/١٢/٢٠٠٨بتاریخ 
- ٨٥ص، )٢٠٠٤،  مطبعة ستارة: قم(، الحیاة الفكریة في النجف األشرف، محمد باقر احمد البهادلي)  (٧٧

مكتبة ابو سعیدة : النجف األشرف(، ) )مخطوط((المجالس النجفیة ، كاظم محمد علي شكر؛  ١٠٦
  .٢و، )ت.د، الوثائقیة العامة

رجل ، ١٩٦٠موالید ،  )محمد الیعقوبي)) (مقابلة شخصیة((؛  ٢٧ص، المصدر السابق، محمد الیعقوبي)  (٧٨
  . ٢/١١/٢٠٠٨بتاریخ ،  النجف األشرف،  دین

  .١٩٣، ٦٢، ٤٧ص، المنتخب من أعالم الفكر واألدب ، كاظم عبود الفتالوي : انظر ٠للتفاصیل)  (٧٩
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  تحصیله العلمي  مسقط الرأس  الوفاة –الوالدة   االسم  ت
  رجل دین وباحث  النجف األشرف  - ١٩٢٧  باقر القرشي  - ١
عالم ومدرس وله العدید   النجف األشرف  ١٩٩٣- ١٩٠٠  عباس المظفر  - ٢

  من التالمیذ والمؤلفات
  أدیب وشاعر ومؤلف  النجف األشرف  ١٩٩٠- ١٨٩٩  الحليمحمدعلي   - ٣

  

وأكمل دراسته فیها حتى  ،)٨٠(تابع الشیخ دراسته من خالل دخوله مدرسة األحمدیة
وتأثر الشیخ موسى الیعقوبي في خطابته  ،)٨١(وعین معلمًا فیها ١٩٥٣تخرجه منها عام 

 توعد "شیخ الخطباء"بـتأثرًا كبیرًا في المنهج الذي طالما تفرد فیه والده حتى لقب 
فكان الشیخ موسى الیعقوبي یقرأ قبل ارتقاء والده منبر ، )٨٢(مدرسته تجدیدیة في الخطابة

، ألحد كبار الشعراء) لیهم السالمع(الخطابة بعض األبیات الشعریة في رثاء أهل البیت 
  .)٨٣(وهذا األمر أدى الى صقل موهبته الخطابیة وساعده على تطویرها

متحلیًا بكل ، )٨٤(نجد انه عرف بكونه خطیبًا فاضًال وأدیبًا جلیالً فال غرو إذ 
اتصف الشیخ موسى الیعقوبي ، )٨٥(المعارف والعلوم التي اتصفت بها أسرة الیعقوبي

ه كما وصف "طیبة قلب"فضًال عن تواضع كبیر و، بشخصیة امتازت بوعیها وثقافتها الجمة
خاصة وانه كان من بین تلك المجامیع المؤمنة التي  ،"متغلغلة في القلوب"معاصریه بل 

عاشت حقبة بدأت تلقي بظاللها الخطیر على المجتمع العراقي من صراعات سیاسیة 
في الوقوف الى جانب  "لسانًا صادقاً "نفسه عهدًا ان یكون  فأخذ على، واخرى ایدلوجیة

                                                             
- ١٨٦٩(سمیت األحمدیة بالجزائریة وذلك بسبب اشراف الشیخ عبد الكریم الجزائري : المدرسة األحمدیة)  (٨٠

المصدر ، ؛ محمد الیعقوبي ٥٢ص، المصدر السابق، عبد الهادي الفضلي: انظر. على ادارتها) ١٩٦٢
  . ٢٥ص، السابق

  . ٢٥ص، المصدر السابق، محمد الیعقوبي)  (٨١
)) اإلیمان: ((انظر. للتفاصیل عن فن الخطابة والمدرسة التجدیدیة عند الشیخ محمد علي الیعقوبي)  (٨٢

  . العدد الخاص بالشیخ محمد علي الیعقوبي .١٩٦٦، ١٠- ٧العدد  ،)مجلة(
)) الغري((، في سبیل العلم والدین، حمد علي الیعقوبي؛ م ٢٦ص، المصدر السابق، محمد الیعقوبي)  (٨٣

  . ٢٩ص، ١٩٤٨تموز  ٦، ٤- ٣العدد ، )مجلة(
: النجف األشرف(، ٢ط، معجم رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام، محمد هادي األمیني)  (٨٤

  . ١٣٦٩ص، ٣ج،)١٩٩٢، مطبعة اآلداب
، )٢٠٠٧،  مطبعة النبراس:  النجف األشرف(،  لقاباألسر النجفیة وسبب تسمیة األ،  رشید القسام)  (٨٥

  . ١١٧ص
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النجف األشرف ما یستطیع قدم لمدینة  ذإي وخدمة مدینته المقدسة اإلسالمحركة التبلیغ 
  .)٨٦(تقدیمه

واعتمد الشیخ محمد علي الیعقوبي على ولده الشیخ موسى الیعقوبي بالدرجة 
عندما رأى فیه القابلیة على تحمل المسؤولیة وادارة اعمال ، األولى من بین أبنائه االخرین

كان یقوم بأداء األعمال والمهام التي یوجهه الیها من خالل الرسائل  أذ، والده عند سفره
  .)٨٧(والبرقیات التي یبعثها الیه أیام سفره بین مدن العراق

وأسس الشیخ موسى الیعقوبي في العقد الرابع من القرن العشرین مع جماعة من 
دینیة وتمجید وتعظیم الهادفة الى احیاء المناسبات ال "لجنة الشباب النجفي"الفئة المؤمنة 
الى ، مستغًال مناخاتها في الدعوة الى االصالح والتجدید، )لیهم السالمع(أهل البیت 

 رى سیاسیة مست مسًا مباشرًا هواجس وتطلعاتجانب اثارة قضایا اجتماعیة وأخ
 یدته وفي مقدمتهم أساتذته فما فتئوعرف عنه حبه ووفائه ألبناء مدینته وعق )٨٨(المجتمع

 "أصحاب الفضل"فما هو اال ثمرة من ثمرات  "ان ما یملكه قد ورثه من أساتذته"یردد 
  .)٨٩(فیما وصل الیه وما حصل علیه

هذا وفاء من طراز خاص من معلمه وشیخه األول والده الشیخ  وقد تصدر وفاؤه
محمد علي الیعقوبي الذي طالما تابعه في مختلف مراحل دراسته وتكوینه المعرفي 

تناول سیرة ومسیرة والده الفكریة  "اإلیمان"فاصدر عدد خاص من مجلة ، والفكري
وبحق عد العدد هذا ، قیًا وعربیاً دبجت صفحاته أقالم فذة لها مكانتها األدبیة عرا، واألدبیة

رًا ونظمًا بما في ذلك الشیخ محمد علي الیعقوبي نث راسةدمصدرًا مهمًا في  اإلیمانمن 
  .)٩٠()٤٣١( عدد صفحاته غلمدرسته التجدیدیة في الخطابة وقد ب

                                                             
 المقدسة  كربالء  ، أستاذ وشاعر وكاتب، ١٩٣٥موالید ،  )سلمان هادي ال طعمة)) (مقابلة شخصیة)  (((٨٦

وعالمة  رجل دین، ١٩٢٧موالید ،  )محمد بحر العلوم)) (مقابلة شخصیة((؛  ١٤/١/٢٠٠٩بتاریخ ، 
  . ٧/٣/٢٠٠٩بتاریخ ،  النجف األشرف، ومحقق

محمد  رسالة الشیخ ،  األرشیف الوثائقي:  )النجف األشرف)) (مكتبة محمد حسین كاشف الغطاء)  (((٨٧
 ، الیعقوبي  ؛ محمد علي ١٩٤٥ تشرین االول ٨ بتاریخ، علي الیعقوبي الى ولده الشیخ موسى الیعقوبي

  .  ١٤١-١٤٠ص،  السابق  المصدر
  . ٤٣ص، المصدر السابق  ، محمد الیعقوبي)  (٨٨
  . ٢٦ص  ، المصدر نفسه)  (٨٩
  . ١٩٦٦، ١٠-٧العدد ، )) اإلیمان)  (((٩٠
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وقد بین العدید من الكتاب العراقیین والعرب اعتزازهم بهذه الذكرى والرغبة 
منها  الذكرى ثابتة مع الزمن لكي یستفادوقد طلب البعض بجعل هذه ، )٩١(بالمشاركة بها

حتى ، واالهتمامات بالموضوعوظلت تتولى المشاركات ، )٩٢(المجتمع األدبي والمعرفي
عشر احدى كلمة وقصیدة بمئة و ) ٤٢(اضطر الى اصدار ملحق لذلك العدد احتوى على 

  .)٩٣(صفحات

في التواصل  أعزمًا كبیر ، ثرة في نتائجهاأمدته سیرة والده الفنیة بعطائها ال
فقد لبى العدید من الدعوات الخاصة في االحتفاالت ، اجتماعیًا وثقافیًا مع محیطه البیئي

وكان الشعر والخطابة قناتي االتصال ، الدینیة واالحتفاالت األدبیة والمناسبات االجتماعیة
واحاسیس ملتهبة عالج فیها أعراف ة قوأداة التعبیر عما ینتج في نفسه من مشاعر دفا

  .)٩٤(متنوعة اجتماعیة ودینیة وأخرى سیاسیة

بالجانب الدیني والعقائدي من خالل قیامه بالقاء  اكبیر  اوقد أولى اهتمام
وقد جمعت تلك المحاضرات بمخطوطة ، المحاضرات الدینیة في مختلف المدن العراقیة

كون وت، )مس١٩×  سم١٤(حة بحجم ثمانین صفالمكون من ثمانیة و ) دمناهل الورا(
ودورهم الفاعل في ) لیهم السالمع(وآل البیت ) (مضامینه على سیرة الرسول األعظم 

ي اإلیماننهضة األمة من سباتها العمیق وما قدمته سیرهم من أمثلة نبیلة في عمقها 
   ). ٥(مجلسًا وكما مبین في الجدول رقم ) ١٤(واحتوى على ، واالنساني

  

  

                                                             
رسالة محمد الحیدري الى ،  رشیف الوثائقياأل): النجف األشرف()) مكتبة الشیخ محمد الیعقوبي((  )(٩١

 ٢٥بتاریخ ،  بيرسالة نظیر زیتون الى موسى الیعقو و ؛   ١٩٦٦شباط  ١بتاریخ ، الشیخ موسى الیعقوبي 
  . ١٩٦٦شباط 

رسالة صاحب شعبان الى ،  األرشیف الوثائقي:  )النجف األشرف)) (مكتبة الشیخ محمد الیعقوبي)  (((٩٢
  . ١٩٦٧أب  ٧بتاریخ ، الشیخ موسى الیعقوبي 

  . ١٩٦٧، ٢- ١ملحق العدد ، )اإلیمان)  (((٩٣
،  تلمیذ دمعة ،  الیعقوبي  ؛ موسى ٣٣٢- ٣٢٩ص، ٣ج،  مستدرك شعراء الغري، كاظم عبود الفتالوي)  (٩٤

بتاریخ  ،)محمد الیعقوبي)) (مقابلة شخصیة((؛  ٣٦٩ص، ١٩٤٦، ١٤العدد، )مجلة)) (الغري((
٢٥/٥/٢٠٠٩ .  
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  )٥(جدول رقم 

  )٩٥(للشیخ موسى الیعقوبي) مناهل الوراد(مجالس مخطوط 

عدد   اسم المجلس أو المحاضرة  ت
  الصفحات

  ٣  في القرآن واوامره ونواهیه  ١
  ٣  )( اخفاء خبر أمیر المؤمنین  ٢
  ٣  اختار اهللا من الشهود أربعة  ٣
  ٣  في فراشه) (الى المدینة ومبیت االمام علي) (هجرة النبي   ٤
  ٣  في وصف بیت النبوة وجاللته  ٥
  ٤  )(في أخالق النبي وصفاته   ٦
  ٣  )لیها السالمع(أحوال الحوراء زینب   ٧
  ٣  )عج(في أحوال االمام المهدي   ٨
  ٢  وقضیة فدك) لیها السالمع(في أحوال الزهراء   ٩

ووفاتها والصالة ) لیها السالمع(الزهراء في استأذان الرجالن علیها   ١٠
  علیها

٢  

  ٢  ورثائها له) (على أبیها  )لیها السالمع( دخول الزهراء  ١١
  ٢  وقصة بالل الحبشي) (الزهراء وبكائها على النبي  ١٢
وارث الحسن والحسین ) (على النبي ) لیها السالمع(دخول الزهراء   ١٣

  )علیهما السالم(
٢  

                                                             
النجف (، ))مخطوط((،  مناهل الوراد،  موسى الیعقوبي: تم اعداد هذا الجدول من خالل الرجوع الى)  (٩٥

  ). ت.د،  الیعقوبيمكتبة الشیخ محمد :  األشرف
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  ٢  )السالملیها ع(بالزهراء) (أسئلكم علیه أجرًا ووصایا النبي قل ال  ١٤
  

  

  

  

مزج فیه ) طهارالمختار في رثاء النبي واله األ(وله مخطوط آخر حمل عنوان  
فهو عبارة عن قصائد منتقات لعدد من الشعراء العراقیین ، بین الفرض الدیني واألدبي

لیهم ع(امین قصائدهم ألغراض المدح والرثاء ألهل البیت ضممن خصوا م، والعرب
ورتب ترتیبًا ) سم١٩× سم١٦(وبلغت عدد أوراقه مئة وسبع وسبعین ورقة وبحجم ، )السالم
  ). ٦(وكما مبین في الجدول رقم ، أبجدیاً 

  )٦(جدول رقم 

  )٩٦( )المختار في رثاء النبي وآله األطهار(أبرز الشعراء في مخطوط 

مكانته   مسقط الرأس  الوفاة- الوالدة  اسم الشاعر  ت
العلمیة 
  واألدبیة

  المالحظات

عالم وأدیب   لبنان- جبل عامل  ١٨٦٨- ١٨٠١  ابراهیم صادق العاملي  ١
  وشاعر

هاجر الى النجف عام 
  ودرس فیها ١٨٣٢

شاعر وأدیب   الحلة  ١٨٨٠- ١٨٣٧  جعفر القزویني  ٢
  ومصنف

  له دیوان شعري

شاعر وأدیب   النجف األشرف  ١٨٥٥- ١٧٧٩  حسن قفطان  ٣
  وكاتب

نسخ العدید من 
  المخطوطات

خطیب وشاعر   الحلة  ١٨٨٧- ١٨٣٤  حسون عبداهللا الحلي  ٤
  وأدیب

له دیوان شعري 
  وبعض المؤلفات

  له دیوان شعري  أدیب وشاعر  الحلة  ١٨٥٦- ١٨٢٩  حمادي الكواز  ٥

  -   شاعر وأدیب  الحلة  ١٩٠٦- ١٨٢٥  حمادي نوح  ٦

متفوق في الشعر   شاعر وأدیب  الحلة  ١٨٨٦- ١٨٣٠  حیدر الحلي  ٧
  واألدب

  له دیوان شعري  شاعر وأدیب  الحلة  ١٨٨٣- ١٨١٨  الحلي صالح الكواز  ٨
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فقیه وشاعر   النجف األشرف  ١٨٩٦- ١٨٣٧  عباس األعسم  ٩
  وأدیب

  له دیوان شعري ضخم

  -   شاعر وأدیب  النجف األشرف  ١٩١٤- ١٨٥٩  عبدالحسین العاملي  ١٠

فقیه وأدیب   النجف األشرف  ١٨٣٣- ١٧٧٧  علي جعفر كاشف الغطاء  ١١
  وشاعر

المرجعیة تسلم زمام 
  الدینیة

 خطیب وشاعر  النجف األشرف  ١٩٢٢- ١٨٣٨  كاظم سبتي  ١٢
  ورجل دین

  له دیوان شعري

  -   شاعر وأدیب  كربالء المقدسة  ١٨٨٥- ١٨٢٥  محسن ابو الحب  ١٣

شاعر وأدیب   كربالء المقدسة  ١٩٢٤- ١٨٧٣  محمدحسن ابو المحاسن  ١٤
  ودارس للفقه

له معرفة بالتاریخ 
والجغرافیة وبالمواقف 
السیاسیة وله دیوان 

  شعري
  له دیوان شعري  شاعر ومبدع  النجف األشرف  ١٩١١- ١٨٨١  محمدرضا الخزرجي النجفي  ١٥

شاعر وأدیب   النجف األشرف  ١٨٩٩- ١٨٣٠  محمدسعید االسكافي  ١٦
  ومحقق

 -  

شاعر وأدیب   النجف األشرف  ١٨١٣- ١٧٤٣  محمد علي األعسم  ١٧
  ودارس للفقه

  له دیوان شعري

عالم وأدیب   الحلة  ١٨٧٠- ١٨٠٧  الحلي مهدي داود  ١٨
  وشاعر

له دیوان شعري 
  وبعض المؤلفات

شاعر وأدیب   النجف األشرف  ١٩١١- ١٨٥٣  )٩٦(یعقوب الحاج جعفر  ١٩
  وخطیب

  له دیوان شعري

  

  

                                                             
، السابق المصدر ، یعقوب الحاج جعفر: انظر. أعد هذا الجدول من خالل الرجوع الى بعض المصادر)  (٩٦

سة األعلمي مؤس: بیروت(، علي الخاقاني: تحقیق، دیوان السید حیدر الحلي، ؛ حیدر الحلي ١٦-٣ص
، في شهداء الفضیلة، یزي؛ عبد الحسین أحمد األمیني التبر  ١١-٣ص، ٢ج، )١٩٨٤، للمطبوعات

، ٣ج، المصدر السابق،  ؛ جعفر باقر ال محبوبة ٣٣٣ص،  )١٩٣٦،  مطبعة الغري:  النجف األشرف(
معجم ،  ؛ محمد هادي األمیني ٥٦- ٤٩ص، ٢ج، البابلیات،  ؛ محمد علي الیعقوبي ٩٣٦،  ٥٥٢ص

حسن عیسى  ؛ ١٣٥٥، ١١٧٣، ١٠٤٥ص، ٣ج، رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام 
الطلیعة من شعراء ، ؛ محمد السماوي ١١٤، ٩٨ص، ٦ج،  المفصل في تاریخ النجف األشرف،  الحكیم
، ٧٨، ٧٢ص، ١ج، )٢٠٠١،  دار المؤرخ العربي:  بیروت(،  كامل سلمان الجبوري: تحقیق،  الشیعة
  .  ٤٣٧، ٢٦٧، ٢٣٠ص، ٢؛ ج ٢٩٢، ٢٩٠، ١٩٠
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 "البعید عن التكلف"و "السهل"وقد اتصف شعره كما بین بعض المعنیین به بـ
موضحین انه ، )٩٧(مقدرة واضحة في الوصف والخیالوینم عن ، ل بالتفاعل مع النفسحاف

 الحلي والشیخ صالح الكواز تأثرأكان متأثرًا بشعر السید حیدر الحلي والسید جعفر 
بمساعدة اآلخرین في جانب البحث والتحقیق والدراسة وال یقف عن  كما عني، )٩٨(كبیراً 

  .)٩٩(العلم ونشر الفضیلةتقدیم المساعدة والمعلومات التي یمكن ان یقدمها خدمة لطالب 

ما یدور داخل مجتمعه من تطورات ، ولم تنسه اهتماماته وانشطته الدینیة واألدبیة
ل المناسبات الدینیة غیست فما فتئ، اسالمیاً سیاسیة داخلیة وخارجیة عراقیًا وعربیًا و 

ى وس والعبر فعلالدر ) لیهم السالمع(لیستلهم منها وشخوصها األفذاذ السیما آل البیت 
) (عندما تصدى للخطابة في احتفال أقیم بذكرى والدة الرسول  سبیل المثال ال الحصر

صخیر احدى ضواحي النجف  بمدینة ابي ١٩٤٧ثین من نیسان عام بتاریخ الثال
ار التي الزمت شخصیة الرسول كر بدروس الصمود والمواجهة واالصر انبرى یذ، األشرف

في مواجهة االحتالل الصهیوني لفلسطین ، وحث في االقتداء بها، )(األعظم 
  .)١٠٠(العربیة

وسد ثغرات  "الدافع الروحي في النفوس"وتقویة  "وحدة الصف"الى  كما دعى
والبد من اعادة أمجاد األجداد في ثورة العشرین ، الضعف ونزع عوامل الفرقة من الصدور

وكان یهدف ، الستعمارالعراقیة التي رعتها المرجعیة الدینیة من أجل مقاومة الطغیان وا

                                                             
، المصدر السابق،  ؛ محمد الیعقوبي ٣٣٢ص، ٣ج،  اء الغريمستدرك شعر ،  كاظم عبود الفتالوي)  (٩٧

  . ٩٥ص
  ٠ ١٥/٧/٢٠٠٩بتاریخ ، ) محمد الیعقوبي)) (ةمقابلة شخصی((؛  المصدر السابق، محمد الیعقوبي )  (٩٨
رسالة قصي سالم علوان الى ، االرشیف الوثائقي:  )النجف األشرف)) (مكتبة الشیخ محمد الیعقوبي)  (((٩٩

  . ١٩٦٩تشرین الثاني١٨بتاریخ ، الیعقوبي لشیخ موسى ا
    كلمة الشیخ موسى الیعقوبي ،  االرشیف الوثائقي:  )النجف األشرف)) (مكتبة الشیخ محمد الیعقوبي(( ) (١٠٠

  .١٩٤٧نیسان ٣٠بتاریخ ، ) (ى والدة الرسول في مدینة ابو صخیر بمناسبة ذكر        
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ساندة القضیة الفلسطینیة وأحقیة من وراء ذلك اثارة الحماس في النفوس لغرض م
  . )١٠١(مشروعیتها

) لبیك فلسطین(ذا مغزى كبیر  احملت عنوان مع ما تقدم ألقى قصیدة وانسجاماً 
ومعارضة لدعم القضیة الفلسطینیة ١٩٤٧في المؤتمر العشائري الذي عقده في الحلة عام 

  : فیها جاء ١٩٤٧قرار التقسیم الصادر في التاسع عشر من تشرین الثاني عام 

  رـاألغ م ـقد حان یومك    رابني العروب من مض

  رـال مقو  على الهوان     امـمق حان جهاد فال 

  عن مرابظها الخطر       تدرا هبو كأسد الغاب

  )١٠٢(فحت بذكراها السیرط    ةـف جمـمواق لكم 

وكلفه سماحة السید محسن الحكیم ، ١٩٦٨بغداد بعد عام انتقل في سكناه الى 
واستمر بهذه ، بتولي شؤون التبلیغ الدیني وامامة الصالة في مدینة الفضیلیة) قدس(

فعمل خالل تكلیفه ، )قدس(القاسم الخوئي  مة بتكلیف آخر من سماحة السید أبيالمه
دات والتقالید المنحرفة یة ومحاربة بعض العااإلسالمبالمهمة هذه على نشر المبادئ 

  .)١٠٣(وتشجیع أبنائهم على مواصلة الدراسة ورفع الحیف عن المرأة وحثها على التعلیم

السلطات العراقیة  ي الى العدید من المضایقات من تعرض الشیخ موسى الیعقوب
یة اإلسالموذلك بسبب نشاطه الدیني الواضح والمؤثر من جهة وتمسكه بالتعالیم والمبادئ 

أثر  وهو امر الحسیني واصبح جلیس دارهفقد منع حتى من ارتقاء المنبر ، من جهة أخرى
فتوفي بذبحة صدریة مفاجئة في الخامس والعشرین ، فتدعت صحته وتهاوى قلبه، فیه سلباً 

المدینة التي أحب ونشأ النجف حیث فشیع الى مثواه األخیر  ١٩٨٢من تموز عام 
شغلت بالمتابعة ، یاة حافلة ناهزت الخمس عقود ونیفاألشرف فأسدل الستار على ح

                                                             
  . المصدر نفسه ) (١٠١
،  مستدرك شعراء الغري،  ؛ كاظم عبود الفتالوي ٢٠٠ص، ١ج، المصدر السابق،  عبد الرضا فرهود)  (١٠٢

  . ٣٣١ص، ٣ج
القاسم  اجازة السید أبي، ألرشیف الوثائقي ا:  )النجف األشرف)) (مكتبة الشیخ محمد الیعقوبي) (((١٠٣

- ٣٢ص، المصدر السابق،  ؛ محمد الیعقوبي ١٩٧٠حزیران ٩ بتاریخ، ي الخوئي للشیخ موسى الیعقوب
٠ ٤٠  
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وساعیة قدر ما أتیح لها خلق أسس وقنوات فكریة ، )١٠٤(والمثابرة في التعلم معرفیًا وفكریاً 
هم من أي مؤثرات صنوثقافیة من شانها ان ترتقي بالمجتمع وتنهض بأبنائه وتح

النجفیة قناته التي أراد  "اإلیمان"فكانت ، نوكما اعتقد وآم، مس بعقائدهم سلباً ایدیولوجیة ت
  .وهذا ما سنعالجه في المباحث اآلتیة، وسعى ألن تكون المنبر المنشود

                                                             
صورة قید وفاة الشیخ موسى ،  االرشیف والوثائق:  )النجف األشرف)) (مكتبة الشیخ محمد الیعقوبي)  (((١٠٤

  .٥/١/٢٠٠٩بتاریخ ، )صادق الیعقوبي)) (مقابلة شخصیة((؛  ١٩٨٢تموز ٢٥بتاریخ ، الیعقوبي
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ما تعنیه ، )قدس(أدركت الحوزة ومن خلفها المرجعیة المتنورة للسید محسن الحكیم   
  .)١٠٥(من أداة فاعلة ومؤثرة في بناء العقل الجمعي لدى الرأي العام "فةحاالص"

الذي شكلت لدیه مسألة ، فتناغم ذلك تمامًا مع مطامح الشیخ موسى الیعقوبي
من  "افتراءات الساعین للنیل منها"ودحض ، من جهة "یةاإلسالمالدفاع عن العقیدة "

ي بمكونات الشرع القویم من جهة اإلسالمالنشئ  "انارة العقول" والعمل على، جهة ثانیة
 أمور حضته وبقوة الى، مكونات تفكیرهخلجات نفسه و هواجس لطالما تدور في ، ثالثة

فأصبح مشروع ، یة تصل وتتواصل مع الرأي العام العراقي في أقل تقدیرر اختیار وسیلة فك
  .)١٠٦(تأسیس مجلة بحلة اسالمیة أمرًا ملحًا لدیه وبقوة

كما وشعرت العدید من الشخصیات الحوزویة البارزة یومئذ بضرورة ایجاد وسیلة 
وقد كان من بینهم ، ي في النجف األشرفاإلسالمللتعبیر عن وجهة نظر التیار  اعالمیة

والسید محمد باقر الحكیم ) قدس(والسید مهدي الحكیم ) قدس(السید محمد باقر الصدر 
لذا بان أمر اصدار مجلة ترد على ، والسید العالمة الدكتور محمد بحر العلوم) قدس(

وتالقت ضرورة الرغبات ، لسمحاءاجمة العقیدة االتوجهات الفكریة الساعیة الى مه
مجلة تصدر في النجف األشرف رئیس تحریرها السید  "اإلیمان" افرت الجهود وانتجتوتض

  .  )١٠٧(هادي بن السید جواد الحكیم

وعرف السید هادي بن السید جواد بن السید ابراهیم بن السید محمد الطباطبائي 
ت فضل وعلم بأنه نشأ في بی، ١٩٢٨األشرف عام الحكیم المولود في مدینة النجف 

ودرس الخطابة حتى أصبح خطیبًا بارعًا من  "منتدى النشر"في  ودرس المقدمات، ومعرفة
، خطباء المنبر الحسیني في النجف األشرف وبغداد والبحرین والمملكة العربیة السعودیة

جبارة وحارب االیدلوجیات  وامتاز بطریقته الفذة في الوعظ واالرشاد وله مواقف اسالمیة

                                                             
  . ٣٦٩-٣٦٤ص، المصدر السابق، وسن سعید الكرعاوي) (١٠٥
  . ٥- ٣ص، ١٩٦٣تشرین األول والثاني ، ٢-١العدد ، )) اإلیمان(( ، كلمة االیمان، موسى الیعقوبي) (١٠٦
  . ٧/٣/٢٠٠٩بتاریخ ،  النجف األشرف،  )محمد بحر العلوم)) (مقابلة شخصیة) (((١٠٧
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والتي حرص كل الحرص على تبلیغها وانارة عقول المسلمین  اإلسالمالمناهضة لمبادئ 
  .)١٠٨(بمصابیح هدایاتهم

فقد أوكلت له مهمة نشر واذاعة منشورات  "جماعة العلماء"لـ، ارسمی اوعمل ناطق
) قدس(باقر الصدر والمحررة معظمها من قبل سماحة السید محمد ، )١٠٩(في اذاعة بغداد

مما كان لها وقع كبیر في ، في أواخر الخمسینات ومطلع الستینات من القرن المنصرم
  .)١١٠(أوساط الشباب المسلم العراقي یومئذ

في العدید من جوالته ) قدس(من رافقوا سماحة السید محسن الحكیم موكان أیضًا 
العدید من زیارته لمدن  فكان بمعیته في، ورحالته ذات األغراض الدینیة والتوعویة

وزار بعض المدن العربیة أمثال االحساء والقطیف ، )١١١(العتبات المقدسة في العراق
  .)١١٢(ي الحنیفاإلسالممبادئ الدین ترسیخ والریاض والمنامة لغرض 

طلب  ١٩٦٣لشیخ موسى الیعقوبي بتاریخ السادس عشر من كانون الثاني م ادوق
أن یكون صاحب  في اصدار صحیفة أو مجلة علىتضمن رغبته ، االرشادالى وزارة 

تطبع وتصدر عن مدینة النجف األشرف  "اإلیمان"رئیس تحریرها تحمل عنوانها و  امتیازها
في بغداد  "مدیریة األمن العامة"، وقد أرفق ذلك الطلب بتأید من  في مطلع كل شهر

على ضوء ذلك و  ١٩٦٣من كانون الثاني عام والصادر في الرابع عشر )١٠١٩(والمرقم
عملت مدیریة الصحافة التابعة لوزارة األرشاد على منحه بتاریخ العاشر من تموز عام 

  .)١١٣(أجازة ألصدارها ١٩٦٣

                                                             
  مشاهیر ،  ؛ كاظم عبود الفتالوي ١٢٣ص، ١ج،  الحسینيخطباء المنبر ،  حیدر صالح المرجان) ١٠٨(

  . ٣٨٥-٣٨٤ص،  )٢٠٠٦،  منشورات االجتهاد:  قم(،  المدفونین في الصحن العلوي الشریف        
  : انظر. وهي اول محطة تلفزیون في الشرق األوسط ١٩٣٦بغداد في عام أسست تلفزیون : اذاعة بغداد) (١٠٩

  . ٤٥ص،  )١٩٦٨،  دار الجمهوریة: بغداد(،  دخل في االعالمم،  نعمان ماهر الكنعاني   
  . ١٠١ص،  حزب الدعوة حقائق ووثائق،  صالح الخرسان) (١١٠
  . ٣٠٦ص،  ١٩٦٤-١٩٦٣كانون األول والثاني   ،٤ -٣العدد ، )) اإلیمان) (((١١١
  . ١٧٩ص، ١٩٦٥، ٤-٣العدد ، )) االیمان) (((١١٢
١١٣ طلب اجازة ، ١٧٤/٤٢٠٣٠٢وزارة االرشاد ملفات مدیریة الصحافة )): ثائقیةالوحدة الو ((، و.ك.د) (

كانون الثاني  ١٤بتاریخ ،  ؛ تأیید مدیریة االمن العامة ٤٥ص، ١٩٦٣كانون الثاني ١٦بتاریخ   ، المجلة
  .  ٣٨ص، ١٩٦٣تموز  ١٠بتاریخ ،  ؛ اجازة منح امتیاز المجلة ٤٤ص  ، ١٩٦٣
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بید ان بعد عام على أصدارها قدم طلبا أخر الى مدیریة الصحافة أنفة الذكر 
الطباطبائي ألتمس فیه على ان یكون السید هادي  ١٩٦٤بتاریخ الثامن من حزیران عام 

الحكیم رئیسا لتحریرها فوجهت الوزارة بنفس التاریخ بیان رأي الى قائممقامیة النجف 
بعدم وجود ه العاشر من حزیران من العام نفس األشرف حول الموضوع فجاءها الرد بتاریخ

  .)١١٤(ئق سیاسي او قانوني في أصدار أجازة جدیدة وفق المتغیرات المطلوبةاع

دیریة الصحافة التابعة لوزارة الثقافة واألرشاد اال ان أصدارها بتاریخ فما كان من م      
اسم السید هادي الحكیم على  یظهر، لذا بدأ )١١٥(الرابع عشر من حزیران العام نفسه أجازة

في نیسان مایس  ) الثامن–السابع(ومنذ أصدار العددین المزدوجین  "األیمان"غالف 
  .)١١٦(رئیسا لتحریرها ١٩٦٤عام

، )١١٧(١٩٦٣زدوجان األول والثاني في تشرین األول والثاني عام ملعددان الصدر ا
صاحبها ورئیس تحریرها المسؤول الشیخ  "مجلة دینیة تاریخیة أدبیة" وجاء في ترویستها

منادیًا ینادي  ربنا اننا سمعنا(وافتتحت اعدادها باآلیة القرآنیة ، )١١٨(موسى الیعقوبي
من لدن بعض  فكان صدورها مدعاة فرح وأبتهاج، )١١٩( )لالیمن ان امنوا بربكم  فآمنا
فعلى سبیل المثال ال الحصر أرخ ، فقد أرخوا صدورها أدباء ومثقفي النجف األشرف

  :فجاء بانشاده، )١٢٠(صدورها شعرًا االدیب مرتضى الوهاب

                                                             
طلب اجازة ، ١٧٤/٤٢٠٣٠٢ملفات مدیریة الصحافة وزارة الثقافة واالرشاد:  ))یةالوحدة الثقاف((، و.ك.د) (١١٤

؛ ابداء رأي من وزارة  ٢٠ص، ١٩٦٤حزیران٨بتاریخ ، مجلة على ان یكون هادي الحكیم رئیس تحریرها
؛ كتاب قائممقامیة النجف الى  ١٥ص، ١٩٦٤حزیران ٨الثقافة واالرشاد الى قائممقامیة النجف بتاریخ 

  . ١٨ص، ١٩٦٤تموز ١٠بتاریخ ،  الثقافة واالرشاد وزارة
منح ، ١٧٤/٤٢٠٣٠٢ملفات مدیریة الصحافة وزارة الثقافة واالرشاد :  ))الوحدة الثقافیة((، و.ك.د) (١١٥

  .   ١٣ص، ١٩٦٤تموز ١٤بتاریخ ،  امتیاز مجلة للشیخ موسى الیعقوبي
نیسان ، ٨-٧؛ والعدد ٣ص، ١٩٦٣تشرین االول والثاني ،  ٢- ١العدد، )) االیمان: ((انظر ٠للتفاصیل) (١١٦

  . ١ص، ١٩٦٤ومایس 
  ). ٩(الملحق رقم : أنظر٠للتفاصیل ) (١١٧
  . ٣ص، ١٩٦٣تشرین األول والثاني ،  ٢-١العدد ، )) االیمان) (((١١٨
  . ١٩٣:  آیة،  سورة آل عمران)) القرآن الكریم) (((١١٩
رتضى بن محمد بن حسین بن حسن بن محمد بن علي ولد السید م): ١٩٧٣-١٩١٦(مرتضى الوهاب ) (١٢٠

آل وهاب الموسوي الحائري في كربالء المقدسة ودرس في المدارس الرسمیة واطلع على األدب والشعر 
كاظم عبود : انظر. وارتاد النوادي األدبیة والعلمیة حتى أصبح أدیبًا وشاعرًا ماهر وله دیوان شعري

  . ٦٤٥ص، ر واألدبالمنتخب من أعالم الفك، الفتالوي
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  وعادیات الكفر جرب كبـت    بها تجلـى الهـدى مجلة

  ومنه  ربت اهتزت ربى الفن    ومن جودهـا تدفقت غیثاً 

  مناهج العلـم بهـا  رتبـت    شعت من الغري من بلدة

  نبت ودها مذ عضر منها فاخ    روى أبو موسى بها غرسها

  تـأنجب ه ــقوب وأسرت    م اهللا على آل یعـما نع

  )١٢١(١٣٨٣) مان موسى ثبتنور به ای(      بدا من الطور بتاریخها

  : من مقطوعة قائالً ، )١٢٢(وأرخ لها أیضًا الشیخ عبد الفقار األنصاري

  مة وبیـانحكظهرت وفیها   لبوركت موسى اذا عصاك مجلة

   )١٢٣(طرق الرشاد بنیرها االیمان    واهللا قد ناجاك أرخ عنده

ودأب العدید من أدباء النجف األشرف التي أرخت المناسبات واألحداث العامة 
السید : رها كان منهمعدد منهم تسجیل تاریخ صدو  "االیمان" وردفانبرى بمناسبة ص، شعراً 

محمد الحلي والشیخ علي البازي واألستاذ عبد الكریم الندواني والشاعر علوان العرس 
  . )١٢٤(السید حمید القزوینيو 

  
                                                             

، ١٩٦٤شباط ،  ٦-٥العدد ،  ))االیمان((؛  ١٩٨ص ، ١ج ،المصدر السابق،  عبد الرضا فرهود) (١٢١
  . ٥٤٩ص

الشیخ عبد الغفار بن محمد مهدي بن احمد بن مبارك  ولد): ٢٠٠٢-١٩١٣(عبد الفقار األنصاري ) (١٢٢
االنصاري في العمارة وقرأ مقدماته العلمیة واألدبیة وعمل على نظم الشعر وبرع في التاریخ وله العدید من 

؛ كاظم  ٢٩٣ص، ٢ج، )١٩٥٦، مط.د: دمشق(، معجم المؤلفین،  عمر رضا كحالة: انظر. المؤلفات
  .  ٢٦٠ص، أعالم الفكر واألدبالمنتخب من ، عبود الفتالوي

- ١٩٦٣كانون األول والثاني ، ٤-٣العدد ، )) االیمان((؛  ٥٧ص، المصدر السابق، محمد الیعقوبي) (١٢٣
  . ٣٧٠ص، ١٩٦٤

، ٢-١العدد ، )) االیمان((؛  ١٩٨ص ، ١ج ،المصدر السابق، عبد الرضا فرهود: انظر٠للتفاصیل) (١٢٤
  . ١٤٩ص، ١٩٦٧، ٤-٣دد ؛ والع ١٦١ص، ١٩٦٣تشرین األول والثاني 
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أما لون غالفها فلم یكن ، )سم١٧×سم٢٤(بحجم القطع الوزیري  "االیمان"وصدرت
، سنتها عشر أعدادوان ، )١٢٥(ثابتًا فتنوع ما بین الرصاصي واألخضر واألحمر واألزرق

 يوف، )١٢٦(واعتادت هیئة التحریر فیها اصدارها بصورة عددین مزدوجین لكل اصدار
مثل ما حصل مع األعداد من السابع وحتى ، أعداد ةأحیان یتعدى األمر الى دمج أربع

  .)١٢٧(أي في سنتها األخیرة ١٩٦٨العاشر لعام 

كان من بین أبرزها هو ، وتكمن وراء عملیة االصدار المزدوج جملة من األسباب
خاصة وان صفحات ، تحین المناسبات واالحتفاالت الدینیة حتى یتناغم صدورها والمناسبة

مما ، العدد هذا أو ذلك منها فعًال خصص جزءًا حیویًا منها لرصد تلك المناسبة أو هذه
 "اناالیم"تكون  "فورة ثقافیة وحركة فكریة" یؤدي ذلك وعلى حد لسان أحد معاصریها الى

  .)١٢٨(ساحتها

خاصة وان العدید من مشتركیها لم یسددوا ما ، فضًال عن أزماتها المالیة المتكررة
فانعكس سلبًا على ، مما تسبب باضطراب میزانیتها، بذمتهم من اشتراكات وأثمان أعدادها

وكان صدور سنتها األولى منتظمًا فتصدر بعددین ، )١٢٩(ثبات مواعیدها في الصدور
أما في سنتها الثانیة والثالثة فالیمكن معرفة أوقات صدورها ، )١٣٠(رینمزدوجین كل شه

كما وان ، )١٣١(واكتفت فقط بذكر السنة، بسبب عدم ذكر الشهر الذي یصدر فیه العدد
كما مبین في ، عدد صفحاتها اختلف من عدد الى آخر فضًال عن عدد مقاالتها وكتابها

بسب قلة خبرة صاحبها ، یبین بوضوح عدم ثباتها فنیًا واخراجًا صحفیاً  )٧(الجدول رقم 
  .المسؤول ورئیس تحریرها في المجال الصحفي

                                                             
كانون األول  ٤- ٣؛ والعدد  ١٩٦٣تشرین األول والثاني ، ٢- ١العدد ،  ))االیمان: ((انظر ٠للتفاصیل) (١٢٥

  . ١٩٦٤شباط وآذار  ٦-٥؛ العدد  ١٩٦٤- ١٩٦٣والثاني 
ول كانون األ ٢- ١؛ والعدد  ١٩٦٣تشرین األول والثاني ، ٢- ١العدد ، )) االیمان: ((انظر ٠للتفاصیل) (١٢٦

  . ١٦٧ص، ٤-٣؛ والعدد  ١٩٦٥وشباط 
  . ١٩٦٨، ١٠-٧والعدد ،  ١٩٦٦، ١٠- ٧العدد ، )) االیمان: ((انظر ٠للتفاصیل) (١٢٧
محمد رضا )) (مقابلة شخصیة((؛  ٧/٣/٢٠٠٩بتاریخ ،  )محمد بحر العلوم)) (مقابلة شخصیة) (((١٢٨

  . ٧/٢/٢٠٠٩بتاریخ ،  النجف األشرف،  كاتب وأدیب، ١٩٥٠موالید ،  )القاموسي
  . ١٤/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ،  )صادق الیعقوبي)) (مقابلة شخصیة) (((١٢٩
 شباط وآذار، ٦-٥؛ والعدد  ١٩٦٣تشرین األول والثاني ، ٢- ١العدد  ،)) االیمان: ((انظر ٠للتفاصیل) (١٣٠

١٩٦٤ .  
  . ١٩٦٧، ٦- ٥؛ والعدد  ١٩٦٥، ٦- ٥العدد ، )) االیمان: ((انظر٠للتفاصیل ) (١٣١
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  )٧(جدول رقم 

  )١٣٢(النجفیة "االیمان"معلومات احصائیة أولیة عن 

١٩٦٨ – ١٩٦٣  

رقم 
  المجلد

سنة 
  صدوره

عدد   تاریخ صدور األعداد  األعداد
  الكتاب

عدد 
  المقاالت

عدد 
  الصفحات

  ١٧٦  ٣٤  ٣٣  ١٩٦٣تشرین األول والثاني   ٢- ١  ١٩٦٣  ١
كانون االول والثاني   ٤- ٣    

١٩٦٤- ١٩٦٣  
٢٠٠  ٣٤  ٢٧  

  ١٧٨  ٢٢  ٢٠  ١٩٦٤شباط وآذار   ٦- ٥    
  ١٩٢  ٢٨  ٢٧  ١٩٦٤نیسان ومایس   ٨- ٧    
  ١٨٨  ٣٠  ٢٩  ١٩٦٤حزیران وتموز   ١٠- ٩    
  ٢٠٣  ٣٠  ٣٠  ١٩٦٥كانون الثاني وشباط  ٢- ١  ١٩٦٥  ٢
    ١٨٨  ٢٨  ٢٨  ١٩٦٥  ٤- ٣  
    ٢٠٨  ٢٩  ٢٩  ١٩٦٥  ٦- ٥  
    ٤٣٢  ٩٢  ٩٠  ١٩٦٥  ١٠- ٧  
٢٠٧  ٣٤  ٣٣  ١٩٦٦  ٢- ١  ١٩٦٦  ٣  
  ملحق    

٢- ١  
١١١  ٤٢  ٤١  ١٩٦٧  

    ١٦٠  ٣١  ٣١  ١٩٦٧  ٤- ٣  
    ١٦٠  ٤٣  ٤٣  ١٩٦٧  ٦- ٥  
    ٣١٤  ٢٩  ٢٨  ١٩٦٨  ١٠- ٧  

  مجموع
٣  

١٩٦٣ -
١٩٦٨  

  ٢٩١٧  ٥٠٦  ٢٠٧  خمس سنوات  ٣٠

  

                                                             
)) االیمان((تم اعداد هذا الجدول من خالل احصائیة دقیقة لكافة التفاصیل من خالل الرجوع الى مجلة ) (١٣٢

  .النجفیة
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حتى كانت ظاهرة شبه متكررة ، وألسباب متنوعةتوقفت عن الصدور في غیر مرة 
عكس اضطرابها یوهذا أمر آخر ، في عمرها الزمني غیر الطویل "االیمان" والزمت

من مدیریة  ها اخطارجاء، دین األولین من سنتها األولىاالداري فمنذ اصدارها العد
المسؤول  طالبًا من صاحبها ١٩٦٣الصحافة بتاریخ الخامس عشر من تشرین الثاني عام

فسارع ، )١٣٣(بسبب عدم استكمال األوراق والوثائق القانونیة الالزمة لصدورها، بایقافها
الشیخ موسى الیعقوبي الستكمال المتطلبات فأعید اصدارها مرة أخرى بتاریخ الثالث عشر 

وتوقفت أیضًا بعد صدور عددها ، )١٣٤(مستأنفة عملها ١٩٦٣من كانون األول عام 
واستمر التوقف هذا حتى صدور عددها االول ، ١٩٦٤لعاشر من عام سع وااالمزدوج الت

وذلك لعدم توفر السیولة المالیة الكافیة  ١٩٦٥والثاني في كانون الثاني وشباط عام 
  .)١٣٥(لطباعة اعدادها

ال حرصت ، ولم یغب عن بال هیئة تحریرها ما یعنیه اضطراب مواعید صدورها
في العمل  "حرصها األكید"معربة عن ، ك لقرائهاان تعرب عن اعتذارها في التوقفات تل

ملفة األنظار الى ان المعوقات كانت ألسباب طارئة ، جاهدة على ثبات مواعید صدورها
  . )١٣٦(خارج ارادتها

أعداد سنتها األولى واألعداد المزدوجة األربعة من سنتها  "االیمان"طبعت مجلة 
مطبعة "أعدادها أي وحتى توقفت فقد طبعت بـأما بقیة ، )١٣٧( "مطبعة القضاء"الثانیة في 

  .)١٣٨(من مطابع النجف األشرف اكانت وكال المطبعتین "النعمان

                                                             
كتاب ، ١٧٤/٤٢٠٣٠٢وزارة الثقافة واالرشاد ملفات مدیریة الصحافة ،  ))الوحدة الوثائقیة((و .ك.د) (١٣٣

  .٢٠ص، ١٥/١١/١٩٦٣بتاریخ ،  ایقاف المطبوعات لفقدان الشروط
كتاب ، ١٧٤/٤٢٠٣٠٢وزارة الثقافة واالرشاد ملفات مدیریة الصحافة ،  ))الوحدة الوثائقیة((و .ك.د) (١٣٤

  . ٢١ص، ١٣/١٢/١٩٦٣بتاریخ ،  النجفیة)) االیمان((اعادة اصدار مجلة 
كانون  ٢- ١؛ والعدد  ٣ص، ١٩٦٤حزیران وتموز ، ١٠- ٩العدد ، )) االیمان: ((انظر ٠للتفاصیل) (١٣٥

  . ٣ص، ١٩٦٥الثاني وشباط 
  . ١٩٣ص، ١٩٦٥كانون الثاني وشباط ، ٢- ١العدد ، )) االیمان: ((انظر ٠للتفاصیل) (١٣٦
، ٤-٣؛ والعدد  ٧٧ص، ١٩٦٣تشرین األول والثاني ، ٢-١العدد ، )) االیمان: ((انظر ٠للتفاصیل) (١٣٧

  . ٢٠٥ص، ١٩٦٥
  .١ص، ١٩٦٧، ٦-٥؛ والعدد  ٢٠٩ص، ١٩٦٥، ٦- ٥العدد ، )) االیمان: ((انظر ٠للتفاصیل) (١٣٨
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عنوانًا واسمًا لها ذات  "االیمان" افرت جهودهم على اصدارهاواختاروا ممن تض
اد مدینة النجف ات المناخ السیاسي والفكري الذي سفرضة انعكاس، داللة ومغزى واضح

كانت تضغط ، وما اكتنفه من ارهاصات وصراعات بین متناقضات فكریة ،األشرف آنئذ
  .)١٣٩(بقوة ال في الساحة النجفیة وحسب انما في الساحة العراقیة على وجه العموم

بما یعنیه من بناء عقائدي وعقلي وبالتالي نفسي وجداني مرتبط  "االیمان"و
بناء ذلك من مرتكز ما یشكله من جهة و  "اهللا سبحانه وتعالى" بوحدانیة وحقیقة وجود

هدفان ، )١٤٠(من جهة أخرى وأي مناقض ایدلوجي آخر "االلحاد"و "الكفر"یظاهر من خالله
  . )١٤١(عنوانها "االیمان"ر اأساسیان كان وراء أختی

 "األدبیة جمعیة الرابطة" من مقر فاتخذت هیئة تحریرها، مقر للمجلة يولم یكن أ
من كتاب وأدباء  مكتبًا مؤقتًا لها كانت تستقبل فیه نتاجات المساهمین في اصدار أعدادها

ثم تطبع المسودة األولى ، للنشر حصلوتغربل نتاجاتهم وتختار منه ما ی، وشعراء ومثقفین
مما علق به من أخطاء مطبعیًا ومن ثم یتم  فیتم تصحیحه لغویًا وتنقیحه، لكل اصدار

سیاق وعمل منهج انتاج ثابت لكل اصدار من ، عة لیخرج بصورته النهائیةدفعه الى المطب
  .)١٤٢(اصدارات أعدادها

وعلى مایبدو ان عمل هیئة تحریرها لم یتسم بالدقة التامة التي یتجاوز فیها جمیع 
وحتى ال تفقد رونقها بین قرائها ، ما یكتنف أعدادها من أخطاء مطبعیة أو وهنات لغویة

، األعداد التالیة بیان ماورد من أخطاء في االصدار السابق حرصت في ،والوسط الثقافي
ر ما جاء في عددها صالحال فكان على سبیل المثال ، بیان مشفوعًا بتقدیم االعتذارات
                                                             

؛  ٥- ٣ص، ١٩٦٣تشرین األول والثاني ، ٢-١العدد، )) االیمان((،  كلمة االیمان، موسى الیعقوبي) (١٣٩
  . ٧/٣/٢٠٠٩بتاریخ ،  )محمد بحر العلوم)) (مقابلة شخصیة((

  .١٤/١/٢٠٠٩بتاریخ ،  )سلمان هادي آل طعمة)) (مقابلة شخصیة) ((١٤٠(
  هو          : واألصل في كلمة االیمان، وال ایمان لمن ال امانه له، أمانة وال دین عن ال أمنه له :مانیاال) ١٤١(

  فقد أدى ، الدخول في صدق األمانة التي أئتمنه اهللا علیها فاذا اعتقد التصدیق بقلبه كما هو بألسانه       
      انة التي أئتمنه اهللا علیها وهو ومن لم یعتقد التصدیق بقلبه فهو غیر مؤد لألم، االمانة وهو مؤمن       
  ، لسان العرب، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري: انظر. نافقم       
  .  ٢٤- ٢٣ص، ١٣مج، )١٩٥٦، دار صادر للطباعة والنشر: بیروت(       

  

، ٤-٣؛ والعدد  ١٧٦ص، ١٩٦٣تشرین األول والثاني ، ٢-١العدد ، )) االیمان: ((انظر. للتفاصیل) (١٤٢
  . ٣٧٦ص، ١٩٦٤-١٩٦٣كانون األول والثاني 
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وعللت ذلك بعدم تواجد صاحبها أثناء طباعة ، ١٩٦٤الثامن الصادر في عام - السابع
  .)١٤٣(العدد المذكور

تكاد تكون ثابتة في مجمل أعدادها وهذه ، وقد كان في المجلة أربعة عشر باباً 
وصندوق  اإلسالمي ورجال العقیدة في اإلسالمفي تفسیر القرآن والتراث : األبواب هي

الیعقوبي وأشعة من النجف ودراسات في الفلسفة وحول العدد الماضي والمجتمع األدبي 
اء وملتقى بنوقصة العدد وحوادث وأ "مكتبة االیمان"لك في العراق ونقد وتعریف واخترنا 

وعلى ما یبدو انها قد تأثرت بوضوح ال لبس فیه بمجلة ، )١٤٤(األفكار وبرید المجلة
والتي كانت أعدادها تتواصل الى العراق منذ اواخر العقد األول ، )١٤٥(یداویةالعرفان الص

  .من القرن العشرین

واقتصرت على توشیح  "الصور الصحفیة"كما افتقدت المجلة الى استخدام 
صفحاتها بصور كتابها أو شعرائها ممن نشرت نشاطاتهم فیها ما خال بعض الحاالت 

لعدم استثمارها أهمیة الصورة فنیًا وایضاحًا في ، "االیمان"ر تؤاخذ علیه و أموه، المحددة
 ن لم تتفوق علىفیه معنى وأهمیة كبیرة التقل شانًا ا "للصورة"اعالمي بات - عالم صحفي

 "كلمة عن ألفتغني ان الصورة "متجاوزة بذلك ، في ایصال ما ترید من تاثیر "الكلمة"
   .)١٤٦(تعبیرًا وأثراً 

                                                             
  . ١٨٤ص، ١٩٦٤ نیسان ومایس ، ٨-٧العدد ، )) ماناالی) (((١٤٣

تشرین األول والثاني ، ٢-١العدد ، )) االیمان: ((انظر٠للتفاصیل على سبیل المثال ال الحصر  (١٤٤)
  . ١٧٣-١٧٢ص، ١٩٦٣

وحصل على امتیازها علي ، ١٩٠٩صدرت في جبل عامل عام ،  مجلة شهریة أدبیة دینیة: العرفان) (١٤٥
الزین من قبل الحكومة العثمانیة وتولى تحریرها نجله أحمد عارف الزین وتمیزت بمساندتها للقضایا 

الحركة الفكریة ، محمد كاظم مكي: انظر. ١٩٦٠والعربیة وتولى تحریرها نزار الزین عام اإلسالمیة 
مجلة ، ؛ مجید حمید عباس الحدراوي ٢٠٤ص، )١٩٦٣، دار األندلس: بیروت(،  واألدبیة في جبل عامل

، )٢٠٠٧، كلیة اآلداب: جامعة الكوفة(، رسالة ماجستیر، ١٩٣٦-١٩٠٩العرفان اللبنانیة دراسة تاریخیة 
  . ٥١- ٤١ص

، دار الجاحظ للنشر: بغداد(،  آراء في الكتابة والعمل الصحفي،  وائل العاني: انظر .للتفاصیل) (١٤٦
  . ٩ص، )١٩٨٠
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وحرصت هیئة تحریرها على ایصال أعدادها الى عناوین المشتركین فیها من 
، )١٤٧(راجیة منهم إعالمها اذا ما تم إبدال محل اقامتهم وعناوین تسلمهم المجلة، القراء

یة دیناران اإلسالمفقط داخل العراق وفي البلدان العربیة  اوبلغ اشتراكها السنوي دینارًا واحد
ومن أمورها ، )١٤٨(وكذلك في الدوائر الرسمیة وشبه الرسمیة داخل العراق وخارجه

وأعانه في ، )١٤٩(التنظیمیة أیضًا كان الشیخ موسى الیعقوبي یكتب مقاالتها االفتتاحیة
الدكتور المحقق السید محمد بحر العلوم ألهمیة ما یحتویه المقال بعضها سماحة 

  .)١٥٠(االفتتاحي في صدور كل عدد من أعدادها من رؤى وفكراً 

العنایة بسیر وتراجم الشخصیات النجفیة ، وأولت المجلة في اهتماماتها الخاصة
الرابطة  جمعیة"نشرت على صفحاتها من كتاب ، فعلى سبیل المثال ال الحصر، المرموقة
األدبیة  لمحات من حیاة الشیخ الیعقوبي عمید الرابطة" والذي حمل عنوانًا له "األدبیة

مسلطة الضوء على سیرة وحیاة واحد من أعمدة األدباء ، )١٥١("في النجف األشرف
    .)١٥٢(ة واضحة في مسیرة الحیاة الثقافیة في النجف األشرفموالخطابة ممن تركوا بص

ها بمستجدات المطبوع واالصدار بضرورة تعریف قراءیاق اهتماماتها وفي س
دأبت تعرف قراؤها ببعض االصدارات ، "االیمان"الحدیث والمتناغم مع تطلعات ورؤى 

                النظام السیاسي في"الموسوم بـ، )١٥٣(كان منها كتاب الشیخ باقر القرشي

                                                             
  . ١٨٨ص، ١٩٦٤حزیران وتموز ،  ١٠-٩العدد ،  )) االیمان: ((انظر ٠للتفاصیل) (١٤٧
١٤٨ ، ١٩٦٧، ١٠- ٧لعدد ؛ وا ١٩٦ص، ١٩٦٣والثاني  لتشرین االو ، ٢- ١العدد ، )) االیمان) (((

  . ٤٣٢ص
، ٤-٣؛ والعدد  ٣ص، ١٩٦٣تشرین األول والثاني ،  ٢-١العدد ، )) االیمان: ((انظر .للتفاصیل) (١٤٩

  . ١٧٩ص، ١٩٦٤-١٩٦٣كانون األول والثاني 
  . ٧/٣/٢٠٠٩بتاریخ ،  )محمد بحر العلوم)) (مقابلة شخصیة) (((١٥٠
  . ٣٨٦- ٣٤٣ص، ١٩٦٦، ١٠-٧العدد ، )) االیمان) (((١٥١
  . المصدر السابق، عبد الصاحب الموسوي: انظر .للتفاصیل) (١٥٢
ولد الشیخ باقر بن شریف بن مهدي بن ناصر بن جاسم بن محمد بن  :....) -١٩٢٧(باقر القرشي ) (١٥٣

مسعود بن عماره الجعفري القرشي في النجف األشرف قرأ المقدمات االولیة ودرس األبحاث العالیة والفقه 
 مطبعة محمد: قم(،  معجم مؤرخي الشیعة،  صائب عبد الحمید: انظر. العدید من المؤلفاتوأصوله وله 

  . ١٨٠ص، ١ج، )٢٠٠٤، 
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 "الناصعة الحقائق "بـ المعنون، )١٥٥(وكذلك كتاب فریق مزهر ال فرعون، )١٥٤( "اإلسالم
، اإلسالمفاألول یهدف الى ایضاح األسس الشرعیة للنظام السیاسي في ظل ، )١٥٦(

  .)١٥٧(سلط األضواء على أسباب وعوامل ونتائج ثورة العشرین ضد االحتالل البریطاني

وعرفت بالمؤلفات ذات التوجه األدبي من أجل رفد الحركة الثقافیة واألدبیة في 
 معجم"الذي حمل عنوانًا له ، )١٥٨(ها كتاب محمد هادي األمینينعمومًا مالعراق 

في  "یةاإلسالمالدعوة "فضًال عن أخرى أكدت مضامینها ، )١٥٩( "المطبوعات النجفیة
لم الجلیل السید محمد حسین فضل اهللا االتجربة واالصالح كان من بینها كتاب الع

اضافة الى تعریفها في العدید ، )١٦١( "اإلسالماسلوب الدعوة في " المعنون، )١٦٠()قدس(
  .من المؤلفات األخرى في مختلف ضروب المعرفة والفكر المنسجم وتوجهاتها

                                                             
، جفمطبعة الن: النجف األشرف(، النظام السیاسي في اإلسالم،  القرشي شریفباقر : انظر .للتفاصیل) (١٥٤

  .٧٢٨ص، ١٩٦٤،  ٨-٧العدد ، )) االیمان((؛  )١٩٦٣
دلیهم أولد فریق مزهر فرعون یاقوت عبود شبیب احمد ابراهیم ): ١٩٦٥- ١٨٩٠(فریق مزهر ال فرعون ) (١٥٥

الفتالوي في المشخاب أحد ضواحي مدینة النجف األشرف درس في المدارس الرسمیة الحكومیة وله 
سعید : انظر. يبعض المؤلفات التاریخیة واألدبیة وله عالقات اجتماعیة واسعة مع محیطه العراقي والعرب

؛ كاظم ) ١٩٩١، مط.د، الدیوانیة(، فریق مزهر الفرعون مواقف وتاریخ، عبد الواحد عبد الخضر الجدوع
  . ٣٦٤ص، المنتخب من أعالم الفكر واألدب، د الفتالويبو ع
، ونتائجها ١٩٢٠الحقائق الناصعة في الثورة العراقیة سنة ،  فریق مزهر ال فرعون: نظرأ ٠للتفاصیل) (١٥٦
  ). ١٩٩٥، مطبعة النجاح: غدادب(
  . ٥٤٦ص، ١٩٦٤،  ٦-٥العدد ، )) االیمان) (((١٥٧
ولد محمد هادي بن الشیخ عبد الحسین األمیني في مدینة  :)٠٠٠٠-١٩٣١(محمد هادي األمیني ) (١٥٨

معجم ، محمد هادي االمیني: انظر. النجف األشرف ودرس فیها العدید من العلوم وله العدید من المؤلفات
  . ٤٥ص، الفكر واألدب في النجف خالل ألف عامرجال 

  . ١٥٢ص، ١٩٦٧، ٤-٣،العدد ))االیمان((معجم المطبوعات النجفیة؛ ، محمد هادي االمیني: انظر .للتفاصیل) (١٥٩
ولد السید محمد حسین عبد الرؤوف نجیب الدین بن محي ): ٢٠١٠-١٩٥٣(محمد حسین فضل اهللا ) (١٦٠

في النجف األشرف وقرًا المقدمات االدبیة والدینیة ودرس األبحاث العالیة الدین فضل اهللا الحسني العاملي 
فقهًا واصوًال عرف بالذكاء ونظم الشعر وشارك في العدید من االحتفاالت والمناسبات ونشر العدید من 

 المنتخب،  لفتالويكاظم عبود ا: انظر. المقاالت في الصحف العراقیة والعربیة وله العدید من المؤلفات
  . ٣٠٦ص،  ٨ج،  المصدر السابق،  ؛ علي الخاقاني ٢٤٦ ص ، واألدبمن أعالم الفكر 

  . ٥٤٨ص، ١٩٦٤، ٦-٥، العدد )) االیمان) (((١٦١
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فهرست شاملة في نهایة كل مجلد من مجلداتها الثالث  "االیمان"ولم توضع 
واقتصرت فهرستها على ، نشر فیها من مقاالت وبحوث وقصائد شعریة ایشتمل على م

  . )١٦٢(في نهایته تبین محتواه من مقاالت وأبواب اوكل عدد من أعدادها في بدایته 

كان المصدر المالي األصلي للمجلة من بیع اعدادها الى جانب تبرعات 
ها نشرت أسماء اولئك وتشجیعًا من "أنصار االیمان"أو ما أسهمتهم بـ، المؤازرین لها

 فعلى سبیل المثال ال الحصر نشرت، بها "االیمان"التي كانوا یردفون  األنصار والمبالغ
وبلغ  ، ١٩٦٥من عام  "الخامس والسادس" قائمة بأسماء سبع عشر منهم في العددین

وطیلة عمرها الزمني إذ بلغ مجموع من ، )١٦٣(عراقیًا مجموع تبرعاتهم ادینار  نمئة وعشرو 
وهو ، بلغت تبرعاتهم ألف ومئة وتسعین وسبعة دنانیر، ازرها مالیًا مئة وثمانیة أشخاص

في نفوس  "االیمان"فضًال عما دل علیه من مكانة ، مبلغ لیس بالقلیل في مقیاس یومئذ
  .)١٦٤(وجدان قرائها

ما في شراء أعدادها رافدًا مهمًا اخر من  انوع، وشكلت االشتراكات الثابتة والكبیرة
خمسین نسخة من كل  ")قدس(مكتبة السید محسن الحكیم " فقد أشترت، روافدها المالیة

جمعیة "وكانت  ،)١٦٥(عدد وتقوم بتوزیعها على فروع مكتباتها في مختلف المدن العراقیة
ة من كل عدد وتوزعها على مؤسسات ثقافیة وأدبیة تشتري عشرین نسخ "الرابطة األدبیة

 "اإلیمان"كانت تختارها بعنایة سعیًا وراء التعریف بمضامین ورؤى ، وشخصیات فكریة
  . )١٦٦(ومنهاجها الفكري في األوساط الثقافیة العراقیة

                                                             
١٦٢ تشرین األول والثاني ، ٢- ١العدد ،  ))االیمان: ((انظر. للتفاصیل على سبیل المثال ال الحصر) (

  .  ٣٧٨ص، ١٩٦٤شباط وآذار ، ٦-٥؛ والعدد  ١٧٥-١٧٤ص، ١٩٦٣
  . ١٩٦-١٩٥ص، ١٩٦٥، ٦-٥العدد ، )) االیمان) (((١٦٣
والمبالغ التي تبرعوا بها من خالل احصائیة ألعداد المجلة التي )) االیمان((عرفة اعداد انصار مجلة ) (١٦٤

، ١٩٦٥ ،٦-٥العدد ، )) االیمان: ((انظر. على سبیل المثال ال الحصر برعیناحتوت قوائم بأسماء المت
  . ٤٣٠ص، ١٩٦٧، ١٠-٧؛ والعدد  ١٩٥ص

في عموم مدن وقرى العراق ثالثة وسبعین ) قدس(بلغ عدد فروع مكتبة سماحة السید محسن الحكیم ) (١٦٥
؛ وسن سعید  ١٧٣ص، ١ج، ماضي النجف وحاضرها، جعفر باقر ال محبوبة: انظر .للتفاصیل. فرعاً 

  . ٣٥٢ص، المصدر السابق، الكرعاوي
  . ٩٥ص، ١٩٦٥، ٦-٥العدد ، ) االیمان) (((١٦٦
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من وكالء التوزیع داخل  ةمن حیث توزیع اعدادها بشبكة جید "اإلیمان"وارتبطت 
وثالثین وكیًال وكما مبین في الجدول  أربعموصل حتى البصرة بلغ عددهم العراق من ال

أما في خارج البالد فقد اقتصر على ست وكالء فقط وهو كما مبین في الجدول ) ٨(رقم 
سالمیةفي مدن عربیة ) ٩(رقم   الدوحة، والكویت والقطیف بیروت و المنامة: وهي وإ

  .)١٦٧(قمو 

أما الثاني فیبین حجم ، سعت انتشارها محلیاً  وان الجدول األول یوضح تماماً 
التي كانت تزخر في أمهات الصحف الى حد ما في الساحة االقلیمیة  وجودها المقبول

  .یة خاصة في بالد الشاماإلسالموالمجالت العربیة و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

ة ر صاداق وخارجه الى اقتناء األعداد السعت العدید من المؤسسات الرسمیة وشبه الرسمیة في داخل العر ) (١٦٧
)) مكتبة الشیخ محمد الیعقوبي: ((انظر. النجفیة وعلى سبیل المثال ال الحصر)) االیمان((من مجلة 

،  طلب المكتبة المركزیة لجامعة بغداد الى الشیخ موسى الیعقوبي، قياألرشیف الوثائ): النجف األشرف(
؛ رسالة الجمعیة الثقافیة االجتماعیة في الكویت الى  ٢١/١٠/١٩٦٥بتاریخ  ؛ و ١٢/٥/١٩٦٤بتاریخ 

  .  ١٧/١٢/١٩٦٧بتاریخ ،  الشیخ موسى الیعقوبي
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  )٨(جدول رقم 

  )١٦٨(النجفیة داخل العراق "االیمان"أبرز وكالء مجلة 

١٩٦٨ – ١٩٦٣  

  المحافظة  المدینة  اسم الوكیل  ت
  القادسیة  الشنافیة  احمد فارس  ١
  بغداد  الكاظمیة  أسد علي الزنجاني  ٢
  بغداد  )(مكتبة الباقر   باقر الصراف  ٣
  الناصریة  الناصریة  جابر عبد العباس  ٤
  القادسیة  القادسیة  جعفر محمود ابو الملح  ٥
  بغداد  النعمانیة  حبیب سلمان الخطیب  ٦
  السماوة  السماوة  عبد الیعقوبيحسین   ٧
  سامراء  سامراء  حسن عبود   ٨
  السماوة  الحمزة الشرقي  حیاوي محمد  ٩

  بصرةال  المعقل  شرف الدین شبر  ١٠
  بغداد  جامعة بغداد  صاحب الحكیم  ١١
  كربالء  كربالء  صادق ال طعمة  ١٢
  الموصل  الدجیل  الجلیل االمیر الملة عبد عبد  ١٣
  الناصریة  الصویرة  عبد الرزاق شویلیه  ١٤
  الناصریة  سوق الشیوخ  عبد الرضا صاحب  ١٥
  بغداد  الكرادة الشرقیة  عبد الكریم الزم الموسوي  ١٦
  بغداد  العطیفیة  عبد المجید الدجیلي  ١٧
  البصرة  العشار  المهدي صالح فخر الدین عبد  ١٨
  العمارة  العمارة  عبد جبر الزبیدي  ١٩
  بعقوبة  بعقوبة  علي صالح  ٢٠
  الناصریة  قلعة سكر  غانم حمدان  ٢١
  الحلة  الكفل  كاظم عبید  ٢٢
  بغداد  العطیفیة  كاظم والي جاسم  ٢٣
  البصرة  البصرة  مجید حمید التامر  ٢٤
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  النجف  الحیرة  محمد حسن الیعقوبي  ٢٥
  سامراء  بلد  محمد حسین الطرفي  ٢٦
  بغداد  سوق البزاز  محمد علي محسن   ٢٧
  كربالء  الهندیة  محمد عبد األمیر الحسین  ٢٨
  الموصل  تلعفر  مرتضى علي جوالت  ٢٩
  الكوت  الكوت  مكتبة هادي األسدي  ٣٠
  دیوانیةال  غماس  مكي الحاج خضیر  ٣١
  النجف األشرف  المشخاب  موسى الحاج جعفر العودة  ٣٢
  الحلة  الحلة  مهدي الشالة  ٣٣
  السماوة  الرمیثة  )١٦٨(مهدي صالح محمد  ٣٤
        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

على سبیل              سماء وأماكن وكالئها عدادها من أتم اعداده من خالل ما كانت تنشره على صفحات أ) ١٦٨(
؛  ١٧٨ص، ١٩٦٤-١٩٦٣كانون األول والثاني ، ٤-٣العدد ، )) االیمان: ((انظر. المثال ال الحصر

؛  ٧٤٢-٧٤١ص، ١٩٦٤نیسان ومایس ،  ٨- ٧؛ والعدد ٥٥٣ص، ١٩٦٤شباط وآذار ، ٦-٥والعدد
  .٩٢٢ص، ١٩٦٤حزیران وتموز ، ١٠-٩والعدد 
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  )٨(جدول رقم 

  )١٦٩(العراق خارجالنجفیة  "االیمان"أبرز وكالء مجلة 

١٩٦٨ – ١٩٦٣  

  الدولة  المدینة  اسم الوكیل  ت
  لبنان  بیروت  احسان علي حیدر  ١
  البحرین  المنامة  صادق البحارنه  ٢
  السعودیة  القطیف  یزيعبد اهللا الخن  ٣
  ایران  قم  محمد الكرمي  ٤
  الكویت  الكویت  هاشم الهاشمي  ٥
  قطر  الدوحة  حسین الموسويهاشم   ٦
  

طویال فقد عصفت بها المتغیرات السیاسیة التي عصفت )) االیمان((لم تستمر 
فقد توقفت عن الصدور بعد مجموع ، )١٧٠(١٩٦٨تموز عام  ١٧أعقاب انقالب ، بالبالد

والعاشر وذلك في أواخر  والمكونة من األعداد السابع والثامن والتاسع ،رباعیتها األخیرة
لیسدل الستار على واحدة من أهم المجالت النجفیة ان لم نقل ، )١٧١(العام المذكور

، )١٧٢(مجلة بلغ عدد مشتركیها كما دلت أحد وثائقها على ثالثة آالف مشترك، العراقیة
عن أثر  اانتشارًا لم یكن بعید، رقمًا ان دل على شئ انما یدل على سعة انتشارها

                                                             
على سبیل . من خالل ما كانت تنشره على صفحات أعدادها من أسماء وأماكن وكالئهاتم اعداده ) (١٦٩

؛  ١٧٨ص، ١٩٦٤-١٩٦٣كانون األول والثاني ، ٤-٣العدد ، )) االیمان: ((انظر. المثال ال الحصر
  . ٢٠٥-٢٠٤ص، ١٩٦٦، ٢-١؛ والعدد  ٢٠٥ص ،١٩٦٥ ،٤-٣والعدد

الدار : بیروت(، زینة جابر ادریس :ترجمة، اریخ العراقصفحات من ت، تشارلز تریب: انظر٠للتفاصیل ) (١٧٠
، دار الساقي: بیروت(، ٢ط، بعث العراق، ؛ حازم صاغیة ٢٦٨- ٢٦١ص،  )٢٠٠٦، العربیة للعلوم

  . ٧٨- ٥٣ص، )٢٠٠٤
  . ١٩٦٨،  ١٠-٧، العدد ))االیمان((: أنظر .یلللتفاص) (١٧١
رسالة هاشم حسین الموسوي ، األرشیف الوثائقي): النجف األشرف)) (مكتبة الشیخ محمد الیعقوبي) (((١٧٢

  . ٢٠٣ص، ١٩٦٦، ٢- ١العدد ، )) االیمان((؛  ٢٩/٩/١٩٦٦بتاریخ ، الى الشیخ موسى الیعقوبي
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فضًال عما شكلته ، موضوعاتها المتنوعة في األدب والدین والتاریخ والسیاسةمضامین 
  . صفحاتها من میدان شعري حقیقي

 بلغت اثني، لف موضوعاتها وأغراضهافقد بلغت عدد األبیات الشعریة في مخت
كل هذا  ،)١٧٣( في مجموع أعدادها الصادرة، عشر ألف ومئة وثالثة وسبعین بیتًا شعریاً 

وهذا ما یسعى الى معالجته في المبحث التالي ، وسواه البد ان یكون له قنوات وروافد
  .واألخیر من فصله هذا

  

  

  

  

                                                             
دادها یقة ألعمن خالل احصائیة دق)) االیمان((ن الباحث من معرفة عدد األبیات الشعریة في اعداد كتم) (١٧٣

  . ١٩٦٨-١٩٦٣الصادرة ما بین عامي 
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وتعددت روافد وقنوات معلوماتها ومقاالتها من موضوع  "اإلیمان"تنوعت مصادر 
مما نشرته الصحافة العراقیة والعربیة أحد  "االقتباس"كان ، ومن مقال الى آخر، لى آخرا

 العاشر- السابع فعلى سبیل المثال ال الحصر اقتبست في عددها المزدوج، تلك الروافد
، )١٧٤("المنار"بعینها من بعض الصحف البغدادیة موضوعات  ١٩٦٦والصادر في عام 

المنبر  صت بعضها وفاة خطیبخ، )١٧٧("األنوار"و، )١٧٦("الجمهوریة"و، )١٧٥("العرب"و
  .)١٧٨(الحسیني واألدیب الشیخ محمد علي الیعقوبي

                                                

جریدة یومیة سیاسیة تصدر في بغداد وصاحب امتیازها عبد العزیز بركات ورئیس تحریرها : المنار) (١٧٤
دارة محمد حامد وسكرتیر التحریر یتكون األیر التحریر صادق االزدي ومدیر المسؤول عبد اهللا خیاط ومد

االمتیاز بتاریخ منحت ، عبد المطلب بركات واحسان القشطیني ومهدي وفي :من هیئة تضم كل من
السنة الثانیة ،  )جریدة)) (المنار(( :انظر. ١٤/١١/١٩٦٨لغاء امتیازها بتاریخ وتم ا ٢٦/١١/١٩٦٣

،  دلیل الصحافة العراقیة،  الم مدیریة األعالم العامة؛ وزارة االع ١٩٦٧آذار  ٨،  ٣٦٦٩العدد ، عشر
  .  ٥٢ص،  )١٩٧٢،  مطبعة الجمهوریة: بغداد(
صاحب امتیازها ورئیس تحریرها المسؤول نعمان العاني ، في بغداد رجریدة یومیة سیاسیة تصد: العرب) (١٧٥

ر غالب ابراهیم منحت ومدیر تحریرها شاكر علي التكریتي وسكرتیر التحریر جابر منیر وعضو التحری
عبد الحمید : كشاف الجرائد والمجالت العراقیة، مراجعة ، زاهدة ابراهیم: ظران. ٨/٧/١٩٦٣االمتیاز في 
، ٦- ٥العدد ،  السنة الثالثة ، )جریدة)) (العرب((؛  ١٢٧ص، )١٩٧٦دار الحریة ،: بغداد (العلوجي ، 

  . ١٩٦٦آب  ٢١
جریدة یومیة سیاسیة تصدر في بغداد صاحبها عبد الرزاق البارح ومدیرها المسؤول عبد : الجمهوریة) (١٧٦

  .  ٥٧ص، المصدر السابق، زاهدة ابراهیم: انظر. ١٩٥٢الباقي السعدي صدرت في كانون األول عام 
كامل المشاهدي  صاحب امتیازها ناصر حسین البدري ورئیس تحریرها، جریدة اسبوعیة أدبیة: األنوار) (١٧٧

وزارة : انظر. ٢/٥/١٩٦٧وألغي امتیازها بتاریخ  ١٠/٨/١٩٦٤وجهاد األنصاري ومنحت االمتیاز في 
  . ١٣ص، المصدر السابق، االعالم مدیریة الصحافة العامة

  . ٤٠٣- ٣٩٩ص، ١٩٦٦، ١٠-٧العدد ، )) اإلیمان: ((انظر.للتفاصیل ) (١٧٨
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وفي السیاق ذاته أفردت عدد من صفحات عددها المزدوج الخامس والسادس 
البیروتیة تفاصیل زیارة وفد أدباء ، )١٧٩("الحیاة"ما نشرته جریدة  ١٩٦٥والصادر في عام 

جعفر الخلیلي والسید هادي فیاض : وقد ضم كل من، النجف األشرف الى ربوع لبنان
لغني الخضري والدكتور مصطفى جمال الدین والشیخ محمد جواد السهالني والشیخ عبد ا

والسید محمد بحر العلوم واألستاذ محمد جواد الغبان والشاعر الدكتور صالح الظالمي 
  .)١٨٠(وغیرهم من غرر األدب والفكر في النجف األشرف

المنتشرون  "اإلیمان"وشكل عدد من مراسلوها المتطوعین وفي الغالب منهم وكالء 
خاصة ما تعلق ، )١٨١(قناة ومصدرًا آخر من مصادر معلوماتها، في مختلف مدن العراق

  .)١٨٢(منها بمتابعة األنشطة الثقافیة واألدبیة والدینیة على مختلف أنواعها ومناسباتها

مراسلوها برصد ومتابعة األخبار الخاصة بقضایا اجتماعیة وأخرى  وعني
مولین اهتمامًا ، العراقیین على حد سواء "المجتمع"و "الفرد"اقتصادیة مست مسًا مباشرًا 

موضحین ، والظواهر االجتماعیة التي ال تتوافق وأسس الشرع القومي "لسلوكیاتل"كبیرًا 
خطورة وجودها على قیم المجتمع العراقي وعلى حد تعبیر بعضهم مثل محالت بیع 

  .)١٨٣(الخمور في بعض المدن العراقیة

رصد تطورات مساره في العدید  أذ، اهتمامًا خاصاً  "التعلیم والتربیة"وأولوا قضایا 
ملفتین النظر الى ضرورة االرتقاء به واالنفتاح على التجارب االقلیمیة ، من مناطق البالد

                                                

للكاتب اللبناني األستاذ محمد قرة ) النجف في لبنان(ل بعنوان البیروتیة مقا)) الحیاة((نشرت جریدة ) (١٧٩
   ٠حسب ما ورد في المجلة .١٩٦٥آب  ٢١،  ٥٩٤٣العدد ،  )جریدة)) (الحیاة: ((انظر. علي

  . ١٧٤-١٧٢ص، ١٩٦٥، ٦-٥العدد ، )) اإلیمان: ((انظر .للتفاصیل) (١٨٠
ة بالمادة االخباریة الحیویة الیومیة سواء كانت المراسلون من الوسائل المهمة في تغذیة المجلة والجرید) (١٨١

. داخل البالد أو خارجه وهم یشكلون ركن أساسي من أركان اتصال المجلة بالمجتمع ومتانة مكانتها
؛ فائق  ١٠٣-١٠٢ص، )١٩٦١، طم.د: بغداد(، الصحافة العراقیة میالدها وتطورها، فائق بطي: انظر
  .  ٢٢٦- ٢٢٤ص، )ت.د، مطبعة االدیب: بغداد(، یالهاصحافة العراق تاریخها وكفاح أج، بطي

  . ١٨٨-١٨٥ص، ١٩٦٤نیسان ومایس ، ٨-٧العدد ، )) اإلیمان) (((١٨٢
  .٧٢٩ص، ١٩٦٤، نیسان ومایس  ٨ -٧العدد  ،)) اإلیمان: ((انظر. الحصر الللتفاصیل على سبیل المثال  )(١٨٣
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فضًال عن ضرورة اعطاء التعلیم في الریف أهمیة خاصة ضمن خطط ، )١٨٤(والدولیة
  .)١٨٥(الدولة في المضمار هذا

عما تولیه المرجعیة في النجف األشرف یومئذ ، بأخبار متتابعة "جلةالم"واردفوا 
الخاصة بالعوائل العراقیة المتعففة والتخفیف قدر  "المشاریع الخیریة"من اهتمام كبیر بـ

بل رصد بعضهم تأسیس المؤسسات والجمعیات ، )١٨٦(المستطاع من وطأة ضنك عیشها
الخاصة بتعزیز اللحمة  "التبلیغیة"و "الخیریة"وبرامجها ، )١٨٧(المعنیة بالموضوع

  .)١٨٨(الدیني من جهة أخرى- ونشر الوعي العقائدي، االجتماعیة من جهة

كتابًا  "أصحاب القلم"بید ان أهم وأبرز روافدها تمثل بذلك الرعیل الثر والغني من 
بألوان  اكانوا معینًا زاخر ، ن وعربوأدباء وشعراء وأكادیمین وسواهم من المثقفین عراقیی

جزءًا  هاالتي شكلت بتنوعها وتلون أفكار ، تنوعة من المقاالت الرائعة والمقاالت القیمةم
فقد ، خالل سنوات صدورها الثالث "اإلیمان"ریًا لمجمل أعداد ان لم نقل عمودًا فق، حیویاً 

بلغ عدد كتابها مئتین وسبعة احتل رجال الدین النسبة األكبر بین كتابها إذ بلغ عددهم 
م بلغ عددهفمن مجموعهم أما الكتاب والمثقفون % ٥٧,٥٠٠ر أي نسبة شین عمئة وثمان

 العراق وتركز قسم حیوي منهم من مدن وسط  %٤٢,٩٩تسعا وثمانین أي بنسبة مئویة 
    ). ١٢(و) ١١(و) ١٠(وكما مبین في الجدول رقم  )١٨٩(وجنوبه

    

  

  

                                                

  . ٥٢٨-٥٢٧ص، ١٩٦٤شباط وآذار ، ٦-٥العدد ، )) اإلیمان: ((انظر .للتفاصیل) (١٨٤
  . ١٩٣، ١٩٢، ١٧٣-١٧٢ص، ١٩٦٥، ٦-٥العدد ، )) اإلیمان) (((١٨٥
  .  ١٨٦ص،  ١٩٦٥كانون الثاني وشباط ،  ٢-١العدد ، )) اإلیمان: ((انظر .للتفاصیل) (١٨٦
ن أبرز أعضائها والتي اهتمت بالقضایا الخیریة وم)) جمعیة العدالة االسالمیة((تأسست في بغداد  ) (١٨٧

، ٤- ٣العدد ، ))االیمان:  ((انظر. السید مهدي بحر العلوم وعلي الحیدري وجعفر آل یاسین وغیرهم
  .١٨٠ص، ١٩٦٥

  . ١٨٤ص، ١٩٦٥كانون الثاني وشباط ، ٢- ١؛ والعدد  ١٨٠ص، ١٩٦٥، ٤-٣العدد ، )) اإلیمان) (((١٨٨
  .  ة ألعدادها الصادرةاستطاع الباحث معرفة عدد كتاب المجلة من خالل احصائی) (١٨٩
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  )١٠(جدول رقم 

  )١٩٠("اإلیمان"في مجلة  ممن نشروا نالنجفیوتاب واألدباء الك

  تحصیلھ العلمي والثقافي  الوفاة - الوالدة  اسم الكاتب  ت
  شاعر وكاتب وتربوي  ١٩٧٧- ١٨٩٧  احمد الصافي  ١
  مؤرخ وأدیب  - ١٩٢١  احمد حسن الرحیم  ٢
  عالمة محقق كاتب  - ١٩٢٦  باقر القرشي  ٣
  ادیب ومؤرخ وباحث وصحفي  ١٩٨٥- ١٩٠٢  جعفر الخلیلي  ٤
  كاتب وأدیب وخطیب  ١٩٧٩- ١٩٠٩  حسین الصغیر  ٥
  كاتب وفقیھ  ١٩٧٤- ١٨٩٢  حسین الحلي  ٦
  عالم وشاعر  ٢٠٠١- ١٩٢٨  حسین بحر العلوم  ٧
  عالم ومفكر وشاعر  ١٩٨٠- ١٩٣٥  حسن الشیرازي  ٨
  كاتب وصحفي  ١٩٨٨- ١٨٩٩  ينسلمان الصفوا  ٩

  أدیب وشاعر  - ١٩٣٧  صادق الیعقوبي  ١٠
  ومترجم شاعر وأدیب  ١٩٧٩- ١٩٠٨  صالح الجعفري  ١١
  كاتب ومؤلف وشاعر  ١٩٦٩- ١٩١٢  الدین شرف الدین صدر  ١٢
  أدیب وشاعر وحقوقي  ١٩٧٤- ١٩٠٩  عبد الحسین الفرطوسي  ١٣
  اكادیمي وأدیب وشاعر وكاتب  ١٩٨٣- ١٩٦٠  الرزاق محي الدین عبد  ١٤
  رجل دین وأدیب  ١٩٨٤- ١٩٢٨  الرسول علي خان عبد  ١٥
  شاعر  ١٩٧٦- ١٩٠٧  عبد الغني الخضري  ١٦
  عالمة وفقیھ  ١٩٩١- ١٨٩٧  الكریم علي خان عبد  ١٧
  شاعر وأدیب  ١٩٧٤- ١٩٠٦  عبد الكریم الدجیلي  ١٨
  أدیب وشاعر  ١٩٨٣- ١٩١٧  المنعم الفرطوسي عبد  ١٩
  أدیب وشاعر  ١٩٨٥- ١٨٩٨  عبد المھدي مطر  ٢٠
  أدیب ومؤرخ   ١٩٧٥- ١٨٩٢  عبد الواحد المظفر  ٢١
  وأدیبأكادیمي وكاتب   - ١٩٣٩  عدنان البكاء  ٢٢
  عالمة ومؤلف  ١٩٩١- ١٩٣٢  عز الدین بحر العلوم  ٢٣
  أدیب وكاتب  - ١٩٤٢  فاضل المیالني  ٢٤
  كبیر دیني مرجع  ١٩٧٠- ١٨٨٩  محسن الحكیم  ٢٥
  باحث ومؤلف وكاتب  - ١٩٣٨  محسن عبدالصاحب المظفر  ٢٦
  شاعر ومؤلف  ١٩٨٠- ١٨٩٩  محمد الحلي  ٢٧
  ادیب وشاعر وطبیب  ١٩٦٨- ١٩٠٠  محمد الخلیلي  ٢٨
  ياإلسالمرئیس المجلس األعلى   ٢٠٠٣- ١٩٣٩  محمد باقر الحكیم  ٢٩
  عالمة وأدیب ومؤلف وشاعر  - ١٩٢٧  محمد بحر العلوم  ٣٠
  رجل دین ومؤلف  ٢٠٠٢- ١٩٢١  محمد تقي الحكیم  ٣١
  عالمة كبیر وفقیھ  ٢٠٠٢- ١٩٢٢  محمد تقي بحر العلوم  ٣٢
  أدیب وشاعر  ١٩٨٧- ١٩١٢  محمد جمال الھاشمي  ٣٣
  شاعر وكاتب  ١٩٩٢- ١٩٠٥  حسین الشبیبي محمد  ٣٤
  اكادیمي وأستاذ وشاعر   - ١٩٣٩  محمد حسین الصغیر  ٣٥
  عالم وأدیب ومفكر وشاعر  ٢٠١٠- ١٩٣٥  محمد حسین فضل هللا  ٣٦
  أدیب وسیاسي  ١٩٦٥- ١٨٨٩  محمد رضا الشبیبي  ٣٧
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  كاتب وأدیب وشاعر  ١٩٩٤- ١٩٤٥  محمد رضا آل صادق  ٣٨
  كاتب وأدیب  ١٩٨٨- ١٩٢٢  محمد صادق القاموسي  ٣٩
  عالم وشاعر وكاتب وباحث  ١٩٧٩- ١٨٩٥  محمد صادق بحر العلوم  ٤٠
  اكادیمي وشاعر وأدیب  ١٩٩٢- ١٩٤١  محمد صالح جعفر الظالمي  ٤١
  أدیب وكاتب وصحفي  ١٩٧٦- ١٩٠٧  محمد علي البالغي  ٤٢
  شاعر وخطیب وكاتب  ١٩٦٥- ١٨٩٤  محمد علي الیعقوبي  ٤٣
  مؤلف وكاتب ومترجم  - ١٩٣٨  محمد مھدي اآلصفي  ٤٤
  ادیب ومحقق وشاعر  ٢٠٠١- ١٩٣٤  محمد ھادي األمیني  ٤٥
  رجل دین وشاعر  ١٩٦٩- ١٩٠٦  محمد الحبوبي  ٤٦
  اكادیني ومؤلف وأدیب  - ١٩٣١  محمد المظفر  ٤٧
  شاعر وأدیب وطبیب  ١٩٩٩- ١٩٢١  مھدي محبوبة  ٤٨
  أدیب وخطیب وشاعر  ١٩٦٣- ١٩١٣  مسلم ھاشم الجابري  ٤٩
  كاتب وأستاذ كلیة الفقھ   ١٩٩٢- ١٩١٢  فیاض ھادي  ٥٠
  أستاذ كاتب وشاعر  ١٩٩٨- ١٩٢١  ھادي محي الخفاجي  ٥١
  خطیب وكاتب  ١٩٧١- ١٩٢٤  ھادي الحكیم  ٥٢
  أدیب وشاعر  ١٩٧١- ١٩٤١  )١٩٠(ھاشم الطالقاني  ٥٣

  

  

  

  

                                                

، المصدر السابق، حمید الجمیلي: انظر. تم اعداد هذا الجدول من خالل الرجوع الى بعض المصادر) ١٩٠(
، ٩٩، ٨٨، ٤١، ١٣ص، ١ج، المصدر السابق، ؛ حمید المطبعي ٥٠٠، ٤٦٨، ٢١٤،  ١١٥ص، ١ج

في تراجم العلماء  معارف الرجال، ؛ محمد حرز الدین ١٩٨، ٩٣، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٦، ١٣٧، ١٣٠
، ٣١٦ص، ٢؛ ج ٨٨ص، ١ج، )١٩٨٥، مطبعة الوالیة: قم(، محمد حسین حرز الدین: تعلیق، واألدباء

، ٢٥٦ص، ١ج، معجم رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام، ؛ محمد هادي االمیني ٣٢٠
، كر واألدبالمنتخب من أعالم الف، ؛ كاظم عبود الفتالوي ٩٠٩، ٧١٨ص، ٢؛ ج ٤٦٥، ٤٢٩، ٣٨٨
، ٣٩٢، ٣٦٠، ٣٠٧، ٣٠٢، ٢٩١، ٢٨٩، ٢٧٠، ٢٦٦، ٢٦١، ٢٣٤، ٢٢٥، ١٧٩، ٧٩، ٣٨ص

مل ؛ كا ٦٥٥، ٦٢٦، ٦١٦، ٥٨٥، ٥٨٠، ٥٢٠، ٥٠٣، ٤٨٢، ٤٦٥، ٤٦٢، ٤٢٩، ٤٢١، ٤٠٩
دار الكتب : بیروت (، ٢٠٠٢معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة، سلمان الجبوري

، ٣٣٦، ٣٢٨ص، ٣؛ ج ١٨٦ص، ٢٥ص، ٢؛ ج ٤٤٨-٤٤٥، ١٢٥ص، ١ج، )٢٠٠٣العلمیة،
، ٤١ص، ٦ج؛  ٣٥٥، ٢٤٠، ٢٠١-١٩٠ص، ٥؛ ج ٤٥٤، ١٦٤، ١٣٧ص، ٤؛ ج ٤٧٦-٤٧٣ص

٥٩٨، ٢٢٠.  
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  )١١(جدول رقم                                    

  )١٩١(النجفیة)) اإلیمان((في مجلة  نشرواالعراقیون ممن الكتاب األدباء و 

١٩٦٨ -  ١٩٦٣  

مسقط   تحصیله العلمي والثقافي  الوفاة - الوالدة  اسم الكاتب  ت
  الرأس

  البصرة  أكادیمي وشاعر وكاتب  ١٩٨٨- ١٩١٤  ابراهیم الوائلي  ١
  الكاظمیة  أدیب وكاتب  ١٩٧٠- ١٩٠٦  احمد امین  ٢
  بغداد  وأدیب وباحثأكادیمي   ١٩٨٨- ١٩٢٤  احمدعبدالستارالجواري  ٣
  بغداد  حقوقي وكاتب وصحفي  ١٩٦٩- ١٩٠٤  توفیق الفكیكي  ٤
  بغداد  كاتب ومترجم  ١٩٧٥- ١٩١٠  جعفر الخیاط  ٥
  الحلة  اكادیمي أدیب وشاعرومؤلف  - ١٩٣٥  حازم سلمان الحلي  ٦
  الناصریة  كاتب وسیاسي ومؤلف  ١٩٨٣- ١٨٨٨  حسن الشعربان  ٧
  الكاظمیة  ومؤلف واكادیميأستاذ   ٢٠٠٩- ١٩٢٦  حسین علي محفوظ  ٨
  بغداد  اكادیمي وشاعر ومصلح  ١٩٨٣- ١٩٢٥  خضر عباس الصالحي  ٩

  العمارة  ادیب وقصصي وكاتب  ١٩٧٣- ١٩١٨  خلیل رشید  ١٠
  الكوت  شاعر وأدیب  ١٩٧٩- ١٩١٠  راضي الطباطبائي  ١١
  كربالء  شاعر ومؤلف وكاتب  - ١٩٣٥  سلمان هادي آل طعمة  ١٢
  الكاظمیة  دولي اجتماعي كاتب وخبیر  ١٩٩٠- ١٩٢٤  صادق مهدي السعید  ١٣
  كربالء  أكادیمي وأدیب  ١٩٨١- ١٩١٣  الحب ضیاء الدین أبو  ١٤
  البصرة  عالم وأدیب وشاعر  ١٩٧١- ١٩٠٣  عباس شبر  ١٥
  بغداد  باحث وأستاذ حقوقي  ١٩٩٥- ١٩٢٤  عبد الحمید العلوجي  ١٦
  البصرة  أدیب ومحقق وكاتب  ١٩٨٦- ١٩١٦  عبد الرزاق الهاللي  ١٧
  الناصریة  أكادیمي وأدیب ومؤرخ  ١٩٨٤- ١٩١٦  عبد اهللا الفیاض  ١٨
  خانقین  قاص وشاعر وكاتب  ١٩٩٢- ١٩٠٥  عبد المجید لطفي  ١٩
  البصرة  أدیب ولغوي وباحث  - ١٩٣٣  عبد الهادي الفضلي  ٢٠
  العمارة  شاعر وخطیب  ١٩٧٥- ١٩١٣  علي الصغیر  ٢١
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  الكاظمیة  عالم ومؤلف  ١٩٨١- ١٩٠٥  علي تقي الحیدري  ٢٢
  الكوت  أدیب ومؤرخ  ١٩٩٤- ١٩٠٦  فؤاد الشیخ علي  ٢٣
  الموصل  باحث ومحقق ومؤلف  ١٩٩٢- ١٩٠٨  كوركیس عواد  ٢٤
  الكاظمیة  مؤلف وشاعر  - ١٩٢٧  محمد الحیدري  ٢٥
  الكاظمیة  عالم ومفكر اسالمي كبیر  ١٩٨٠- ١٩٣١  محمد باقر الصدر  ٢٦
  بغداد  وأدیبیمي وشاعر داكا  - ١٩٤٨  محمد حسین ال یاسین  ٢٧
  الكاظمیة  عالم وأدیب وشاعر  ١٩٩٥- ١٩٩٠  محمد صادق الصدر  ٢٨
  سامراء  فقیه ومصلح ورجل دین  ١٩٦٧- ١٨٤٤  )هبة الدین(محمد علي  ٢٩
  سامراء  اكادیمي وسیاسي ومؤلف  ١٩٨٤- ١٩٠٠  محمد مهدي كبة   ٣٠
  كربالء  خطیب وشاعر ومحقق  - ١٩٣١  مرتضى القزویني  ٣١
  الكاظمیة  مؤلف وشاعر ورجل دین  ١٩٧٧- ١٨٩٤  مرتضى آل یاسین  ٣٢
  الحلة  مؤلف وباحث اسالمي  ١٩٨١- ١٩١٦  مسلم الحلي  ٣٣
  الناصریة  أكادیمي وأدیب وشاعر  ١٩٩٦- ١٩٢٨  مصطفى جمال الدین  ٣٤
  بغداد  اكادیمي ولغوي ومؤرخ  ١٩٦٩- ١٩٠٨  مصطفى جواد  ٣٥
  الناصریة  أكادیمي وشاعر وكاتب  ١٩٧٢- ١٩٠٧  مظهر اطیمش  ٣٦
  السماوة  ادیب وكاتب  ١٩٧٩- ١٩٣٤  مهدي السماوي  ٣٧
  البصرة  أدیب وخطیب وشاعر  ٢٠٠٢- ١٩٢٣  )١٩١(مهدي السویج  ٣٨
  الموصل  مؤرخ ومحقق كبیر  ١٩٧١- ١٩٠٣  یوسف یعقوب مسكوني  ٣٩

  

  

                                   
                                                

، المصدر السابق، حمید الجمیلي: انظر. تم اعداد هذا الجدول من خالل الرجوع الى بعض المصادر) ١٩١(
، ١٧٣، ٥٦، ٤١، ٣٥، ١٠ص، ١ج، المصدر السابق، ؛حمید المطبعي ٥٩٣، ٥١٩، ١٠٤ص، ١ج

، ٣٤، ٣٣ص، ٢؛ ج ٥٠٥، ١٧٥، ١١١ص، ١ج، المصدر السابق، مل سلمان الجبوري؛ كا ٢٣٦
، ١٥١، ٤٠ص، ٥ج؛  ١٦٧، ١٦٦، ٢٤، ٩ص، ٤؛ ج ٢٣٨، ٢٠٤ص، ٣؛ ج ٢٠٥، ١٩٧، ١٠٨
؛ محمد هادي  ٧٤ص، ٧ج؛  ٢٨٥، ٢٥٠، ٢٢٦، ٢١٢، ١١٨، ٤٠ص، ٦ج؛  ٣٩٥، ٣٥٣، ٢٠٤

؛  ٧٦١، ٦٩٧ص، ٢؛ ج ١٥٨ص، ١ج، واألدب في النجف خالل ألف عام رجال الفكرمعجم ، االمیني
  .١٦٦، ٧٣، ٢٥، ١٥ص، المنتخب من أعالم الفكر واألدب، ؛ كاظم عبود الفتالوي ٩٧٤ص، ٣ج
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  )١٢(جدول رقم 

  )١٩٢(من الكتاب العرب والمسلمین )) اإلیمان(( من كتب في

١٩٦٨ -  ١٩٦٣  

  الدولة  المدینة  تحصیله العلمي والثقافي  الوفاة - الوالدة  اسم الكاتب  ت
  ایران  طهران  مجتهد ومؤرخ ومحقق وباحث  ١٩٦٩- ١٨٧٢  اغا بزرك الطهراني  ١
  مصر  القاهرة  مجتهد وكاتب  ١٩٦٦- ١٨٩٥  امین الخولي  ٢
  لبنان  قریة جزین  شاعر وأستاذ  ١٩٧٩- ١٩١٩  انطوان كرم  ٣
  سوریا  دمشق  محقق وأدیب وكاتب  ٢٠٠٢- ١٩٠٦  األمینحسن   ٤
  سوریا  بعلبك  بحاثة وأدیب وكاتب  ١٩٨٧- ١٩٣١  لیحفوفياسلمان مصطفى   ٥
  سوریا  صور  أدیب وشاعر وصحفي  ١٩٦٩- ١٩١٠  صدر الدین شرف الدین  ٦
  لبنان  جبل عامل  أدیب وشاعر  ١٩٧٠- ١٨٧٥  عبدالرؤوف األمین  ٧
  السعودیة  القطیف  وأدیب وعالم وناقدكاتب   - ١٩٣٠  یزيعبد اهللا الخن  ٨
  المغرب  المغرب  كاتب ومؤرخ ودبلماسي  - ١٩٢١  عبد الهادي التازي  ٩

  سوریا  دمشق  اكادیمي وخطیب وواعظ  ١٩٨٤- ١٨٩٣  علي الجمال  ١٠
  لبنان  جبل عامل  باحث ومؤلف ورجل دین  - ١٩٤٤  علي الكوراني  ١١
  لبنان  دیر القمر  باحث وأدیب  ١٩٦٤- ١٩٠٦  فؤاد افراح البستاني  ١٢
  لبنان  بیروت  عالمة وفقیه وأدیب  ١٩٧٩- ١٩٠٤  محمد جواد مغنیة  ١٣
  مصر  القاهرة  اكادیمي ومصنف ومترجم  ١٩٩٢- ١٩٠٠  محمد مهدي عالم  ١٤
  سوریا  حمص  ادیب وكاتب ومؤلف  ١٩٦٧- ١٩٠٠  نظیر زیتون  ١٥

  

  

                                                

، المصدر السابق، حمید الجمیلي: انظر. تم اعداد هذا الجدول من خالل الرجوع الى بعض المصادر) (١٩٢
أنوار البدرین في تراجم علماء القطیف واألحساء ، لي حسن البالدي البحرانيع ؛ ٣٤٨، ٧٨٢ص، ١ج

معجم رجال ، محمد هادي االمیني؛  ٣٥٠ص، )١٩٦٠، مطبعة النعمان: النجف األشرف(، والبحرین
المنتخب ، ؛ كاظم عبود الفتالوي ٥.٣ص، ٢ج؛  ٤٧ص، ١ج، واألدب في النجف خالل ألف عام الفكر

المصدر ، ؛ كامل سلمان الجبوري ٤٤١، ٢٧٦، ١٨٢، ١٧١، ١٠٨، ٥٠ص، دبمن أعالم الفكر واأل
  . ٣٧٢ص، ٦؛ ج ٤٢٣، ٩٢، ٩١ص، ٥ج، السابق
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فقد كان منهم العالمة المحقق الدكتور ، ولعل من المفید هنا ان نشیر الى بعضهم
ولد في النجف ، محمد بحر العلوم من أعمدتها في تحریر المجلة والكتابة فیها نثرًا وشعراً 

وقرأ المقدمات األولیة والسطوح على ید بعض الفحول من فضالئها ، ١٩٢٧االشرف عام 
 ١٩٦٥عام " یةاإلسالممعهد الدراسات "دراسته في  وأكملالفقه ثم دخل كلیة ، وعلمائها

ثم سافر الى القاهرة " أصوله وأحكامه: االجتهاد"ونال الماجستیر عن موضوعها المعنون 
وحمل بأمانة عالیة محسوبة له قضایا " عیون االدارة"ونال الدكتوراه من رسالته الموسومة 

العدید من المقاالت التي نشرت في الصحف العراقیة فكان المدافع الفذ وله ، بالده وأمته
  .)١٩٣(والعربیة

اضطر في بدایة السبعینات من القرن العشرین الى السفر خارج العراق الى 
ثم هاجر الى بریطانیا وأقام فیها ومارس الى ، )١٩٤(الكویت واستقر فیها حقبة من الزمن

" )لیهم السالمع(هل البیت مركز أ"جانب نشاطه السیاسي نشاطًا ثقافیًا في مؤسسة 
كما وله ، )١٩٥(وله العدید من المؤلفات ١٩٩٧ي والذي ترأسه عام اإلسالمالحیاء التراث 

  .)١٩٦(دیوان شعري

ولد في النجف األشرف ، وبرز من بین كتابها الالمعین السید محمد تقي الحكیم
لعالیة على ید في محلة الحویش وقرأ مقدماته األولیة واألبحاث ا ١٩٢٣نیسان ٢٧بتاریخ 

، واإلصالحوالعرفان والجهاد  ملوینتمي الى أسرة عرفت بالع، فاضلالعدید من األساتذة األ
ثم عمیدًا لها ، عمل مدرسًا في كلیة الفقه، فضًال عن مكانتها العلمیة والدینیة واالجتماعیة

اللغة واالقتصاد درس الفقه والتاریخ واألدب والنقد األدبي وفقه  ، وأستاذ في الحوزة العلمیة
في النجف " جماعة العلماء"ي على مدة عشرین عامًا وكان من بین أعضاء اإلسالم
ي اإلسالمكرس جهوده لغرض التصدي لألفكار الداعیة للنیل من مبادئ الدین ، األشرف

                                                

المنتخب من أعالم الفكر ، ؛ كاظم عبود الفتالوي  ١١٠ص، المصدر السابق ، عمر رضا كحالة ) (١٩٣
   .٥٨٠ص، واألدب

   .٧/٣/٢٠٠٩بتاریخ ، ) محمد بحر العلوم)) (مقابلة شخصیة) (((١٩٤
  . ٥٨٠ص، المنتخب من أعالم الفكر واألدب، كاظم عبود الفتالوي) (١٩٥
  . )٢٠٠٣، زید للنشر : لندن (، حصاد الغربة ،  محمد بحر العلوم ) (١٩٦
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، مذاهبوالتقریب بین ال" یةاإلسالمالوحدة "رواد ان لم نقل حامل لواء الالحنیف وكان من 
  .)١٩٧(رق وحدة الصفمن شأنه ان یفورفض كل ما 

في الرابع عشر من  باإلجماع )١٩٨(العراقيانتخب عضوًا في المجمع العلمي 
فكان لذلك االنتخاب صدى واسع في األوساط الثقافیة والعلمیة ، ١٩٦٤حزیران عام 

، اضافة الى انتخابه في بعض المجامیع العلمیة العربیة، خاصة النجفیة منها والعراقیة
تعرض لالعتقال ومن ثم االقامة ، وله العدید من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة والبحوث

داعت صحته وتدهور وضعه الجسماني تف، ریة لمعارضته سلطات االستبداد یومئذالجب
كمدًا وحسرة على ما ألم  ٢٠٠٢حتى واتته المنیة في التاسع والعشرین من نیسان عام 

  .)١٩٩(بشعبه وبالده

ممیز على صفحاتها األستاذ والمتمرس االول الدكتور  لهم حضور كان منوم
، الذي لطالما صدحت أشعاره وقصائده الفذة في مختلف أعدادها، محمد حسین الصغیر

من أسرة  ١٩٤٠ولد في النجف األشرف عام ، وبتنوع المناسبات الدینیة والوطنیة والقومیة
رعیة على ید بعض أساتذة الحوزة قرأ مقدماته األدبیة الش، عرفت باألدب والشعر والخطابة

ثم ، ١٩٦٨لیتخرج من كلیة أصول الدین في جامعة بغداد عام ، ثم تابع دراسته الرسمیة
الصور وكانت رسالة فیها  ١٩٧٥أكمل الماجستیر في كلیة اآلداب في الجامعة ذاتها عام 

 ١٩٧٩اهرة عام جامعة الق- ثم نال الدكتوراه من كلیة اآلداب" ، "األدبیة في الشعر األموي
عماله زال أستاذًا یمارس أوما ، )٢٠٠("ل القرآنيالصور الفنیة في المث"والتي حملت عنوان 

  .الكوفة جامعةاألكادیمیة والتربویة في 

                                                

محمد تقي ، ؛ عالء الدین محمد تقي الحكیم  ١١٦ص، ٣ج، المصدر السابق، عمر رضا كحالة) (١٩٧
  . ٣٦-٦ص، ) ٢٠٠٨، كلیة اآلداب : جامعة الكوفة (، تیررسالة ماجس، الحكیم ومنهجه التاریخي 

ویتكون من مجموعة من الهیئات واللجان المختصة  ١٩٤٧تأسس عام : المجمع العلمي العراقي) (١٩٨
. والعاملة وتمیز بقانونه الذي یحتوي على العدید من الفقرات والمواد وقد حل بعض المرات وأعید تأسیسه

- ٤٧ص، )١٩٩٧، مطبعة المجمع : بغداد (، جمع العلمي في خمسین عامًا الم، سالم اآللوسي : انظر
٥٠ .  

؛ عالء الدین  ٩٢ص، ١ج، )ت.د، مطبعة أهل البیت : كربالء (، دراسات أدبیة ، غالب الناهي ) (١٩٩
  . ٥٨ص، المصدر السابق ، محمد تقي الحكیم 

؛ كاظم عبود  ٢٧١- ٢٦٣ص، ٦ج، ) ١٩٩٨، دار الصفوة : بیروت (، معجم الخطباء ، داخل حسن ) (٢٠٠
  . ٤٦٥ص، المنتخب من أعالم الفكر واألدب ، الفتالوي 
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وكان من بینهم الشاعر العراقي الفذ احمد الصافي النجفي المولود في النجف 
وقرأ مقدمات العلوم على ، یةاإلسالمبها علوم اللغة والشریعة  ودرس، ١٨٩٧األشرف عام 

واتجه الى األدب ونشرت له ، ریضهونظم الشعر منذ صباه وجاد في تق، ید بعض األساتذة
العدید من الصحف العراقیة والعربیة وكتب في السیاسة واالجتماع واألدب وعرف بشعوره 

ووطنه وكان كما عرف بمواقفه السیاسیة النبیلة من قضایا شعبه ، )٢٠١(الصادقي الوطن
فاضطر لالنتقال الى البصرة وعبادان والكویت وایران ، من مساهماته تعرضه للمطاردة

لیزیة عام ى االعتقال من قبل السلطات االنكومن ثم لبنان الذي تعرض فیها ال
ًا حتى وفاته فتكفقدانه لبصره وعودته للعراق ظل معأدت تلك االحداث الى ، )٢٠٢(١٩٤١

  .)٢٠٣(أرض الغري ودفن في ٢٧/٦/١٩٧٠في 

وبرز من بین كتابها الشاعر صالح الجعفري الذي ولد في النجف األشرف عام 
ودرس العلوم واللغة والشریعة على ید أفاضلها واطلع على الثقافة الحدیثة من ، ١٩٠٨

ودرس المنطق والفقه ، )٢٠٤(خالل المطبوعات والدوریات الصادرة عن مصر وبالد الشام
كما كان من المهتمین باألدب ، جاد في نظم الشعر، ف العلمیةفي مدارس النجف األشر 

 "جمعیة الرابطة األدبیة"شارك بتأسیس ، الفارسي ونشط في الدعوة الى الفكر التجدیدي
وله العدید من البحوث المنشورة في الصحف العراقیة والعربیة ، السر لها نوانتخب امی

  .)٢٠٥(١٩٣٥عین مدرسًا في ثانویة النجف عام 

                                                

، )١٩٩١، شركة المعرفة للنشر: بغداد (، معجم الشعراء العراقیین ، جعفر صادق حمودي التمیمي ) (٢٠١
  . ٣٢- ٣١ص

بعد ارغام القوات الفرنسیة على المغادرة بسبب  ١٩٤١سیطرت القوات االنكلیزیة على سوریا ولبنان عام ) (٢٠٢
، ألبرت حوراني : انظر. ما أصابها من الضعف وبالمقابل اعطائها سلطة اداریة واعتراف بها كقوة اوربیة

  . ٤٢٦ص، المصدر السابق 
  . ٣٨ص، فكر واألدب المنتخب من أعالم ال، كاظم عبود الفتالوي ) (٢٠٣
المصدر السابق ، ؛ كامل سلمان الجبوري  ١٦٨ص، المصدر السابق ، جعفر صادق حمودي التمیمي ) (٢٠٤

  . ١٨٥ص،  ٣ج، السابق 
؛ حمید المطبعي  ٩٤ص، ) ١٩٨٢، مط .د: بیروت (، األسماء المستعارة  معجم، یوسف أسعد داغر) (٢٠٥

  . ٩٩ص، ١ج، المصدر السابق ، 
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صفت شاعریته بوسع الخیال ورقة الحاشیة وبدیع االسلوب وسریع البدیهیة ات
انتقل الى بغداد ومكث فیها حتى وفاته في ، وأدخل التجدید واالبداع في قصائده الشعریة

  .)٢٠٦(ودفن في النجف األشرف ١٩٧٩الحادي والعشرین من آب عام 

شرف عام ه في النجف األتب فیها الشیخ عبد الغني الخضري حیث ولدوك
لیة عند عدد من اودرس علوم اللغة العربیة والشریعة والحساب واألبحاث الع، ١٩٠٧
من  امتصفًا بحسه المرهف وروحه المرحة حتى طارح جمع، جاد في نظم الشعر، علمائها
، ١٩٤١عام  "جمعة التحریر الثقافي"في مدینة النجف األشرف  أسس، )٢٠٧(الشعراء

توفي فیها في العشرین من  ،"التحریر الثقافي" المجلةورأس تحریر  وترأس مدرستها الدینیة
، وله العدید من المقاالت والقصائد الشعریة ذات األغراض المتنوعة، ١٩٧٦شباط عام 

  .)٢٠٨(نشر بعضها في الصحف العراقیة وله العدید من المؤلفات

شارك في أبحاثها السید محمد جمال الهاشمي الذي ولد في النجف األشرف عام 
ودرس المقدمات األولیة والعلوم الدینیة والسطوح الفقهیة واألصولیة واألبحاث ، ١٩١٣

 جمعیة منتدى"كان من المساهمین في تأسیس ، العالیة عند بعض األساتذة األفاضل
وتخصص في  "جمعیة الرابطة األدبیة"ز في في مدارسها وله دور بار  سومدر  "النشر

وكان من فضالء الشعراء له ، )٢٠٩(علوم تفسیر القرآن وبیان أحكام اآلیات وتفسیرها

                                                

؛ عبد  ١٤٧ص، )ت.د، المطبعة الحیدریة : النجف األشرف(، األدب الجدید ، مي محمد جمال الهاش) (٢٠٦
؛ صالح  ١٤٦ص، )١٩٥٩، مطبعة المعارف : بغداد(، البند في األدب العربي ، الكریم الدجیلي 

  ). ١٩٥٧، مطبعة النعمان : النجف األشرف(، دیوان الجعفري ، الجعفري 
، ) ١٩٤٩، مطبعة دارالتألیف والنشر: النجف األشرف(، لعربي عصور األدب ا، محمد كاظم الكفائي ) (٢٠٧

  . ٤٧٦ص، ٢ج، المصدر السابق ، ؛ كامل سلمان الجبوري  ١٦٨ص
المنتخب ، ؛ كاظم عبود الفتالوي ٩١ص، ٢ج، النجف األشرف قدیمًا وحدیثًا ، حیدر صالح المرجان ) (٢٠٨

النجف (، ان الشیخ عبد الغني الخضري دیو ، ؛ عبد الغني الخضري  ٢٦١ص، من أعالم الفكر واألدب 
معجم المؤلفین العراقیین بالقرنین التاسع عشر ، ؛ كوركیس عواد ) ١٩٥٢، المطیعة الحیدریة: األشرف

  .  ٤٢٥ص، ٣مج، )١٩٦٩، مطبعة االرشاد: بغداد(، ١٩٦٩-١٨٠٠والعشرین 
محمد جمال الهاشمي ، من ؛  ٤٢٩ص، المنتخب من أعالم الفكر واألدب ، كاظم عبود الفتالوي) (٢٠٩

؛ محمد جمال  ٣٨٥ص، ١٩٦٤-١٩٦٣كانون األول والثاني ، ٤-٣العدد ، )) اإلیمان((، تفسیر القرآن
، ١٩٦٣تشرین األول والثاني، ٢- ١العدد ، )) اإلیمان((، ) (القرآن واإلمام الصادق ، الهاشمي 

  . ٥٤ص
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له ، شعریة تنوعت أغراضها وتعددت ألوانها نشر البعض منها في الصحف العربیة قصائد
كما لدیه  "رأةالم" اإلنسانوأصول الدین وحقوق  اإلسالمالعدید من المؤلفات في عقائد 

توفي في مدینة ، )٢١٠(حتى انها تجاوزت الثمانیة مخطوطاً  اآلثارعدد من المخطوطات 
  .)٢١١(ودفن في وادي السالم ١٩٧٧النجف األشرف عام 

كان منهم على سبیل ، ومن مختلف مدنه، ونشر فیها العدید من أدباء وكتاب العراق      
ولد في الكاظمیة ، وعرف بكونه أدیب وكاتب وریاضي ماهر أمینالمثال ال الحصر أحمد 

ودخل المدارس الحكومیة وتخرج من دار المعلمین ببغداد ودرس الفقه  ١٩٠٦عام 
كما كانت له اهتمامات ، واألصول في بغداد وحصل على الدكتوراه من جامعة اسطنبول

  .)٢١٢(بعلمي الریاضیات والفیزیاء

شًا من الدرجة األولى ثم مدرسًا لمادة الریاضیات عین بعد عودته الى العراق مفت
وشغل العدید من ، ثم مدیر للمعارف في منطقة الفرات األوسط، بدار المعلمین العالیة

الوظائف األخرى وله بعض البحوث والمقاالت التي نشر قسمًا منها في الصحافة العراقیة 
ودفن في  ١٩٧٠ن شباط عام توفي ببغداد في الرابع عشر م، وله العدید من المؤلفات

  .)٢١٣(النجف األشرف

من بین كتابها األستاذ توفیق الفكیكي الذي ولد في بغداد بجانب الكرخ  كر وشا
ومارس التعلیم بعد تخرجه من دار المعلمین عام ، ودخل المدارس الحكومیة ١٩٠٠عام 

                                                

-٢٥٥ص، )١٩٧٢، مطبعة النعمان : رفالنجف األش(، هكذا عرفت نفسي ، محمد جمال الهاشمي ) (٢١٠
  . ١٢٢ص، ٣مج، المصدر السابق، ؛ كوركیس عواد ٢٥٦

المنتخب من أعالم الفكر ، ؛ كاظم عبود الفتالوي ١٦٣ص، المصدر السابق، عبد الكریم الدجیلي) (٢١١
  . ٤٢٩ص، واألدب

، د آل یاسین؛ مفی ١٧٥ص، ١ج، معجم رجال الفكر واألدب خالل ألف عام، محمد هادي األمیني) (٢١٢
  . ٧ص، )١٩٧٠، مطبعة المعارف : بغداد(، ١٩٧٠- ١٨٧٠المطبوع من مؤلفات الكاظمین بین 

: بغداد(، ناجي معروف : مراجعة وتقدیم، ١٩٦٩- ١٨٦٩أعالم العراق الحدیث ، باقر أمین الورد ) (٢١٣
، ١ج، المصدر السابق، ؛ كامل سلمان الجبوري ١٨٤-١٨٣ص، ١ج، )ت.د، مطبعة أوفسیت المیناء

  .  ١١٢ص
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بكونه وبرز ، )٢١٤(١٩٢٧وتخرج منها عام  ١٩٢٣ثم التحق بكلیة الحقوق عام ، ١٩١٩
التي  ١٩٢٧عام " النظام"وأصدر جریدة ، من رجال النهضة العلمیة واألدبیة في العراق

وأصدر ، ١٩٤٨ادي لألوضاع العامة الذي تسبب باغالقها عام تقتمیزت بحسها االن
التي تمیزت بدافعها القومي من خالل الدفاع عن حقوق الفلسطینیین كان " الرعد"جریدة 

انتخب نائبًا ، ١٩٥٢البغدادیة عام " القبس"رئیس تحریر جریدة و ، ذلك سبب في اغالقها
في الدورة االنتخابیة الخامسة عشرة عن لواء  ١٩٥٤في البرلمان العراقي عام 

  .)٢١٦(وطرح أفكاره التربویة واالجتماعیة التي تؤكد على الحق والعدل

ت على حقوق االنسان ألف األستاذ توفیق الفكیكي العدید من المؤلفات التي أكد
، )٢١٧(یر المصیر وقد عد ذلك مقیاس األساسي لرقي األمم وتطورهاوحقه في تقر  "المرأة"

یة والفقهیة اإلسالموله العدید من المؤلفات والمخطوطات التي تبحث في الشؤون 
  .)٢١٨(١٩٦٩تموز عام  ٢٢والتاریخیة واألدبیة توفي في بغداد بتاریخ 

لألستاذ خضر عباس  ذات الطابع األدبي المقاالتبعض " اإلیمان"ونشرت 
ونشأ في محلة الصالحیة والذي اقترنت  ١٩٢٥الصالحي ولد في بغداد بجانب الكرخ عام 

داخل المدارس الرسمیة وتخرج من دار المعلمین الریفیة في الرستمیة عام ، تسمیته بها
له العدید من المؤلفات جاد في نظم الشعر و ، عمل معلمًا في المدارس البغدادیة ١٩٣٩

  . )٢٢٠(١٩٨٣توفي في بغداد عام ، )٢١٩(والمقاالت التي نشرت في الصحف العراقیة

                                                

٢١٤ ، دمطبعة االرشا: بغداد(، ١٩٦٩-١٩٠٠توفیق الفكیكي دراسات ونصوص ، عبد اهللا الجبوري ) (
، )٢٠٠٥، دار العلم للمالیین: بیروت(، ١٦ط، األعالم، ؛ خیر الدین الزركلي  ١٦-١٢ص، )١٩٧١

  . ٩٢ص، ٢ج
، دار الشؤون الثقافیة العامة: بغداد(، تاریخ الوزارات العراقیة ، عبد الرزاق الحسني: انظر. للتفاصیل) (٢١٥

  . ٣١٢-٣١١ص، ١٠ج، )١٩٨٨
، ١ج، المصدر السابق، ؛ كامل سلمان الجبوري ١٠٥-١٠٤ص، ١ج، المصدر السابق، حمید الجمیلي) (٢١٦

  . ٥٠٦-٥٠٥ص
  . ١٥- ١٤ص، )١٩٦٢، مطبعة اسعد: بغداد(، الراعي والرعیة، توفیق الفكیكي) (٢١٧
؛ كاظم  ٢١ص، )١٩٥٦، مط .د: بغداد(، األدباء العراقیون المعاصرون وانتاجهم ، سعدون الریس) (٢١٨

  .  ٧٤- ٧٣ص، الفكر واألدبالمنتخب من أعالم ، عبود الفتالوي
، من األدب المقارن، ؛ نجیب العقیقي ١٣٩-١٣٧ص، المصدر السابق، جعفر صادق حمودي التمیمي) (٢١٩

  . ١٦٥ص، ٢ج، ) ١٩٧٦، مطبعة اطلس : القاهرة (، ٣ط
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، اوقصصی اوكاتب اخلیل رشید الذي عرف بكونه أدیب" اإلیمان"لهم   وممن نشرت
ودخل المدارس الرسمیة ودرس العلوم العربیة والدینیة وأولى  ١٩١٨ولد في العمارة عام 

في الصحافة العراقیة  القصصو  اسة األدب ونشر العدید من المقاالتفي در  اكبیر  ااهتمام
 "العمارة"اهتم بتاریخ مدینته ، )٢٢١(اتصف بسالسة االسلوب ووضوح العبارة والعربیة أذ

وله العدید من المؤلفات التاریخیة ، )٢٢٢(ورجاالتها وبمكانتها االقتصادیة والعلمیة واألدبیة
   . )٢٢٣(ودفن في النجف األشرف ١٩٧٣في بغداد عام توفي ، واألدبیة والقصصیة

السید سلمان هادي آل طعمة الموسوي الحائري " اإلیمان"في الكتابة بمجلة  وأسهم
دخل المدارس ، ١٩٣٥ولد في كربالء المقدسة عام ، اوشاعر  اومؤرخ اوعرف بكونه ادیب

المدارس في وعمل معلمًا في عدد من  ١٩٥٩الحدیثة وتخرج من دار المعلمین عام 
تفرغ بعد استقالته ، ١٩٧٠درس في كلیة التربیة جامعة بغداد وتخرج منها عام ، كربالء

للبحث والتألیف عن تاریخ وآثار مدینة كربالء المقدسة واهتم باألدب واالنساب والتراجم 
 إرسالهاعمل على نشر كتاباته ومؤلفاته من خالل ، )٢٢٤(والشعر وله بعض المخطوطات

 األدباء إنتاجالى الشخصیات العلمیة البارزة والمهتمین في مطالعة كل ما هو جدید من 
  .)٢٢٦(الرائعة الشعریة له دیوان شعري یحتوي على العدید من القصائد، )٢٢٥(والكتاب

                                                                                                                                    

؛  ٣٣٠-٣٢٠ص، )١٩٦٩، مطبعة أسعد: بغداد(، شعراء العراق في القرن العشرین، یوسف عز الدین) (٢٢٠
  . ١٤٥ص، المنتخب من أعالم الفكر واألدب، الفتالويكاظم عبود 

، ٢ج، المصدر السابق، ؛ كامل سلمان الجبوري  ٣٦٩ص، ١ج، المصدر السابق، غالب الناهي) (٢٢١
  . ٣٢٩-٣٢٨ص

  . ٥-٣ص، )١٩٦٩، مطبعة القضاء: النجف األشرف(، أعالم من میسان، خلیل رشید) (٢٢٢
؛ سعدون  ١٦ص، ) ١٩٦٢، مطبعة القضاء: األشرفالنجف (، صور من الماضي، خلیل رشید) (٢٢٣

  .١٤٩ص، المنتخب من أعالم الفكر واألدب، ؛ كاظم عبود الفتالوي ٣٦ص، المصدر السابق، الریس
؛ ٢٧-٢٥ص، )١٩٦٦، دار المرتضى: بیروت(، ٢ط، ال طعمة في التاریخ، عبد الحمید التحافي) (٢٢٤

  . ٤٢-٣٨ص، ٢ج، المصدر السابق، غالب الناهي
مطبعة : النجف األشرف(، االزهار األرجیة في اآلثار القرجیة ، فرج العمران القطیفي : انظر. للتفاصیل) (٢٢٥

  .٣٦٧، ٣٢٧-٣١٦ص، ٣ج، )١٩٧١، النعمان
  ).٢٠٠٣، بیت العلم للنابهین : بیروت(، بین الظالل ، سلمان آل طعمة : انظر. للتفاصیل) (٢٢٦
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في  ١٩١٥ولد عام ، الشیخ عبد المنعم الفرطوسي" اإلیمان"وبرز من بین كتاب 
وذكر بعض المصادر ، )٢٢٧(جر الكبیر بمدینة العمارةفي ناحیة سوق الم "الرقاصة"قریة 

یة اإلسالمودرس علوم اللغة العربیة والشریعة ، )٢٢٨(انه ولد في مدینة النجف األشرف
تمیز ، وبرز نجمه في األوساط العلمیة واألدبیة، وتخصص بتدریس علمي المعاني والبیان

من علوم أخرى وله العدید وطغت شاعریته على ما یحمله ، بكثرة الحفظ وسرعة البدیهیة
  . )٢٢٩(من القصائد والمقاالت المنشورة في الصحف العراقیة والعربیة

سافر  ١٩٥١دراسته في كلیة الحقوق وبعد تخرجه عام  إلكمالانتقل الى بغداد 
وبعد عودته الى العراق عمل  ١٩٥٧الى سویسرا وحصل على الدكتوراه في القانون عام

ماسیًا ضمن الوفد الدائم بجامعة الدول العربیة في و ثم عمل دبل، ١٩٦٦محامیًا حتى عام 
وله كتاب في مجال ، تحدةبعقود مؤقتة مع مؤسسات األمم الم ١٩٨١جنیف وارتبط عام 

  . )٢٣٠(وله دیوان مطبوع ١٩٨٣توفي عام ، تخصصه باللغة االنكلیزیة

ولد ، النجفیة الدكتور مصطفى جمال الدین "اإلیمان"وبرز من بین كتاب مجلة 
هاجر الى النجف ، ١٩٢٦عام  الناصریة بمدینة في سوق الشیوخ "المؤمنین"في قریة 

جاد في نظم الشعر أ، اوشاعر  اوأدیب اللدراسة وعرف بكونه عالم ١٩٣٥األشرف عام 
ودخل كلیة ، لیة فقهًا وأصوالً ادرس األبحاث الع، وشارك في المحافل األدبیة والشعریة

البحث "الفقه ونال شهادة الماجستیر وحصل على الدكتوراه عن جامعة بغداد بعنوان 
وله ، )٢٣١(رئیس مجلتها وأصبحوعین مدرسًا في كلیة الفقه  "األصولیین النحوي عند

                                                

، ١ج، المصدر السابق، ؛ حمید المطبعي ٢٥٩ص، المصدر السابق، جعفر صادق حمودي التمیمي) (٢٢٧
  . ١٣٧ص

  .٢٨٩ص، المنتخب من أعالم الفكر واألدب، كاظم عبود الفتالوي) (٢٢٨
المصدر ، ؛ جعفر صادق حمودي التمیمي ٦٥ص، ٣ج، ماضي النجف وحاضرها، جعفر باقر محبوبة) (٢٢٩

  .٢٥٩ص، السابق
- ٦١ص، )٢٠٠٠، مطبعة ستارة : قم(، الشیخ عبد المنعم الفرطوسي حیاته وادبه ، لمحالتي حیدر ا) (٢٣٠

  ٠) ١٩٦٦مطبعة الغري ، : النجف االشرف (دیوان الفرطوسي ، ، عبد المنعم الفرطوسي ، ٦٢
النجف (، النجف األشرف في ذاكرة الدكتور السید مصطفى جمال الدین ، حسن عیسى الحكیم ) (٢٣١

، المنتخب من أعالم الفكر واألدب ، ؛ كاظم عبود الفتالوي  ٩- ١ص، ) ٢٠٠٣، ط م.د: األشرف
  . ٦٥٧ص
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، )٢٣٢(العدید من المقاالت والقصائد التي نشرت البعض منها في الصحف العراقیة والعربیة
  .)٢٣٣(ودفن بها ١٩٩٧وهاجر الى دمشق وسكن فیها حتى وفاته في عام 

ر فیها وقد بلغ عددهم ما لنشمن الكتاب العرب في الكتابة واوقد شارك عدد 
كان  ،"اإلیمان"من بین كتاب % ٨.١٩یقارب ثمانیة عشر كاتبًا وأدیبًا وبنسبة مئویة تقدر 

ودرس  ١٩٣١یزي الذي ولد في القطیف عام نهم األدیب والناقد عبد اهللا الخنمن بی
والعلوم النجف األشرف ودرس األبحاث العالیة  ثم هاجر الى، مقدماته األدبیة والشرعیة

وله العدید من ، وانشغل بالتألیف والبحث والتحقیق بعد عودته الى موطنه، الدینیة
وله مكانة اجتماعیة  المقاالت والبحوث نشر البعض منها في الصحف العراقیة والعربیة

یة وفق اإلسالموقد ركز اهتماماته في الكتابات ، )٢٣٤(وعملیة كبیرة في بالده وخارجها
یة اإلسالمي وأبرز قیاداته اإلسالمقد ذكر في مؤلفاته بدایة العصر دراسات تحلیلیة ف

  .)٢٣٥( )علیهم السالم(ودراسات عن بعض األئمة الطاهرین ) (الحسین  اإلماموثورة 

ولد في قریة طبریة في ، وكتب فیها المفكر والنهضوي العالمة محمد جواد مغنیة
قرأ بعض ، )٢٣٦(امبدع اومؤلف ادوعرف بكونه مجاه، ١٩٠٤لبنان عام بقضاء صور 

ل دراسة األبحاث العالیة فقهًا مثم هاجر الى النجف األشرف وأك، المقدمات العلمیة
عاد الى بالده ، فیها كر النوادي األدبیة وشا وارتاد ،وأصوًال عند بعض األساتذة األفاضل

المؤلفات  وله العدید من، وعین قاضیًا شرعیًا وترأس محكمة التمیز الجعفري، ١٩٣٤عام 
نفوس المطالعین نشر البعض  ة التي تمیزت بتأثیرها الكبیر فيوالمقاالت والقصائد الشعری

                                                

دار المؤرخ : بیروت(، ٢ط، دیوان مصطفى جمال الدین، مصطفى جمال الدین: انظر. للتفاصیل) (٢٣٢
  ). ١٩٩٥، العربي

: األشرفالنجف (، مصطفى جمال الدین جهوده وظواهر لغویة في شعره، تحسین فاضل المشهدي) (٢٣٣
؛ المؤتمر األدبي واالستذكاري للشاعر الكبیر الدكتور  ١٨-١٣ص، )٢٠٠٦، المكتبة األدبیة المختصة

؛ كاظم عبود  ٤٠-٣٧ص، )٢٠٠٣، مركز دراسات الكوفة : النجف األشرف(، مصطفى جمال الدین
  . ٦٥٧ص، المنتخب من أعالم الفكر واألدب ، الفتالوي

  . ٩٠-٨٩ص، ٤ج، در السابق المص، كامل سلمان الجبوري ) (٢٣٤
؛ عبد اهللا ) ١٩٧٧، مطبعة الكیالني : القاهرة(، ضوء في الظل ، عبد اهللا الخنیزي : انظر. للتفاصیل) (٢٣٥

  ). ١٩٦١، مطبعة دار مكتبة الحیاة : بیروت(، ابو طالب مؤمن قریش دراسة تحلیل ، الخنیزي 
، مطبعة مهر: قم(، عبد الحسین مغنیة : داعدا، تجارب محمد جواد مغنیة ، محمد جواد مغنیة ) (٢٣٦

  . ٣٢ص، )٢٠٠٥
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وینتمي الى عائلة علمیة عرفت بالعلم والعرفان ، )٢٣٧(منها في الصحف العراقیة والعربیة
  .)٢٣٨(١٩٧٩في األوساط العلمیة والدینیة في بالده توفي عام 

، النجفیة محلیًا وعراقیًا وعربیاً  "اإلیمان"من كتاب نا على جملة وبذلك نكون قد وقف
والستكمال الصورة عن طبیعة نتاجاتهم وعمق موضوعات ما نشروا معرفة وفكرًا البد من 

مباحث لذا استوجب ذلك معالجتها في ال ،"وناتهابمك"والتعریف  "مضامینها"الوقوف عند 
   .   من دراستنا هذه اآلتیة من الفصلین األتیین

  

   

  

  

  

                                                

المنتخب من أعالم الفكر ، ؛ كاظم عبود الفتالوي  ٤٣٢ص، ٧ج، المصدر السابق، علي الخاقاني ) (٢٣٧
  . ٤٤١ص، واألدب

، دار الصادقین للطباعة والنشر: قم(، محمد جواد مغنیة حیاته ومنهجه في التفسیر، جواد علي كسار) (٢٣٨
  . ٢٠- ١٧ص، ) ٢٠٠٠
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خصت محیطها ، بقضایا اجتماعیة وأخرى اقتصادیة اهتمامًا خاصاً  "اإلیمان"أولت 
االجتماعي ومن خالل احصاء قام به الباحث لمجمل موضوعات مقاالتها طیلة سنوات 

شكلت ، مقاالً  الخمسمائة وستوجد ان من بین مجموع مقاالتها  ١٩٦٨ - ١٩٦٣صدورها 
ویة بنسبة مئ مقاًال أيالمعنیة منها بالقضایا االجتماعیة واالقتصادیة خمس وعشرون 

كما وجد ان ، ومرد ذلك الى اهتماماتها بموضوعات العقائد والتاریخ واألدب، %)٤.٩٤(
في الجوانب  ان اهتمت اهتمامًا كبیر مقاالتها الخمس والعشریمن  اثنین وعشرین مقاأل

  .)١(االخالقیة والدینیة واالجتماعیة

األول  الصادر في كانونمثال ال الحصر في عددها المزدوج فنشرت على سبیل ال
 ،)"(علي االمام سعادة المجتمع بوالیة"اًال حمل عنوان مق، ١٩٦٤- ١٩٦٣والثاني عام 
ورموزها ، ي الحنیف وان التمسك بشعائرهااإلسالمه على أسس ومقومات الدین تم التأكید ب

أساس لمجتمع قویم وسلیم مرتكز على ، )٢()( والتي من بینها االمام علي بن أبي طالب
  . )٣(بین أفراده وفئاته "االحسان"و "المودة"و "العدل"

                                                             
  من مقاالتها في سنوات    )) اإلیمان((تم تحدید المقاالت من خالل احصاء الباحث لمجمل ما نشرته مجلة )(١

 .  ١٩٦٨-١٩٦٣صدورها     

  ، ٢ج، )١٩٩٥، مطبعة الهادي: قم(، موسوعة المصطفى والعترة، حسین الشاكري: انظر .للتفاصیل )٢(
  ، مطبعة النجف: النجف األشرف(، مصابیح الهدایة، ؛ عبد الحسین الموسوي الحائري ٧٠-٢٨ص     
  ، في كتابات المستشرقین دراسة تاریخیة تحلیلیة) (االمام علي ، ؛ حاتم كریم جیاد ٢٥-٢٢ص، )ت.د    
 .٩١- ٤٤ص، )٢٠٠٧،  كلیة اآلداب :جامعة الكوفة(،  اطروحة دكتوراه    

  ) (باسالمه األول و ایمانه الثابت ودفاعه عن اإلسالم والرسول محمد ) (عرف االمام علي  )٣(
  مؤسسة األعلمي : بیروت(، )علیهم السالم(لبیت سفر وكرامات أهل ا  ، أم نور الحسیني: انظر .للتفاصیل    
  ، )(االنسان في فكر االنسان علي بن أبي طالب ، ؛ ناصر حسین ١٤-١٣ص، )٢٠٠٨، للمطبوعات    
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من سیرة ثرة في مضمار تحقیق ) (وأوضحت ما لالمام علي بن أبي طالب 
 "الظلم"وقدر ما استطاع ، ومن خالل مسعى حارب فیه، ياإلسالمفي المجتمع  "العدالة"
 "الحرمان"و "الفقر"ًا عده أسس بالء األمة المؤدي بها الى مثلث ،"الفساد"و "االضطهاد"و

  .)٤(والتمایز البغیض بین مكونات المجتمع

، وحرصت كل الحرص في تسلیط األضواء على ما هو متناف ومبادئ الشرع القویم
لذا نشرت ثالث مقاالت أوضحت في مضامینها ، ياإلسالموتلك التي تمس بقیم المجتمع 

من ظاهرة سلوكیة مرفوضة اسالمیًا وغیر مقبولة اجتماعیًا على حد  "ناءالغ" ما یعنیه
  .)٥(تعبیرها

، اقد أولت الموضوع اهتمامًا  كبیر ، وفي غیر عدد من أعدادها، فال مراء إذ نجدها
 "العلم قوة"موضحة ان األمة بأمس الحاجة الى ، مسلطة األضواء على حرمته شرعاً 

، على حد  تعبیرها "الحیاة الدنیویة"مظاهر و  "المیوعة"الى  ال ،"األخالق النبیلة"وصالبة 
خاصة فانها محاطة باألعداء ، في شباب األمة "روح النهوض"معرجة على ضرورة اثارة 

  .)٦(ورجالها في التصدي لتلك األخطار المحدقة بها "أملها"فهم ، وقوى التسلط

                                                                                                                                                                              
  . ١٠ص، ٢٠٠٩أیلول  ١٥، ١٠١٧العدد ، )جریدة)) (المواطن((   
  ؛  ١٥٥-١١٨ص،  )٢٠٠٧ ، مطبعة قدس: قم(، كمال السید: ترجمة، مالئكة األرض، حسین انصاریان )(٤

كانون األول ، ٤- ٣العدد  ،)) اإلیمان((، )(علي  االمام سعادة المجتمع بوالیة، جعفر عباس الحائري    
  . ٢٢٣- ٢١٧ص، ١٩٦٤- ١٩٦٣ والثاني

  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون ، جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري: انظر .للتفاصیل )(٥
  حرمة ، ؛ خالد البغدادي ٤٩٠ص، ٣ج، )ت.د، دار الكتاب العربي: بیروت(،األقاویل في وجوه التأویل    
  ، منهاج الصالحین، ؛ محسن الحكیم ٢٧-٢٤ص، )ت.د، دار الریاض: بیروت(، الغناء عند السنة والشیعة    
  . ٥ص، ٣ج، )١٩٥٩، مطبعة الزهراء: النجف األشرف(، ٥ط    
  ، )هـ٦٣٠ت()االثیر ابن(ي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني علي بن أب) (٦

  ،٤ج، )ت.د، دار الكتاب العربي :بیروت(،  نخبة من العلماء: مراجعة وتحقیق،  في التاریخالكامل     
  نیسان، ٨-٧عدد ال، )) اإلیمان((،  تحریم الغناء في االسالم،  ؛ طاهر حسن الحسیني ١٩٢- ١٩١ص    
 .٦٨٠- ٦٧٦ص، ١٩٦٤ ومایس     
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 "الفن"إذ بینت مكانة ، وننلم تقف الموقف هذا من بقیة الف" اإلیمان"بید ان 
وعرفت  "انوأماني األدیب والفن اإلسالم"نشرت مقاًال بعنوان  أذ، اإلسالمفي  "الفنان"و

بأنواع الفنون ومنها الفن الریاضي والفنون الجمیلة والفنون البیتیة موضحة ان غایة الفنان 
قیمة كل  ان" :)(مستشهدة بقول الرسول محمد ، اهتمامه بقضایا الوسط الذي یعیش فیه

  .)٧(أو أنثى اأي احترام االنسان على ما یعمل سواء كان ذكر  "أمرئ ما یحسن

 وذلك" األبدان ثم األدیان"واكدت على ممارسة الریاضة وصحة األبدان من منطلق 
ارموا ":) (قال الرسول محمد  لرمایة والمصارعة وركوب الخیل أذمن خالل ممارسة العد وا

ن كافة لما لها من أثر مشددة في ضرورة الفنو  "ترموا خیر من ان تركبواواركبوا وان 
فهي بذلك نشاط اجتماعي سلوكي مهم في بناء  ،"االنسان جسد"و" ذهن" ایجابي في

  .)٨(مجتمع سلیم صحیًا ونفسیاً 

أال وهي التداول والتعامل ، اجتماعیة خطیرة- األضواء على ظاهرة سلوكیة وسلطت
مبینة العدید من اآلیات القرآنیة الكریمة المحرمة للربا ، لدى بعض أفراد المجتمع )٩("الربا"بـ

إِالَّ كَما يقُوم  الَّذين يأْكُلُون الربا ال يقُومون( :والتعامل به تعامًال مرفوضًا الهیًا كقوله تعالى
مبِأَنَّه كذل سالْم نم طانيالش طُهتَخَبي يالَّذ  هجاء نبا فَمالر مرحو عيالْب ُلَّ اأَحبا وثْلُ الرم عيا الْبقالُوا إِنَّم

، )١٠() خالدونهم فيهاموعظَةٌ من ربه فَانْتَهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اِ ومن عاد فَأُولئك أَصحاب النارِ 

                                                             
  ، ١٩٦٤حزیران وتموز ، ١٠-٩العدد ،  ))اإلیمان((،  اإلسالم وأماني األدیب والفنان،  مهدي السویح )٧(

  . ٨٥٧-٨٥٥ص     
 . المصدر نفسه  )٨(

  عالء الدین علي بن محمد بن            : انظر. فالربا الزیادة في المال، هو الشئ الذي یربو اذا زاد أو كثر: الربا  )٩(
  مطبعة : القاهرة(، من تفسیر الخازن وبهامشه البغوي، )الخازن(ابراهیم البغدادي الصوفي المعروف بـ     
  . ٢٥٠ص، ١ج، )ت.د،  التقدم     

  . ٢٧٥: آیة، سورة البقرة "القران الكریم)"١٠(
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نظار األالفتة ، )١١()وما آتَيتُم من رِباً ليربوا في أَموالِ الناسِ فَال يربوا عند اِ( :أیضاً تعالى وقوله 

  .)١٢(الى ما یعنیه من نشاط اقتصادي وسلوكي مرفوض ومحرم

انما ، ولم تكتف في مقاالتها عن الموضوع باالستشهاد بآیات الذكر الحكیم وحسب
، ن كل متعامل بهالتي أكدت على حرمته ولع ،)١٣(األحادیث النبویةاقتبست العدید من 

وبالتالي الى ما یولده من ارهاصات اجتماعیة وتباینات فئویة مبنیة على متناقضین اساسین 
لى ع اإلسالم صم في لحمة المجتمع التي لطالما حر دیشكل معول ه "مستَغل"و "مستِغل"

  .)١٤(بنائها والشد من تماسكها

بایضاح أهمیة البناء  "اإلیمان" تحرص، مع مبدأ التماسك االجتماعي وانسجاماً 
وما یشكله الترابط األسري السلیم من قوة ومتانة  "األسرة"القومیة للبنة االجتماعیة األساس 

صلة "نها على یأكدت مضام، لذا نشرت وفي غیر موضع من أعدادها مقاالت، للمجتمع
سلطت فیه  "صلة األرحام الكمال النفسي"حمل عنوانًا له  كان من بینها مقالها الذي "الرحم

األضواء على ما یعنیه التالحم األسري والتواصل بین أفراد األسرة الواحدة من قیمة دینیة 
  .)١٥(ودنیویة علیا

بر "و "صلة األرحام"حادیث النبویة التي أكدت على واستشهدت بالعدید من األ
مشیرة ، )١٦(ومن بناء اجتماعي سلیم "اهللا سبحانه وتعالىرضا "وما یؤدیه ذلك من  "الوالدین

األرحام تحسن  صلة"):(كقول االمام الباقر ) علیهم السالم(الى سلسلة من أقوال األئمة 

                                                             
  . ٣٩: آیة، سورة الروم "القران الكریم)"١١(
  ، ٢ط، محمد جواد مغنیة: تحقیق،  من ال یحضره الفقیه،  محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي )١٢(

  الربا ،  ؛ محمد رضا رشید ٢٠٩-٢٠٢ص، ٣ج،  )١٩٩٢، دار األضواء للطباعة والنشر: بیروت(     
  . ٦٠-١٠ص،  )١٩٥٩،  مكتبة القاهرة:  القاهرة(،  والمعامالت في اإلسالم     

   .   ٩٣-٨٣ص، ٧ج، )١٩٥٥، مطبعة النجف:النجف األشرف(، تذكرة الفقهاء، الحسن بن المطهر الحلي )١٣(
  . ٨٤٤-٨٣٦ص، ١٩٦٤، ١٠- ٩العدد ، )) اإلیمان((،  مشكلة الربا،  عز الدین بحر العلوم  )١٤(
  . ١١٠-١٠١ص، ١٩٦٦، ٢-١العدد ، )) اإلیمان((،  صلة األرحام والكمال النفسي،  امیناحمد   )١٥(
 . ٣٦-٣٣ص، ١٩٦٧،  ٤-٣العدد ، )) اإلیمان((،  صلة األرحام والكمال النفسي  ، احمد أمین) ١٦(
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الرحم  صلة"):( هلوقو  ،"الكف وتطیب النفس وتزید الرزق وتنسى األجل الخلق وتسمح
   )١٧( .."تزكي األعمال وتنمي األموال وتدفع البلوى وتیسر الحساب

  

 "العهد"وتنفیذ  "األمانة"مشددة في مضمون مقالها على مرتكزات أساسیة ثالث 
  .)١٨(عادة ایاها من أسس صفاء المجتمع ونقاءه "الوالدین بر"و

قسمت فیه السعادة  أذ" عادةطریق الس اإلسالم"مقاًال بعنوان  "اإلیمان"مجلة ونشرت 
فة وجود من خالل فلس "نشاط العقل"المعتمدة على  "السعادة الشخصیة"األول : الى قسمین

المعتمدة على أسس التغذیة ولیاقة " الصحة الجسمیة" عن فضالً ، الخالق وكسب العلم
لغرض كسب ثقة واحترام المجتمع والسیر وفق  "العمل"البدن واالطمئنان النفسي وصواب 

  .)١٩(ياإلسالممكارم األخالق في دیننا 

التي تعتمد على سعادة " بالسعادة العامة"واختص القسم الثاني من السعادة 
أسس للنفس  اإلسالمووضح ، نقطة البدایة المتمثلة بالفرد واألسرة لالمجتمع بكامله من خال

واهتم بالوقایة أكثر من العالج وامر  ،"الریاء"و "األنانیة"و "الحسد"نهى عن  أذالبشریة 
الى  اإلسالموعمد ، باهللا والیوم اآلخر والعبادة واداء الواجبات اتجاه الناس اإلیمانالفرد ب

وحدة المجتمع البشري من خالل وحدة العقیدة والعبادة والمعاملة واللغة واألمامة والجنس 
ع المتكامل الموحد والمتجانس على أسس البر والتقوى لما فیه وبتلك العوامل یتكون المجتم

  .)٢٠(خیر وصالح

                                                             
  مطبعة : النجف األشرف(، محمد الكالنتري: تعلیق وتصحیح،  جامع السعادات،  محمد مهدي الزاقي  )١٧(

  . ٢٥٥-٢٥٤ص،  ٢ج،  )١٩٤٩،  الزهراء      
  النجف   (، عبد الحسین عبد اهللا المظفر: تعلیق وتقدیم، أصول الكافي،  محمد بن یعقوب الكلیني  )١٨(

  صلة األرحام من منظور ، ؛ منیر الحسیني الحلي ١٦٢ص، ٢ج، )١٩٥٧،  مطبعة النجف:  األشرف       
  .  ٣٣-٢٣ص،  )٢٠٠٧،  مطبعة دار األرقم: الحلة(، ٢ط، اسالمي       

  ، ١٩٦٥كانون الثاني وشباط ، ٢-١العدد ، )) اإلیمان((،  اإلسالم طریق السعادة،  محمد جواد بالل  )١٩(
  . ١٠٢-٩٥ص       

  . المصدر نفسه  )٢٠(
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واجتماعیة كبرى في  من قیمة انسانیة "المرأة"وبینت في أكثر من مقال ما تعنیه 
ا بمنظار دوني كما تحلو لبعض لم ینظر له اإلسالممشیرة الى ان ، اإلسالممفاهیم وعقیدة 

 يا أَيها الناس اتَّقُوا ربكُم الَّذي( :مستشهدة بقوله تعالى" ن رجالدی"او انه ، المتقولین
ثبها وجها زَونم لَقخو ةدنَفْسٍ واح نم لَقَكُمخ رياً وما رِجاالً كَثهننممؤكدة على ان ، )٢١()ساء

حریصة على صیانة كرامة المرأة واحترامها نابذة تمامًا كل صورة من صور  اإلسالممبادئ 
وتعامل ممقوت ال یهتم بأي صلة لنفحات االنسانیة  للها من استباحة واستغال "یةلالجاه"

  .)٢٢(وقیمها العلیا

نشرت بعض المقاالت التي تبحث عن مكانة المرأة ودورها منذ القدم في ظل و        
ولم یكن نشر هذه المقاالت أمرًا اعتباطیًا في المدة التي صدرت ، نین الحدیثةوالقوا اإلسالم

بل نشرت في ظل بروز الدعوات الداعیة الى المساواة بین الرجل والمرأة ، بها المجلة
الى ایضاح  "اإلیمان"والمطالبة بحق المرأة في مزاولة العمل الى جنب الرجل وبذلك هدفت 

رت خمس مقاالت من نش أذما للمرأة من حقوق وما علیها من واجبات من منظور اسالمي 
أي حوالي ربع المقاالت ، )٢٣(%)٢٢,٧٢(أصل اثنین وعشرین مقاًال وبنسبة مئویة 

  . االجتماعیة وهي نسبة ان دلت على شئ انما تدل على حجم اهتمامها الواضح والملموس

من اجل بیان مكانتها عند  "المرأة السومریة"بعنوان  مقال بنشر "اإلیمان" عنیت
بالمدارس  تابة ودونوا القوانین والمعامالت والعقود واهتمواالذین عرفوا الك، )٢٤(السومریون

                                                             
  . ١:آیة، سورة النساء "القران الكریم) "٢١(
  ، ٢٠٠٥تموز ، ٢العدد ، )مجلة)) (المبین((،  الزواج ومكانة المرأة في اإلسالم،  بيجون حنون العتا  )٢٢(

  .  ١٢٦-١٢٥ص       
   . ١٩٦٨-١٩٦٣تم تحدید عدد المقاالت من خالل احصاء الباحث لمجمل مقاالتها في سنوات صدورها  )٢٣(
  وهم أقوام من جنس غیر سامي وان لغتهم غریبة عن المنطقة وال تشبه السامیة ووصلوا : السومریون  )٢٤(

  السامیة  الثقافة  على   واطلعوا  ، الى جنوب وادي الرافدین وقد اختلف الباحثون في موطنهم األصلي       
  السومریون وتراثهم ، سعید االحمد  سامي :  انظر.  دیانتهم وشاركوهم   السامین  العراقیة وعاصروا       
  وادي   حضارة  ،  احمد سوسة ؛  ٢٠-١ ص،  )١٩٧٥،  الجمعیة الثقافیة العراقیة:  بغداد(، الحضاري      
  . ١٤٥- ١٤١ص، )١٩٨٠، دار الحریة: بیروت(، الرافدین بین السامیین والسومریون      
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اتصفت المرأة السومریة بوثق  أذ، ن المرأة بالعدید من القوانینخص السومریی، )٢٥(والمكتبات
  .)٢٦(كسوها بالفخر واالعتزازتجد في خدمته شرفًا لها وی التي عالقتها بالمعبد

ق الزوج من بمراسیم الزواج من تقدیم المهر وحووضعت بعض القوانین الخاصة 
للرجل الزواج بأكثر من  وال یحق، بأموالها أداء شؤون األسرة وحق الزوجة في االحتفاظ

خالق الرفیعة وان تحافظ على حلى باألتویجب على الزوجة ان ت، اامرأة اال اذا كانت عاقر 
وان حق الطالق یتمتع به الطرفین ، )٢٧(اما اذا ارتكبت فاحشة فعقوبتها الموت غرقاً  اعفته

     .)٢٨(كما أوضحت لباس المرأة السومریة وزینتها

المرأة في الكتاب "عنوان  حملوتناولت مكانة المرأة االجتماعیة والدینیة بمقال آخر 
ركزت فیه على واقع المرأة البابلیة التي اعتمدت على القوانین  ،"بوالتاریخ والسنة واألد
 مشیرة الى انها مكونة من مائتین وثمانین مادة مرتبة ترتیباً ، )٢٩(التي شرعها حمورابي

موضحًا انه أثار اعجاب العدید من المستشرقین ، على تعبیر كاتب المقال امدهش
ملبسها وزینتها والقوانین الخاصة بها التي  حیثواصفة المرأة البابلیة من ، )٣٠(واالثاریین
  .)٣١(كما بینت واجباتها، حفظت حقوقها الزوجیة واألسریة، وعشرین مادة ابلغت ست

                                                             
  ،  مطبعة العارف: بغداد(، یوسف داود عبد القادر: ترجمة،  األساطیر السومریة، صومائیل نوح كریمر  )٢٥(

  .١٥٩-١٥٥ص، )١٩٧٦      
  ، )١٩٩٧، دار الحریة: بغداد(، المرأة ودورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدین، تلماستیان عقراوي  )٢٦(

  . ١٦٤-١٦٢ص      
   .٧٥ص، )ت.د، اح للطباعة والنشرمكتبة دار النج: الموصل(، المرأة في شریعة حمورابي، سهیل قاشا )٢٧(
  . ١٣٣-١٢٩ص، ١٩٦٥، ٤-٣العدد ، )) اإلیمان((، المرأة السومریة، عارف القراغولي  )٢٨(
  وهو سادس ملوك ساللة بابل األولى ومن أعظم الملوك في العراق ): م.ق ١٧٥١-١٧٩٣(حمورابي   )٢٩(

  وسن   الدولة  االقتصاد والقضاء وتقویة و االدارة   القدیم وحد البالد واهتم في االصالحات الداخلیة من      
  ، دار الشؤون الثقافیة العامة:  بغداد(،  ٢ط،  الشرائع العراقیة القدیمة،  رشید فوزي   :انظر.  القوانین      
  . ٢٠- ١٨ص، المصدر الساق، ؛ سهیل قاشا ١٠٧-١٠٦ص، )١٩٨٧      

  ، ١٩٦٥، ٦-٥العدد ، )) اإلیمان((،  والتاریخ والسنة واألدبالمرأة في الكتاب ،  عارف القراغولي )٣٠(
  . ٩١-٧٧ص      

  ، )١٩٥٨، مطبعة الضاد: حلب(، شریعة حمورابي أقدم الشرائع العالمیة، عبد الرحمن الكیالي  )٣١(
  . ٨٨-٨٤ص، المرأة في الكتاب والتاریخ والسنة واألدب، ؛ عارف القراغولي ١٤٤-١٣١ص      
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مراسیم وصیغ  "اإلیمان"كما أوضحت ، وأنیطت بالمرأة أعمال البیت والوالدة والتربیة
كما بینت تكالیف الزواج وأمور االرث المتمثلة بكتابة الوصیة ، الزواج ووقته عند البابلیین

من قبل الرجل ویوزع االرث بالتساوي بین الذكور واألناث وتعطي الزوجة بقدر أحد 
  .)٣٢(األوالد

ت أوضح ،"قصة المرأة في المجتمع والتاریخ"مقال آخر بعنوان  "اإلیمان"ونشرت 
في  اإلسالمكما وبینت دور  ،"عورة في حیاة الرجل"فیه مكانة المرأة منذ ان كانت تعد 

ظَلَّ وجهه  وإِذا بشر أَحدهم بِاألُنْثى(:لىامحاربة تلك العادات والتقالید الفاسدة من قوله تع
يمكَظ وها ودوسحیاة العز الذي رسم لها  اإلسالموبرزت مكانة المرأة في ظل ، )٣٣()م

  . )٣٤(والشرف وأسس الحیاة الزوجیة الصحیحة الخالیة من األخطاء واألخطار

ق تساوي وح ،"والقوانین الحدیثة اإلسالمالمرأة بین "وأوضحت أیضًا بمقال تعنون بـ
فقد اختص ، ن بأكثر الحقوق والواجبات وتمیزوا في بعضها وذلك لطبیعة كل منهاالطرفا
واختصت المرأة  الطالقو  بالزعامة واالفتاء والقضاء والقوامة والجهاد وتعدد الزوجاتالرجل 

ب وفضل الرجل على المرأة بالمیراث والشهادة وذلك بسبب ما یتمیز به أحدهم على اجبالح
اآلخر في األمور العقلیة والجسمیة والوجدانیة والعاطفیة وهذا ما ال یمكن ازالته بأي شكل 

  .)٣٥(من األشكال
                                                             

  المرأة في الكتاب والسنة والتاریخ ،  ؛ عارف القراغولي ١٤٢ص، المصدر السابق، شاسهیل قا  )٣٢(
  . ٩١- ٨٩ص، واألدب         

   . ٥٨: آیة، سورة النحل "القران الكریم) "٣٣(
  الدار القومیة : القاهرة(، المیراث والوصیة في اإلسالم، محمد زكریا البردیسي: انظر .للتفاصیل  )٣٤(

  . ٥٠-٤٥ص، )١٩٦٤، والنشر للطباعة        
     ؛ ١٥- ١٤ص، )١٩٥٨، شركة الطبع والنشر األهلیة: بغداد(،  األسرة والمرأة، صالح الدین الناهي  )٣٥(

   ؛٣٧-٢١،ص)٢٠٠٦مطبعة لسان صدق،:قم(محمد ابراهیم الموصد،الحجاب سعادة الشقاء ،         
  االسالم وأثره في وقایة المجتمع من الجریمة دراسة مقارنة مع ،  شهرزاد عبد الكریم توفیق النعیمي        
  ؛  ٢٢٣-٢١٤ص، )١٩٨٧،  كلیة الشریعة: جامعة بغداد(، رسالة ماجستیر،  النظریات االجتماعیة        
  - ١٠٥ص، ١٩٦٥، ٤- ٣العدد ، )) اإلیمان((،  المرأة بین اإلسالم والقوانین الحدیثة، باقر المقدسي        

        ١١٢  .  
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وحق  "العمل"و" التعلیم"العدید من الحقوق التي تمثلت  المرأة المسلمة اإلسالمومنح 
للمرأة الحیاة  اإلسالمتكفل ، )٣٦(الحیاة والحقوق المالیة وفقًا لما تتصف به وتستطیع انجازه

التي  الشروط الزوجیة السعیدة والقائمة وفق األسس الصحیحة وحقها في االختیار وفق
  .)٣٧(والتي تؤدي الى البناء األسري الصحیح الماإلسوضعها 

فقد بینت ، مع ما تقدم "الفروق األساسیة بین الرجل والمرأة"وتناغم مقالها المعنون 
تقدر بموجبها  ومن ثم، جسمانیة تمیزه عن اآلخرفیه ما یمیز به كال الطرفین من صفات 

موضحین أساسیات الفوارق تلك من تشریحیة وجنینیة وفیزلوجیة ، )٣٨(أنشطته وأعماله
وقدرته على العمل والكفاح والكد  "الجسم"و "العقل"أكدت ان الرجل یتمتع بقوة  أذونفسیة 

وبتلك  "االحساس المرهف"ة العاطفة ووغریز  "بملكة األمومة"والكدح وان المرأة تتمتع 
د اللبنة األولى من لبنات بناء المجتمع الصحیح الصفات قادرة على رعایة البیت الذي یع

  .)٣٩(یة الصحیحةاإلسالمالقائم وفق األسس 

مجتمع لما لها ال تقالید بكونها احد أبرز أساسیات أیضًا بقضایا العادات وال وعنیت
 )٢٢(فقد نشرت مقالتین من بین   ، اءمن أثر فاعل في سلوك الفرد والمجتمع على حد سو 

 "واألباعد زیجة األقارب"حمل عنوان  كان منها مقالو %) ١٢(أي بنسبة ة اجتماعی مقالة
 ن الزواج باألباعد أفضل من الزواجوأمر تفضیل أحد الطرفین على اآلخر وأوضحت ا

التنكحوا " :)(وقوله " اغتربوا وال تضووا" :)(باألقارب مستندًا بقول الرسول محمد 
مشیرة الى واحدة من أهم الحقائق الوراثیة التي  ،"القرابة القریبة فان الولد یخلق ضاویاً 

                                                             
  ، حقوق المرأة ومسؤولیتها في النظام اإلسالمي، نخبة من العلماء والمفكرین اإلسالمیین:انظر. للتفاصیل )٣٦(

  ؛ علي كسار غدیر  ٣٠٥-٢٩٨ص، )٢٠٠٦،  مطبعة وزارة الثقافة واالرشاد اإلسالمیة: طهران(      
  :  جامعة الكوفة(، رسالة ماجستیر، أثر المرأة في الحیاة اإلسالمیة حتى نهایة العصر الراشدي،  الغزالي      
  . ١٨٤-١٦٥ص، )١٩٩٧، كلیة اآلداب      

  ؛ محمد   ٥٢- ٢١ص، )١٩٥٤، مطبعة الغري: النجف األشرف(، ٢ط،  اإلسالم والمرأة،  جعفر النقدي )٣٧(
  جامعة  (، رسالة ماجستیر، المدنیة والسیاسیة في الشریعة اإلسالمیةحقوق االنسان ، جابر هاشم الجبوري      
  . ١٣٦- ١١٤ص، )٢٠٠٦، كلیة الدراسات اإلسالمیة: الكوفة      

  حزیران وتموز ، ١٠-٩العدد ، )) اإلیمان((، الفروق األساسیة بین الرجل والمرأة، عارف القراغولي )٣٨(
   . ١٣٣-١٢٨ص، ١٩٦٤      

  . المصدر نفسه  )٣٩(
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ألقارب وهي زواج ا "فرض"ومحذرة في الوقت نفسه من ، نابذة بذلك، أثبتها العلم المعاصر
  .)٤٠(احدى عادات المجتمع التي عدتها عادة سلبیة في اشاعتها

وسجلت على صفحاتها بعض من العادات والتقالید السائدة في المجتمع النجفي 
فقد عرفت مدینة  "التقفیة في لیالي شهر رمضان في النجف"نشرت مقاًال بعنوان  أذیومئذ 

د أهالیها على احیاء لیالي شهر رمضان ااعت أذالنجف األشرف بمدینة العلم والدین واألدب 
ت ووفرة مجالس الوعظ واالرشاد وأندیة األدب التي یدور في بأداء الفرائض والمستحبا

رمضان مسابقات شعریة  تشهد مدینة النجف األشرف في لیالي أذ، )٤١(محورها الشعر
  .)٤٢(األدبي والطاقات الشعریة الكبیرة التي تمتلكها تلك المدینة تتصف بالحس

الشعریة ویقف على قفیة بقراء أحد المشاركین قصیدة من أحد الدواوین تمثلت الت
بنوع القافیة ثم ینطق بها  القافیة بعد ان یقرأ البیت األول من القصیدة المختارة لكي یعرف

قفیة هو ویكون اكثر ت، حتى اكتمال أبیاتهاها منشد القصیدة ون واذا عجزوا یقرؤ الحاضر 
في النجف  قفیة تمارسوهناك أنواع اخر للت، دیة تقدیریةولطالما تخللها جوائز نق، السابق

وتخلل تلك الندوات الشعریة أجواء األلفة والمحبة بین الحاضرین رغم انها ، )٤٣(األشرف
تصل الى مرحلة المعارك الشعریة بین األطراف المشاركة في بعض اللیالي الذي اعتاد 

  .)٤٤(أهالي النجف األشرف احیائها مثل لیلة الجمعة واالربعاء وغیرها

 المسجد"كان أولهما ، فقد نشرت مقالین بهذا الخصوص "بقضایا التعلیم"واهتمت 
مستعرضة أهمیة المسجد في حیاة المسلمین دینیًا  "المعهد األول للتعلیم عند المسلمین

                                                             
  ، مطبعة المأمون: القاهرة(، كتاب الفقه على المذاهب األربعة، عبد الرحمن الجزیري: انظر .للتفاصیل  )٤٠(

  ، ١٩٦٥، ٤-٣العدد ، )) اإلیمان((، زیجة األقارب واألباعد، ؛ محمود المظفر ٥٤ص، ٤ج، )١٩٣٨      
  . ١٠١-٩٤ص       

  كانون الثاني ، ٢-١العدد ، )) اإلیمان((، في لیالي شهر رمضان في النجف التقفیة، محمد الخلیلي )٤١(
  . ١٣٠-١٢٨ص، ١٩٦٥وشباط       

  ، تاریخ النجف األشرف، محمد حسین بن علي بن محمد حرز الدین المسلم العقیلي: انظر. للتفاصیل  )٤٢(
  . ١٩٢- ١٨٥ص، )٢٠٠٧، مط.د: قم(      

  . ١٣٠-١٢٨ص،  ي لیال شهر رمضان في النجفف یةالتقف،  محمود الخلیلي  )٤٣(
  . ٣٩٣-٣٨٧ص،  ١ج، ماضي النجف وحاضرها،  جعفر باقر آل محبوبة  )٤٤(
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من مكة  في بدایة هجرته) (مد موضحة بناء المسجد من قبل الرسول مح، )٤٥(وتعلیمیاً 
ًا لمناقشة مبادئ وأصول الدین واألخذ الذي أصبح مكانًا للتعبد ومركز و  الى المدینة المنورة

  .)٤٦(من منابع الرسالة السماویة

فان أولى آیات القرآن ، اإلسالمموضحة ما یعنیه التعلیم والحث علیه في عقیدة 

خلَق اإلِنْسان من  * اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق(:مستشهدة بقوله تعالى "اقرأ"الكریم جاءت بكلمة 
وحث ، )٤٧()علَّم اإلِنْسان ما لَم يعلَم *الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ  *اقْرأْ وربك األَكْرم  *علَقٍ 

 تعلموا ما" :ة له فهو القائلحعلى أهمیة التعلیم ووضع االسس الصحی) (الرسول محمد 
عند كل عالم اال ال تجلسوا " :وهو القائل "شئتم ان تعلموا فلیس یأجركم اهللا حتى تعلموا

یدعوكم من خمس الى خمس من الشك الى الیقین ومن الریاء الى االخالص  الى عالم
  .)٤٨("التواضع ومن العداوة الى النصحیةالى ومن الرغبة الى الزهد ومن الكبر 

على ذلك فقد عمل الصحابة والتابعین وأهل ) (سار المسلمون بعد الرسول محمد 
العلم على الجلوس في المساجد وتعلیم العامة وتبین مسائل الحالل والحرام وادخلوا الدروس 

یة وبرزت العلوم كعلم اإلسالمالعلمیة الى جانب الدروس الدینیة خصوصًا بعد توسع الفتوح 
التي شهد مسجدها مدرسة ي الكوفة في أثناء اقامته ف) (النحو الذي وضعه االمام علي 

   .)٤٩(القرآن الكریم ةلقراء

                                                             
  ١٦٨ص ، ١٩٦٨، ١٠- ٧العدد ، )) اإلیمان((، المسجد المعهد األول للتعلیم عند المسلمین، احمد امین  )٤٥(

      -١٨٠ .  
  . المصدر نفسه  )٤٦(
   . ٥-١: آیة، سورة العلق "القران الكریم)"٤٧(
  ،  )١٩٠٢، المطبعة الحسینیة: القاهرة(، فاتحة العلوم، محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي  )٤٨(

  .  ١٩-١٨ص      
  مطبعة مصطفى : القاهرة(، ٢ط، مدرسة الكوفة ومنهاجها في دراسة اللغة والنحو، مهدي المخزومي  )٤٩(

  - ١٧٠، المسجد المعهد األول للتعلیم عند المسلمین، ؛ احمد امین ٢٢- ١٨ص، )١٩٥٨، البابي الحلبي      
     ١٧١ .  
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وجلس سعد ، )٥٠(وقرأ القرآن الكریم في مسجد الكوفة عبد اهللا بن حبیب بن ربیعة
واصبح المسجد مكانًا للدرس والتدریس والتعلم وحفظ ، لتفسیر القرآن الكریم )٥١(بن جبیرا

وبرز دور العالم الخلیل بن أحمد ، )٥٢(القرآن واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الذي یعد من الرواد األوائل في الدراسات اللغویة ورسم في مسجد البصرة ، )٥٣(الفراهیدي

ي دور كبیر اإلسالمرأس الفقه ) (وكان لالمام جعفر الصادق ، علم اللغة وصنف فیه
ذ منه العدید من وقد أخ، )هـ١٤٨(في مسجد المدینة والكوفة فقد الزم االول حتى وفاته عام 

یة مدرسة تعلم فیها اإلسالموبذلك تعد المدارس ، المسلمین وقادة الفرق والمذاهب األخرى
                                                             

  أول من قرأ القرآن  في مسجد الكوفة وأستمرت قرائته ): م٦٥٤-٠٠٠٠(عبد اهللا بن حبیب بن ربیعة   )٥٠(
  وأخذ من ، ة وقد انتهت القراءه الیه ضبطًا وتجدیداً ترجع روایة أكثر القراء في الكوف عامًا والیهاربعین       
  وعبد اهللا بن مسعود وغیرهم وأخذ منه العدید من القراء ) رض(وعثمان بن عفان) (االمام علي       
  شمس الدین ابي الخیر محمد بن : انظر. وتمیز بثقته الكبیرة القدر وحدیثة مخرج في الكتابة والسنة      
  ؛ مهدي  ٤١٤-٤١٣ص،  )١٩٣٢، مط.د: القاهرة(، غایة النهایة في طبقات القراء، محمد بن الجزري      
  . ٢٣-٢٢ص، المصدر السابق، المخزومي      

  ولد ، أبو عبد اهللا وقیل أبو محمد سعد بن جبر بن هشام االسدي بالوالء): م٦٧٥-٦٢٥(سعد بن جبیر   )٥١(
  أمثال عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن  ید العدید من العلماء  على  العلم   ا وأخذبه وترعرع   في الكوفة      
  ) (تربى في بیت عرف بوالئه ألهل البیت ، العدید من القراء عنه  روى   وقد)رضي اهللا عنهم(عمر     

  ناظم : انظر.  واسط  مدینة في  ودفن   یوسف الثقفي  بن قتله الحجاج   ، حتى اصبح عالمًا في زمانه      
    مؤسسة:  النجف األشرف(،  جبیر سعد بن   السعید  الشهید  العلماء  جهبذ سیرة ،  الصافي الموسوي      
  عواد   الكریم  عبد  الهادي  عبد ؛   ٧٠- ١٣ص  ،  )٢٠٠٤  ، التوزیع و النشر و  للطباعة النبراس       
  ، )١٩٨٩،  الشریعة كلیة :  جامعة بغداد(، رسالة ماجستیر  ، سعد بن جبیر وأثره في التفسیر ، المحمد      
  . ٥٣-٢١ص      

         ؛ محمد بن جعفر المشهدي ٤٣-٢٦ص، المصدر السابق، مهدي المخزومي: انظر .التفاصیل) ٥٢(
  ، )ت.د، دار المرتضى: بیروت(،  محمد سعید الطریحي: تحقیق،  فضل الكوفة ومساجدها،  الحائري      
   . ٨٦-٧١، ٣٧-٢٧ص      

  ، ابو عبد الرحمن الخلیل بن احمد بن عمر بن تمیم الفراهیدي): م١٧٥-١٠(الخلیل بن احمد الفراهیدي  )٥٣(
  واستنبط علم العروض وكان رجًال صالحًا عاقًال  ،ودرس على ید العدید من العلماء،  البصرة  في  ولد      
  ، دار الرائد: بیروت(، ٢ط،  ومنهجه لهالخلیل بن احمد الفراهیدي أعما، مهدي المخزومي: انظر. قوراً و      
  ، ٢ج، المصدر السابق، محمد بن أبي بكر بن خلكان  احمد بن الدین  شمس   ؛  ٦١-٤٢ص ، )١٩٨٦     
  . ١١٦-١١٥ص     
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التي منها مسجد البصرة والكوفة والمدینة والقیروان ومسجد والفقهاء  نالعدید من المفكری
  .)٥٤(یةاإلسالماألقصى والمنصور وغیرها من المساجد 

في جامع المنصور ببغداد وتتلمذ على یده العدید من  )٥٥(وبرز دور الكسائي  
یة حتى اإلسالمیة رسالة عظیمة في حیاة األمة اإلسالموقد أدت المساجد ، الشخصیات

وبرزت ، یةاإلسالمبروز المدارس الحدیثة في العراق وسوریا ومصر وسائر انحاء البالد 
العلم والتعلیم أمثال الشریف العدید من الشخصیات ذات األثر الكبیر والمهم في مسیرة 

للتدریس والتعلیم واضافة الى دور هجرة الشیخ الطوسي  اكانت داره مركز  أذ، )٥٦(الرضي
 الرغم  على  و  الى النجف األشرف الذي اصبح مركزًا للمرجعیة الدینیة في الفقه الجعفري

   المساجد مازالت تمارس  ان  اال  بروز المدارس الحدیث  من

                                                             
  ،  التاریخیة االمام الصادق ودوره في المعرفة ، حیدر محمد حسن عباس الكلیدار: انظر. للتفاصیل )٥٤(

  المسجد المعهد ، ؛ احمد أمین ٨٢- ٥٧ص، )١٩٩٧، كلیة اآلداب: جامعة الكوفة(، اطروحة دكتوراه      
  . ١٧٦-١٧٢ص، األول للتعلیم عند المسلمین      

  حمزة بن عبد اهللا بن عثمان بن فیروز مولى بني أسد  أبو الحسن علي بن): م٧٦٩-٦٩٩(الكسائي )٥٥(
  ) م٩٢٣ت(وسمع من بن عیاش ) م٧٣٦ت(أحد أئمة القراء السبعة قرأ على ید حمزة الزیات ، الكسائي     
  : انظر. وله العدید من المؤلفات وكان عظیم القدر في أدبه وفضله، وغیرهم) م٧٧٨ت(وسفیان ابن عینة      
  : تحقیق، نزهة لأللباء في طبقات األدباء، أبي بركات كمال الدین عبد الرحمن بن محمد بن األنباري     
  مدرسة       ، ؛ مهدي المخزومي ٦٣- ٥٨ص، )١٩٨٥، مكتبة المنار: األردن(، ٣ط، ابراهیم السامرائي     
  ، نحو القراء الكوفیین، فتحي؛ خدیجة احمد  ١١٩-٩٧ص، الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو     
  . ١١٩-١٠٧ص، )١٩٨٥،  دار الندوة الجدیدة: بیروت(     

  محمد بن الحسین بن احمد بن موسى األبرش بن محمد   الحسن  أبو): م٩٨٦-٩٣٩(الشریف الرضي  )٥٦(
  ولد في بغداد ولقب ،  )(المرتضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق   األعرج بن موسى بن ابراهیم    
  لغویًا  شاعرًا و بالعدید من األلقاب ودرس على ید كبار عصره العلوم الدینیة واألدبیة حتى عرف أدیبًا و    
  وشجاعة ونزاهته وتسامحه   من المناصب وامتاز بثقافته شغل العدید ،  فقیهاً  مفسرًا و ناقدًا و و  ونحویاً     
  ، رسالة ماجستیر، متكلماً  الشریف الرضي ، رؤوف احمد محمد الشمري: انظر. المذهبي واطالعه الواسع   
  الشریف الرضي لغویًا ، ؛ كاظم محمود الجادر ١٢- ١ص، )١٩٩٢،  كلیة العلوم اإلسالمیة: جامعة بغداد(   
   .٢١-٥ص، )٢٠٠١،  كلیة اآلداب: جامعة الكوفة( ،رسالة ماجستیر،  نحویاً    
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  .)٥٧(الذي انیط بها ولو بأشكال مختلفة نفسه الدور

تطرقت فیه الى  ،"اإلسالمقادة الفكر التربوي في "أما مقالها الثاني فحمل عنوان 
أكدوا على ان األهداف  أذ، ر أئمة التعلیم من المسلمین ووضحت مكانتهم ودورهمدور وأث

تكون الغایة یة العقول الناشئة نحوها وان عار تربویة یجاهدون من أجل توجیه و  الدینیة غایة
  ٠ )٥٨(موجهة الى اهللا تعالى وحده من دون النظر الى المنافع الدنیویة والعمل لها

ووضعوا أسس لعملیة التعلیم ووضحوا الصفات التي یجب ان یتحلى بها المعلم من 
معتمد مبدأ ، "السالطینبعیدًا عن مخالطة "و "نزیهًا عن الطمع "و "ان یكون عامًال بعلمه"

 الناس وانالتسامح مع طالبه وباحث عن الحقیقة ومنصف وان یعد نفسه لخدمة ومنفعة 
بعیدًا عن المنافع  هوأن یبتغي وجه اهللا وحد ،"الرسالة االنسانیة"یكون حریصًا على ایصال 

  .)٥٨(األخرى

التیار " األولوأشار صاحب المقال الى ان هناك ثالثة تیارات فكریة تعلیمیة تمثل 
أما التیار ، )٥٩(وقد تبنى هذا التیار الغزالي العلوم التعلیمیة  تقویم دینيالذي یقوم  "المحافظ
التي تبناها  الذي یمزج بین الفكر الدیني والنظریات الفلسفیة والعلمیة "التیار المنفتح"الثاني 

                                                             
  محمد صادق بحر : تقدیم، أمالي الشیخ الطوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي: انظر. للتفاصیل) ٥٧(

  المسجد المعهد األول ، ؛ احمد أمین ٣٩-٣ص، ١ج، )١٩٦٤، مطبعة النعمان :النجف األشرف(، العلوم      
  . ١٨٠- ١٧٩ص، للتعلیم عند المسلمین      

    ؛ محمد جواد مغنیة ،١٥-٥،ص٢ج ، المصدر السابق ني ،محمد بن یعقوب الكلی: أنظر . للتفاصیل) ٥٨(
  ٠ ١٩٧٥- ١٩٧٣، ص) ١٩٧٩دار العلم للمالیین،: بیروت (، ٢، ط فلسفة األخالق في األسالم       

  بدر الدین أبي اسحاق ابراهیم   ؛ ٦- ٤ص،  المصدر السابق،  محمد الغزالي  محمد بن  بن محمد   )٥٨(
  دائرة المعارف : م.د(،  تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، بن سعد اهللا بن جماعة الكناني      
  ، )) اإلیمان((،  قادة الفكر التربوي في اإلسالم،  ؛ محمد جواد رضا ٦١-٥٧ص،  )١٩٣٣،  العثمانیة      
  . ١٥٠-١٢٤ص ١٩٦٨، ١٠-٧العدد      

  ولد أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الفارسي في طوس وتعلم ): م١١١٢- ١٠٥٨(الغزالي   )٥٩(
  مارس ، وهاجر الى مدن عدیدة اخرى، وهاجر الى نیسابور ودرس الفقه والمنطق والجدل واألصول، بها     
  یعد من أبرز    ،  اإلسالم في  ورأیهم  مؤلفات الفالسفة    على اطلع ،  م١٠٩١عام  بغداد  في  التدریس      
  ، ابو العطا البقري الكریم  عبد : انظر.  الصوفیة شیوخ  من  وشیخ  الفكر اإلسالمي  في  الشخصیات      

  ، والنشر ترجمة لجنة التألیف وال  مطبعة:  القاهرة (،  أرخ الغزالي نفسه كیف  أو  الغزالي  اعترافات      
  احمد فؤاد  : تقدیم ،  فیه  المتقدمین  وأقوال  الغزالي سیرة  ،  العثماني الكریم ؛ عبد ٦- ٣ص، )١٩٤٣     
  مساهمات الغزالي   ، ؛ عبد الرزاق رحیم جدي الهیتي ٤٠-٥ص،  )ت.د، دار الفكر: دمشق(، االهواني     
  .  ٤٢-١٠ص، )١٩٨٩،  كلیة الشریعة: جامعة بغداد(، اطروحة دكتوراه ،في الفكر االقتصادي اإلسالمي     
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اما التیار ، )٦١(الصفاواخوان ، )٦٠(علماء وفالسفة الغرب وتبنى هذا التیار ابن مسكویه
صنف الى صنفین عرف  أذ، )٦٢(الذي تبناه ابن خلدون "التیار الذرائعي"الثالث فقد سمي 

یتضمن الفلسفات والعلوم  أذ یأخذه االنسان ویهتدي الیه بفكره بالتیار الطبیعي الذي: األول
بالتیار الشرعي أي الشرعیات التي تستنبط من القرآن : وعرف التیار الثاني، والطرق العلمیة

  . )٦٣(الكریم والسنة النبویة الشریفة

  م ـأحكام للمعلمین والمتعلمین من اجل انجاح عملیة التعلی )٦٤(ووضع ابن القابسي

                                                             
  ولد احمد بن محمد بن یعقوب مسكویه بالري ونشأ بها وعمل بخزانة ): م١٠٠١-٩٠٥(ابن مسكویه   )٦٠(

  تلقى العدید من العلوم كالكیمیاء والتاریخ والفلسفة واألدب والشعر وعاصر ) الخازن(الكتب ولقب        
  احمد بن : انظر. العدید من الفالسفة واألدباء والمؤرخین وله العدید من المصنفات توفي في أصبهان       
  ، ٢ط،  حسن تمیم: تقدیم،  تهذیب األخالق وتطهیر األعراق،  )مسكویه(محمد بن یعقوب الرازي        
  مطبعة : القاهرة(،  كویهابن مس،  ؛ عبد العزیز عزت ١٩- ٥ص،  )ت.د، دار مكتبة الحیاة: بیروت(       
  .   ١٢٧-٧٧ص،  )١٩٦٤، الباج       

  جماعة سریة تنتمي الى الفرقة االسماعیلیة تهدف الى قلب النظام السیاسي والعقلي عند : اخوان الصفا  )٦١(
  رسالة تضمنت القضایا الریاضیة ) ٥٢(نشروا ، برزت في القرن الرابع الهجري في البصرة، المسلمین       

  . م ١٥٦٣/هـ٩٨٣استكملوا نشر تلك الرسائل عام ، والفلسفیة والجسمانیة والطبیعیة وااللهیة وغیرها       
  : القاهرة(، خیر الدین الزركلي: تصحیح، رسائل اخوان الصفا وخالن الوفاء، اخوان الصفا: انظر       
  المجتمع في فلسفة اخوان ،  األسدي؛ حمزة جابر سلطان  ١٠-٧ص، ١ج، )١٩٢٨، المطبعة العربیة       
  . ٣٩-٢٦ص، )١٩٩٩، كلیة اآلداب: جامعة الكوفة(،  اطروحة دكتوراه،  الصفا دراسة تحلیلیة مقارنة       

  ولد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون في تونس وتعلم بها وقرأ القرآن ): م١٤٠٦-١٣٣٢(بن خلدون   )٦٢(
  بعد تولیه القضاء  )بولي الدین(ولقب ، علوم الشرعیة والفلسفة والمنطقوجود القراءات السبع ودرس ال        
  . كان طامعًا بالمناصب الحكومیة ویسعى الیها، له العدید من الرحالت للعدید من المدن، في مصر        
  شركة : بیروت(،  احمد الزعبي: دراسة،  مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: انظر       
  األخالق ،  ؛ سامي شهید مشكور المیالي ٢١-١١ص، )٢٠٠١،  األرقم بن أبي األرقم للطباعة والنشر       
  اطروحة ،  دراسة مقارنة) ابن خلدون،  ابن رشد،  ابن طفیل،  ابن باجة( عند فالسفة المغرب العربي       
  .  ١٧٧-١٦٧ص، )٢٠٠٥ ، كلیة اآلداب: جامعة الكوفة(،  دكتوراه       

  . ١٤٥-١٤١ص، قادة الفكر التربوي في اإلسالم، محمد جواد رضا  )٦٣(
  ولد ابن الحسن علي بن خلف المعافري القابسي الفقیه القیرواني في ): م١٠١٢-٩٣٥( يبن القابس  )٦٤(

   =الشیوخاتصل بكبار شیوخ الحجاز ومصر وسمع صحیح البخاري وفقه مالك على ید ، القیروان        
  الرسالة المفصلة ألحوال ،  أبو الحسن علي القابسي: انظر. األفارقة والمشارقة وله العدید من التالمیذ=        
   ص، )١٩٨٦، مط .د: تونس(،  احمد خالد: دراسة وتحقیق،  المتعلمین وأحكام المعلمین والمتعلمین        
  ، دار اقرأ: بیروت(،  لتربوي عند ابن سحنون والقابسيالفكر ا،  ؛ عبد األمیر شمس الدین١١- ٧        
   .٤٠-٣٦ص،  )١٩٨٥        
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التعلیم اركان لعملیة التعلیم تمثلت بنضوج المتعلم ووضع قادة ، )٦٥(في رسالته المفصلة
والتهیئ النفسي وتوفیر الدافع واالدراك وان یعلم ما یفهمه وان ال یختلط على المتعلم علمان 

العمر واعطائه المعلومات  انببالحسحتى ال ینفر عن التعلیم واألخذ ، )٦٦(في آن واحد
التخلص من مشكلة النسیان وظاهرة  والتشجیع على أسلوب المحاورة والمناقشة لغرض

  . )٦٧(الحفظ الغیبي وغیرها من األسس األخرى

بثالث مقاالت نشرت مقالها األول بعنوان  ةالى نواحي اقتصادی" اإلیمان"وأشارت 
كالحقوق الطبیعیة واالجتماعیة وحقوقه في الحریة  "حقوق االنسان المعاشیة في الحیاة"

ن ال یقتصر على اشباع واكدت ان عمل االنسا، العملم وحق اختیار یوالتعبیر والتعل
بل یشمل اعانة الصغار واألوالد والشیوخ والعجزة وفق األسس االجتماعیة ، قطمتطلباته ف

  .)٦٨(والعائلیة والغریزیة في نفس االنسان

تولت  حث ،   المراحل  من    بالعدید المنتجة   العاملة  الطبقة  رعایة  ومرت
عقبت   التي   والسیاسیة   االجتماعیة و االقتصادیة  التطورات  لكن ،  رعایتهم  الكنیسة

                                 أرض المسلمین في التي حدثت في ، )٦٩(الحروب الصلیبیة

                                                             
   ٠ ١١-٧ص،المصدر السابق،  أبو الحسن علي القابسي  )٦٥(
  . ٦١١- ٦١٠ص،  المصدر السابق،  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  )٦٦(
  نصیر الدین : انظر. لالطالع على تفاصیل اركان عملیة التعلیم وطرق التعامل بین المعلم وطالبه  )٦٧(

  ، )ت.د، مطبعة الشریعة: قم(، محمد رضا الحسیني الجاللي: تحقیق، اداب المتعلمین، الطوسي       
  ، للمطبوعاتمؤسسة األعلمي : بیروت(، العلمیة مبادئ الدراسة في الحوزة، ؛ نخبة من المؤلفین ٧٠-٥٧ص       
   .١٥٠ -١٤٦ص، ؛ محمد جواد رضا ، قادة الفكر التربوي في اإلسالم ١٩-١١ص، )ت.د       

  ، ١٩٦٨، ١٠-٧العدد ، )) اإلیمان((، حقوق االنسان المعاشیة في الحیاة، صادق مهدي السعید  )٦٨(
  .  ١٦٧-١٥٢ص        

  من الغرب األوربي المسیحي ) ١٤٠٠-١٠٥٩(حركة كبرى انبعثت ما بین عامي: الحروب الصلیبیة  )٦٩(
  في العصور الوسطى على شكل هجوم حربي استعماري ضد بالد المسلمین ونتجت عن األوضاع        
  االجتماعیة واالقتصادیة والفكریة والدینیة التي سادت غرب اوربا واتخذت من استغاثة المسیحیین في       
  الشرق ستارًا دینیًا لها ونتج عنها قیام بعض الدویالت المسیحیة في األرض العربیة في ظل ضعف       
  الحركة الصلیبیة صفحة مشرقة في تاریخ الجهاد ، سعید عبد الفتاح عاشور: انظر. النظام اإلسالمي      
  ؛ قاسم عبدة  ٢٥ص، ١ج، )١٩٦٣،  مكتبة االنجلو المصریة: القاهرة(، العربي في العصور الوسطى      
  . ٤٥-٩ص، )١٩٩٠، ط م .د: الكویت(،  ماهیة الحروب الصلیبیة، قاسم      
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دى الى تغیر العالقة بین المجتمعات والسلطة وانهیار االقطاع أ، )٧٠(الوسطى  العصور 
في ظل بروز  الفرد  طویل وذلك بسبب تدخل الدولة في مصالحالذي أدى الى صراع 

دعوات العدید من االقتصادیین الذین أكدوا على وجود قوانین طبیعیة تنظم تصرفات 
  .)٧١(االنسان في مجال النشاط االقتصادي

واكد االقتصادیون في الغرب ان التكتالت العمالیة تعرقل حریة العمل وتؤدي الى 
                                                                واندالع لهیب الثورة ، )٧٢(الثورة الصناعیة مؤثرة أیامعیة ظهور طبقات اجتما

ر والتي أدت الى تحسن أدوات االنتاج جتماعیة في أواخر القرن الثامن عشاال )٧٣( الفرنسیة
وتوسع المؤسسات الصناعیة والتجاریة وفي ظل ذلك برزت ظاهرة استغالل الفقراء وتشغیل 

الطبقة العاملة مما أدى الى بروز دعوات األطفال والنساء بأبخس األثمان وظلم 
  .)٧٤(المصلحین

                                                             
تاریخ أوربا في ، هربرت فشر: انظر. لالطالع على أحداث الحملة الصلیبیة االولى على بالد المسلمین  )٧٠(

  . ١٩٠- ١٦٩ص، )١٩٥٧، دار المعارف: القاهرة(، ٣ط، العصور الوسطى
تاریخ الفكر االقتصادي من الفكر االغریقي الى انتشار تطور الفكر الكالسیكي في ، عدنان عباس علي  )٧١(

  . ٢٣٢ص، ١ج، )١٩٧٩، مطبعة عصام: بغداد(،  االقطار المختلفة
مصطلح أطلق على سلسلة من المتغیرات االقتصادیة وحركة التصنیع التي غیرت : الثورة الصناعیة  )٧٢(

ألوربي في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر وبدأت في انكلترا وامتدت الى دول غرب معالم المجتمع ا
أصول التاریخ األوربي الحدیث من النهضة ، هربرت فشر: انظر. أوربا والوالیات المتحدة وبقیة دول العالم

دار : لقاهرةا(، ٣ط، زینب عصمة راشد واحمد عبد الرحیم مصطفى: ترجمة، األوربیة الى الثورة الفرنسیة
تاریخ ، ؛ امین مصطفى عفیفي عبد اهللا واحمد عزت عبد الكریم ٤٣٨-٤٢٨ص،  )١٩٧٠، المعارف

  . ٣٥٧-٣٤٩ص، )١٩٥٤،  المطبعة العربیة:  القاهرة(، ٢ط،  اوربا االقتصادي
ة ضد ملكیة ال بوربون واالمتیازات الطبقی ١٧٨٩تموز عام  ١٤حدثت في فرنسا في : الثورة الفرنسیة  )٧٣(

وتسلط رجال الكنیسة والقیود مفروضة على الجانب االقتصادي بفضل األفكار الداعیة الى نبذ االمتیازات 
أذ استطاع رجال الثورة تحقیق طموحاتهم التي أصبح لها أثر واضح في اوربا ، والدعوة الى المساواة

منذ عهد الثورة الفرنسیة ا شر في أوربتاریخ القرن التاسع ع، محمد قاسم وحسین حسني: انظر. عموماً 
؛ مفید  ٢٣-١ص، )١٩٢٩، مطبع دار الكبت المصریة: القاهرة(، ٦ط، حتى نهایة الحرب العظمى

-١٧٨٩(الثورة الفرنسیة الى الحرب العالمیة األولى  ة تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر منموسوع، الزیدي
  .  ٦٦٤-٦٦٠ص، ٣ج، )٢٠٠٤، دار أسامة للنشر والتوزیع: عمان(،  )١٩١٤

  . ١٥٩ص،  حقوق االنسان المعاشیة في الحیاة،  صادق مهدي السعید  )٧٤(
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مكانیات مار كافة االدول الغربیة على استثونتیجة لتلك التطورات الحدیثة عملت ال
 وبذلك یمكن القول ،والطاقات بأوسع المجاالت واعتبرت العمل واجب وحق طبیعي للفرد

نسان یضمن حق العمل والعیش الكریم لال والحدیثة بعدم جود نظام في العصور الوسطى
ان ضمان و ، العبادات وتكفل باعالة من ال عائل له الذي جعل العمل بصف اإلسالماال 

المعاشیة للفرد یجعله یشعر بروح المواطنة الصادقة واالخالص للوطن والدفاع عنه  الحقوق
  .)٧٥(مما یجعل الدولة بعیدة عن االضطرابات واالنتاكاسات التي تهدد أمن الدولة وسالمتها

 أذ ،"النخیل والتمور وصلتها بحیاة االنسان العربي"ونشرت مقاًال آخر بعنوان 
في العراق وبینت انتشارها على امتداد النهرین دجلة والفرات  ركزت اهتمامها على التمور

 انوأوضحت ، من شمال أواسط العراق حتى الفاو في أقصى جنوب وادي شط العرب
وقد نقل النخیل من العراق  "نخیل التمر"ة االف نوع من بینها یتكون من اربع النخیل

  .)٧٦(والجزیرة العربیة الى حوض البحر األبیض المتوسط

شمال خط االستواء أو ) °٣٧.°١٤(وتقع زراعة النخیل في ما بین خطي عرض 
ء ومن المناطق الرئیسة في زراعة التمور هي افي المناطق المماثلة في جنوب خط االستو 

والخلیج العربي وشمال افریقیة وعلى نهر النیل وأواسط السودان  وجنوبه العراق وسط 
ق تقع الى غرب أما في الشر ، ر األبیض المتوسطوسواحل البحر األحمر وبعض جزر البح

   .)٧٧(ستان وفي اسبانیا وأمریكا الشمالیة والوسطى والجنوبیةوشرق ایران وبلوخ

فقد ، زمة حقیقیةي العراق خالل العقود الثالثة األخیرة  أعاشت بساتین النخیل ف
نخلة في سبعینات القرن المنصرم الى حوالي  ملیون من ثالثین، انخفض فیها عدد نخیله

                                                             
  . ١٦٧-١٦١ص، صادق مهدي السعید ، الحقوق االنسان المعاشیة في الحیاة   )٧٥(
مطبعة جامعة :البصرة( ، فسلجة وتشریح ومورفولجي نخلة التمور عباس جعفر، جابرحسن النعیمي وأمین )٧٦(

،  النخیل والتمور وصلتها بحیاة االنسان العربي،  عبد الحمید الهاللي ؛ ٢٣- ١٠،ص)١٩٨٠، البصرة
  ٠ ١٠٤-٨٢ص، ١٩٦٨، ١٠-٧العدد ، )) اإلیمان((

النخیل والتمور في العراق تحلیل جغرافي لزراعة النخیل وانتاج التمور وصناعتها ،  عبد الوهاب الدباغ  )٧٧(
  . ٦٧- ٦١ص، )١٩٥٦ ، مطبعة األمة: بغداد(،  وتجارتها
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شتى كان من أبرزها حرب النظام  بباسالعشرة مالیین نخلة في الوقت الحاضر أل
  .)٧٨(السابق

وبلغ عدد النخیل في الدول العربیة ما یقارب تسعین ملیون نخلة ویحتل العراق 
في ) رملیة- طینیة(من مجموع النخیل في العالم ویعیش النخیل في تربة رخوة % ٣٥نسبة 

والنخیل نبات یتكاثر بطریقة النوى ) °٥٢.°١٦(ظل توفر المیاه ودرجات الحرارة من 
عامًا ویوجد في العراق أكثر من خمس مائة  سیل ومعدل عمر النخلة مئة وعشرونفوال
ن یین واألرامییدى وثالثون نوعًا من التمور ویرجع تاریخ معرفة التمور الى عهد السومر حوا

  .)٧٩(التي یستبدل بالذهبو رائجة تجارة التمور وكانت ، نابلییوالب

ت مصطلحات عند األقوام القدیمة ووردوعرف النخیل والتمور بالعدید من ال
نصوص خاصة بالتمر في شریعة حمورابي كذلك ورد ذكره في القصائد الشعریة 

نیة القرأعلى قدسیة النخلة والتمور وورد ذكرها في بعض اآلیات  اإلسالموأكد ، )٨٠(القدیمة
ذكره في  وفضال عن، )٨١()وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخْلَة تُساقطْ علَيك رطَباً جنيا( :لىاكقوله تع

  .)٨٢(والشعر العربي النبویة دیثاحاأل

لكعبة من جذوع بنیت ا أذهم النخیل في بناء المعابد وهیاكل العبادة القدیمة وأس
یل كما انها كانت عدید من الدول على نشر زراعة النخي للاإلسالمالفتح هم النخیل وأس

یة ویقدر اإلسالمتشكل المصدر األساسي للغذاء عند المسلمین في الحروب والفتوحات 

                                                             
: جنیف(،  الحرب العراقیة االیرانیة االسالم والقومیات، عبد المجید تراب زمزمي: انظر. للتفاصیل  )٧٨(

  ).ت.د،  الوكالة العالمیة للتوزیع
؛ علي عبد  ٣٠- ١٢ص، )١٩٦٢،  مطبعة أسعد: بغداد(،  النخیل في العراق،  عباس العزاوي )٧٩(

   . ٢٠- ٣ص، )١٩٧٤،  مط.د: بغداد(،  وافاتها في العراقالنخیل والتمور ، الحسین
) palmuald actglus) (الموالرد اكتیلیوس(ویعرف بالالتینیة بـ،  یرجع اسم النخیل إلى اسم عربي  )٨٠(

مأخوذة من ) Jishimmaru) (كشمار(واسمه بالبابلیة ، وهي عبارة عن ثمرة النخیل من فصیلة النخیالت
یطلق على النخیل ) تامار(وبالعبریة باسم ) Digla) (دقال(وذكر اسمه باالرامیة ) Jishmmar(السومریة 

؛  ١٠ص، )١٩٥٦،  مطبعة المعارف: بغداد(، التمور قدیمًا حدیثاً ، جعفر الخلیلي: انظر. والتمور معاً 
  . ٤٩ص، )١٩٦٤، مطبعة دار البصري: بغداد(، النخلة سیدة الشجر،  عبد القادر باش أعیان العباسي

  . ٢٥: آیة ، سورة مریم "القران الكرم) "٨١(
  . ١٠٤-١٠١ص،  النخیل والتمور وصلتها بحیاة االنسان العربي، عبد الحمید الهاللي  )٨٢(
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ألف طن ویصدر منه الى الخارج ) ٤٠٠(العراق بـ معدل االنتاج السنوي للتمور في
تتم عملیة  أذ، )٨٤(على الرغم من تعرضها للعدید من األمراض، )٨٣(ألف طن)٣٥٠(

التصدیر في العراق وذلك بسبب  قالتصدیر من خالل توفر العدید من مكابس التمور وطر 
السعرات الحراریة ي في الغذاء لما تحتویه من جودة التمور العراقیة ودورها االساس
    .)٨٥(والفیتامینات التي یحتاجها جسم االنسان

 "الجوع الكافر" وكان مقالها الثالث واألخیر في مضمار االقتصاد مقاًال حمل عنوان
في أي مجتمع من ظاهرة خطیرة تؤدي الى " الفقر"فما یعنیه ، واضحة تمامًا داللة العنوان

مستعرضة أمثلة واقعیة من  "القتل"و "السرقة"أقلها  سلی، سلسلة من االنحرافات االجتماعیة
أولي االمر على  والثاني حث، وضرورة التعفف "الوعظ"مرین أساسین االول ألهادفة ، ذلك

  .)٨٦(الجاد في ایجاد السبل الكفیلة للحد من أثر الظاهرة الخطیرة هذه على المجتمع "العمل"

في القضایا  "معالجة"ان صح استخدام مصطلح  "اإلیمان"وبعدما تقدم ان معالجات 
ر قضایا یاالجتماعیة او بعض من النواحي االقتصادیة كانت محدودة ولم تولي اهتمامًا كب

 "النفط العراقي"مثل قانون ، حساسة وذات مس مباشر لحیاة الفرد والمجتمع على حد سواء
فضًال عن ان ، علیمیة والصحیةاو تلك الخاصة بمجمل الحیاة الت "وضع الفالح العراقي"أو 

ة لسیاسة طبیعي بالنسب رهذا أم، معالجاتها تلك غلب علیها الجانب الوعظي واالرشادي
لذا لیس عسیرًا على فهم ، تبلیغیة-ارشادیة- التي انبثقت أساسًا لمهمة دینیة "اإلیمان" ومنهج

ي المبحث الثاني القارئ الكریم دواعي التوظیف هذا والذي سنلحظه بوضوح ال لبس فیه ف
 .  اآلتي من الفصل هذا

                                                             
  . ٩٩- ٩٣ص،  النخیل والتمور وصلتها بحیاة االنسان العربي،  عبد الحمید الهاللي  )٨٣(
    في  النخیل على   )بادلتوریة( القشریة  الحشرة ،  انیس جرجیس السویسي: انظر.  فاصیلللت  )٨٤(

  . ٢٠-٣ص، )ت.د،  مطبعة شعبة وسائل االیضاح: بغداد( ،  العراق       
؛ عبد الحمید الهاللي ،النخیل والتمور  ٥١٦- ٥١٥ص، المصدر السابق، لخلیليجعفر ا: انظر .للتفاصیل )٨٥(

   ٠ ٩٩- ٩٣، ص وصلتها بحیاة االنسان العربي
  . ٦٩٥ص، ١٩٦٤نیسان ومایس ،  ٨-٧العدد ، )) اإلیمان((، الجوع الكافر، الصالحيجعفر عباس   )٨٦(
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من ، تمامًا مع ما أولته المرجعیة والحوزة في النجف األشرف "اإلیمان"تناغمت 
 ماسك لحمةت"و" رص الصفوف"و "یةاإلسالمالوحدة " تاهتمام كبیر لموضوعات خص

فال غرو إذ ، )٨٧(أهداف كانت والزالت جزءًا أساسیًا في بنائها العقائدي فكرًا وعمالً  ،"األمة
 و" وحدة االمة"نجدها تستجیب وتتفاعل مع متطلعات الحوزة والمرجعیة في موضوعي 

  .)٨٨(في اعدادها المختلفة فقد تناولتها بثالثة عشر مقاال "وعالمیته اإلسالم"

، یة مفهومًا واصطالحاً اإلسالمدة یالعق "أساسیات"و "انسانیة"مؤكدة فیها على 
مفهوم  اإلسالم"ون بـیل المثال ال الحصر المقال المعنكان منها على سب، وتطبیقًا لمبادئها

 "الكون"جاءت منظومة متكاملة عن ، عقیدة ونظام ومنهج "اإلسالم"أكدت فیه ان  "ومبدأ
عالقة شمولیة تتجاوز حدود  "لمخلوقا"و "الخالق"والعالقة بین ، وفلسفتها "الحیاة"و

، اإلسالمفمن خصائص عقیدة ، )٨٩(االنقسامات والتباینات العنصریة او انتمائیة أخرى
ه على أسس المسلم ایمانًا وفكرًا مبنی "المجتمع"و "الفرد"فاعلیتها في صیاغة شخصیة 

  . )٩٠(روحیة وانسانیة

انساني بعیدًا عن األسس القومیة واالقلیمیة منطلقًا - عالمي اإلسالملذا أكدت ان 

 ،)٩١()يعلَمون وما أَرسلْناكَ إِالَّ كَافَّةً للناسِ بشرياً ونَذيراً ولكن أَكْثَر الناسِ ال(:من قوله تعالى

                                                             
 . ٣٠٧ص، ١ج، المصدر السابق، محمد هادي األسدي (٨٧)

 . ١٩٦٨- ١٩٦٣عرف الباحث عدد المقاالت من خالل احصاء أعدادها الصادرة ما بین عامین  (٨٨)

: تقدیم، اإلسالموشرائع  اإلسالممحاسن ، أبي عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن البخاري: انظر .للتفاصیل (٨٩)
عقیدة ال، ؛ جعفر السبحاني ١١٤- ١٤ص، )١٩٩٠، مطبعة منیر: بغداد(، یاسر محمد سعدون ابراهیم

، )١٩٩٨، مطبعة اعتماد: قم(،  جعفر الهاللي: ترجمة،  )لیهم السالمع(یة على ضوء أهل البیت اإلسالم
 .  ٣٩- ٢٨ص

، ١٩٦٥كانون الثاني وشباط ، ٢- ١العدد، )) اإلیمان((، مفهوم ومبدأ اإلسالم، عبد الهادي الفضلي) ٩٠(
  . ٥٩-٥٥ص، ١٩٦٥، ٦-٥؛ والعدد  ١٨٥- ١٤٨ص، ١٩٩٥، ٤-٣؛ والعدد  ١٣٥-١٣١ص

 .٢٨: آیة، سورة سبأ" القران الكریم"– )(٩١
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النظام الوحید الذي یتماشى مع  اإلسالموبهذا یعد  ،)٩٢()وما أَرسلْناكَ إِالَّ رحمةً للْعالَمني(:وقوله

  .)٩٣(طبیعة االنسان ویوفر له الخیر والسعادة

 "فكر ام عقیدة ام له مفهوم آخر اإلسالمهل "وجاء في مقال آخر لها ثبت بعنوان 
اشباع حاجة من ارادته  هدفه "العقل"اقترنت بـ، عقیدة انسانیة اإلسالماوضحت فیه ان 

 "سعادة العباد"هدف ، مجموعة من أحكام وقوانین وقواعد "اإلسالم"وبما انه أي ، االنسانیة
   .  )٩٤(اذن ووفق استنتاجها فهو دین الهي سماوي لالنسانیة كافة، وتنظیم أمور دینهم ودنیاهم

ت فیه على رقي األمم أكد أذ" مسؤولیة الدعوة في خیر االمم"ونشرت مقاًال بعنوان 
خالل اتباع سبیل تطور نفسها وكماله ورقي ثقافتها وافكارها وعقائدها وسعي وتطورها من 

أفرادها نحو الكمال ووفق منهج صحیح وقویم متمثل بمراعاة تطبیق الدیانة السماویة وحكام 
من خالل ، "م لمسیرة البشریة نحو كمالها المنشوداالدستور الع"عادة ایاها ، الشرع القویم

صاحب الرسالة الخالدة ) (لى وخاتمهم الرسول محمد اسبحانه وتع تعاقب الرسل من اهللا
 اإلسالموالتآخي والتعاون بین بني  "اإلیمانروح "الى نهایة البشریة والتي استطاعت نشر 

  .)٩٥(على حد تعبیرها

وبذلك یقع على  )٩٦(موجهًا لجمیع البشر "العالمي"ي اإلسالموأكدت فیه ان الدین 
والثانیة ، ونشر تعالیمه "اإلسالمالدعوة للدین "عاتق المسلمین مهمتین األولى تمثلت بـ

یة داخل المجتمع المسلم وتدارك وما قد تقع من االخطار من اإلسالمبالشرائع  "االلتزام"

                                                             
 . ١٠٧: آیة، سورة االنبیاء "القران الكریم" (٩٢)

؛ محمد ٥٩-٥٥ص ،١٩٦٥، ٦-٥العدد ، ))اإلیمان((، مفهوم ومبدأ اإلسالم، عبد الهادي الفضلي (٩٣)
، ١٩٥٣تموز ١٠، ١٧العدد ، )مجلة)) (یةاإلسالماالخوة ((، الذي نریده اإلسالم،  محمود الصواف

 . ٢-١ص

نیسان ، ٨-٧العدد،  ))اإلیمان((، فكر أم عقیدة أم له مفهوم آخر اإلسالمهل ، عبد المجید محمود الدجیلي (٩٤)
  . ٥٨- ٥٥ص، ١٩٦٤نیسان ومایس 

، ١٩٦٤حزیران وتموز ، ١٠-٩العدد  ،)) اإلیمان((،  مسؤولیة الدعوة في خیر األمم، محمد الصدر )(٩٥
 . ٨٦٣-٨٥٩ص

مؤسسة الطبع : دمشق(،  هاشم يعل: ترجمة،  اإلسالمالقانون الدولي في ، عباس علي العمید الزنجاني (٩٦)
  .  ١٠٠- ٩٩ص، )١٩٩٧والنشر،
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رِجت للناسِ كُنتُم خير أُمة أُخ( :باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى
وقد أكدت اآلیة الكریمة المذكورة على ان أصحاب ، )٩٧()تَأْمرون بِالْمعروف وتَنهون عنِ الْمنكَرِ

من المسلمین األوائل كانوا خیر امة من خالل عملهم على تطبیق أحكام ) (الرسول محمد 
  .)٩٨(یةاإلسالمقبل المسلمین داخل الحیاة  من وأوامره ونواهیه اإلسالم

التي تعني كل جهد  "یةاإلسالمالدعوة "في " العمل"على  اإلسالموأوضحت ما أكده 
یة من أجل نشر مبادئ اإلسالمأو حركة یقوم بها الدعاة من المسلمین خارج نطاق األمة 

واجب الدعوة ویكون ، )٩٩(اإلسالمي وادخال غیر المسلمین الى احضان اإلسالمالدین 
بمعنى انه یجب على الجمیع ، )١٠٠(واجبًا كفائیاً  "األمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

  .)١٠١(ویسقط عند امتثال البعض منهم بقدر الحاجة

ه یبینت ف "والتمیز العنصري اإلسالم"ونشرت مقاًال حمل عنوانًا ذا مغزى واضح 
من هذه الظاهرة الممقوتة اسالمیًا وانسانیًا من اجل التخلص  اإلسالماألسس التي اعتمدها 

 اإلسالموجعل ، والتي سادت في المجتمع العربي أیام جاهلیته من خالل تفاخرهم بأنسابهم
وذلك من خالل ما قام به الرسول " التقوى"و "اإلیمان"أسس التفاضل قائمة على أسس 

  ًا ـبین المسلمین أعقاب هجرته الى المدینة المنورة سعی ، )١٠٢("المؤاخاة"في ) (محمد 

  
                                                             

 .  ١١٠: آیة، سورة ال عمران "القران الكریم" (٩٧)

، الدر المنثور في التفسیر المأثور،  جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي: انظر .تفاصیللل (٩٨)
قالئد الدرر في ، ؛ احمد الجزائري ١١٤- ١١٣ص، ٤ج، )٢٠٠٤،  دار الكتب العلمیة: بیروت(، ٢ط

 .  ٢٠٧-١٩٨ص، ٢ج،  )١٩٦٢، ابمطبعة اآلد: النجف األشرف(، بیان االحكام في األثر

؛ محمد  ١٧ص، )١٩٦٤، مطبعة النعمان: النجف األشرف(،  اسلوب الدعوة في القرآن،  محمد حسن فضل اهللا (٩٩)
 .  ٨٥-٨٣ص، )١٩٦٤، دار الكتاب العربي: القاهرة(، ياإلسالممعركة المصحف في العالم ، الغزالي

 .  ٨٦٣ص، مسؤولیة الدعوة في خیر األمم، محمد الصدر (١٠٠)

  .المصدر نفسه (١٠١)
آخى بین  أذعند هجرته الى المدینة المنورة ) (وهي عبارة عن تنظیم اجتماعي قام به الرسول محمد : المؤاخاة (١٠٢)

المسلمین المهاجرین من مكة والمسلمین األنصار من أهل المدینة وذلك بسبب صعوبة ظروف المسلمین في بدایة 
محمد : انظر. معركة بدر وذلك لتحسن ظروف المسلمین المعاشیة دعهد المؤاخاة بعوانتهى ، یةاإلسالمالدعوة 

، )١٩٣٤، دار الطباعة الحدیثة: القاهرة(، الراشدین ي للسیرة النبویة والخلفاءاإلسالمالتاریخ ، مصطفى زیادة
دار : بیروت( ،وآخرون، مصطفى السقا: تحقیق وشرح، السیرة النبویة، ابن هشام محمد بن عبد الملك؛ ٩٠ص

 . ٥٠٥-٥٠٤ص، ١ج، )ت.د، الفكر
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  . )١٠٣(وراء الحد من تلك الفوارق

بینت فیه مرتكزات " یة وأعالم الغرباإلسالمالشریعة "وأوضحت بمقال آخر تعنون بـ
بیع (ل شأن من شؤون الحیاة من ك م ومبادئ وأحكام شرعیة فيییة من قاإلسالمالشریعة 

) ومیراث ووصیة وصدقة وهبة وزكاة وحج وقضاء ودیات وحرب وسلموشراء ونكاح وطالق 
وغیر ذلك كما عرض آراء العدید من أعالم الغرب وفالسفتهم في القرآن الكریم والرسول 

یة على تحقیق الحیاة السعیدة لوجود األحكام الشاملة اإلسالموقدرة الدیانة ) (محمد 
العدید من الباحثین والمختصین في دراسة وهذا ما اكده ، )١٠٤(والمفصلة بأفضل االحوال

  .ي من العرب وغیرهماإلسالمالتاریخ 

    بعض أعالم الغرب أمثال من  ،)١٠٥(ونبهت آلیة بعض دراسات االستشراق
ي فیه ما یكفي اإلسالمان الفقه " :في بعض مؤلفاته قائالً  ،)١٠٦(انتیالناالعالمة س
 مستشهدة، )١٠٧("ما یكفي االنسانیة كلهاان لم نقل فیه ، في تشریعهم المدنيالمسلمین 

               ان أهل أوربا تائهون في ظالم "من       .)١٠٨(أیضًا بما كتبه دوزي
                                                             

، مركز العراق للدراسات: بغداد(، یةاإلسالمدور الحوزة العلمیة في وحدة األمة ، محمد جعفر النوري (١٠٣)
 ١٩٦٥، ٤-٣،العدد))األیمان((،والتمیز العنصري اإلسالم، ؛ عبد الواحد األنصاري ٣٢ص، )٢٠٠٦

 . ٦٦- ٥٥ص

(١٠٤ نیسان ومایس ، ٨-٧العدد ، ))اإلیمان((، یة وأعالم الغرباإلسالمالشریعة ، محمد هادي األمیني (
 . ٦٢٢-٦١٢ص، ١٩٩٤

خاصة كل ما یتعلق بتاریخه ولغته وأدبه وفنونه  قدراسة یقوم بها الغربیون لتراث الشر : االستشراق (١٠٥)
المعجم ، جبر عبد نور: انظر .ستعماریةوتقف خلفه دوافع تبشیریة علمیة وا، وعلومه وعاداته وتقالیده

المستشرقون ، ؛ محمد حسین علي الصغیر ١٧ص، )١٩٧٩، دار العلم للمالیین: بیروت(، األدبي
 . ١٨-١١ص، )١٩٩٩، دار المؤرخ العربي: بیروت(، یةاإلسالموالدراسات 

ل الدكتوراه في ولد في تونس ودخل جامعة روما ونا): ١٩٣١- ١٨٥٥()Santillanadavid(نتیالنااس (١٠٦)
ي وله اإلسالمي وفلسفته ودرس في الجامعات العربیة الفلسفة والفقه اإلسالمالقانون واشتهر في الفقه 

: انظر. العدید من المؤلفات واآلثار في التاریخ والفقه وله معرفة واسعة في فقه المذهب المالكي والشافعي
 .  ٣٧٥-٣٧٤ص، ١ج، )١٩٦٤، دار العارف: القاهرة(، ٣ط، المستشرقون، نجیب العقیقي

 . ٦١٤ص، یة واعالم الغرباإلسالمالشریعة ، محمد هادي األمیني (١٠٧)

فرنسیة عرفت بحب االستشراق تعلم  ولد في لیدن بهولندا من أسرة :)١٨٨٣-١٨٢٠()Dozy(دوزي (١٠٨)
العربیة ومبادئها ودرس في جامعة لندن على ید مشاهیر العلماء وحصل على جائزة من جامعته برسالة 
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  الیرون الضوء اال من سم الخیاط اذا سطع نور            
   یة من علوم وأدباإلسالمقوي عند جانب األمة            
   كانت أذوصناعة وأعمال ید وغیر ذلك وفلسفة            
                            ودمشقمدینة بغداد والبصرة وسمر قند            
   ومصر وفارس وغرناطة وقرطبة مراكز عظیمة           
   لدائرة المعارف ومنها انتشرت في االمم واغتنم           
   بها أهل أوربا في القرون الوسطى مكتشفات           
  .)١٠٩("وصناعات عظیمة           

" یة مثلین كریمیناإلسالمبمنح الحیاة ) (االمام الصادق "ونشرت مقاًال بعنوان 
یة اإلسالموأشارت الى ما یخدم وحدة الصف ویرد االختالف الدیني في سبیل وحدة األمة 

وتمثل المثل األول بنسب والدة االمام جعفر الصادق ، وتحقیق األهداف االنسانیة الخیرة
)( )(دق اب االمام الصمن جهة وتمثل االسلوب الثاني باسلو  ،)١١٠ ( ودعوته الى نبذ

، )١١١(ه عن االقتتال وسفك الدماء وسعیه الى وحدة المسلمینالخالف الطائفي ونهی
واالهتمام بترتیب اتباع المذهب الشیعي عقائدیًا وفكریًا ومحاربة االنحراف ومواصلة بناء 

                                                                                                                                                                              
في المالبس العربیة وكتب عن البالد العربیة واصدر بعض المؤلفات في تاریخ المسلمین في أسبانیا 

مناهج ، سعدون محمد الساموك وعبد القهار داود العاني: انظر. یخ الخلفاء والملوك والطوائفوتار 
المصدر ، ؛ نجیب العقیقي ١٠٧-١٠٦ص، )١٩٨٩، مطبعة التعلیم العالي: الموصل(، المستشرقون

  .  ٦٦١-٦٥٨ص، ٢ج، السابق
 . ٦٢٢-٦١٢، یة واعالم الغرباإلسالمالشریعة ، محمد هادي األمیني (١٠٩)

ولد االمام جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن  :)م٧٢٨- ٦٦٣(جعفر الصادق  )١١٠(
أم (ووالدته فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وتلقب بـ،  في المدینة) علیهم السالم(أبي طالب 

مسند االمام ، )(أبي عبد اهللا جعفر بن محمد : انظر. وأمها اسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر) فروة
 ٣٣، ١٢- ٩ص، ١ج، )١٩٦١، مطبعة اوفسیت: قم(، عزیز اهللا العطاردي: جمع وترتیب، )(الصادق 

، ٢ج،  )١٩٦٤، مطبعة ذوي القربى: قم(، نور األبصار في مناقب آل النبي االطهار، ؛ مؤمن الشبلنجي
، )١٩٩٤،  طبعة العلمیةالم: قم(،  )(موسوعة االمام الصادق ، ؛ محمد كاظم القزویني ٩٥- ٨٧ص
  .  ١٦٠-١٥٦ص، ١ج

، ٢-١العدد ، )) اإلیمان((، یة مثلین كریمیناإلسالمیمنح الحیاة ) (االمام الصادق ، امین الخولي )١١٢( 
 .  ٧٣- ٦٧ص، ١٩٦٣تشرین األول والثاني 
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األخرى ونشر علوم أهل العلمیة واالنفتاح على الفرق ) علیهم السالم(مدرسة أهل البیت 
  .)١١٢( )م السالمعلیه(البیت 

موضوعًا حساسًا لجزء حیوي من " عروبة التشیع"وعالجت في مقال حمل عنوان 
ومحاولة البعض ألهداف واسباب متنوعة النیل ، اال وهي مسالة عروبة التشیع، المسلمین

اء العربي قائم على فقد أوضحت فیه ان االنتم، وفینیةشمن الحقیقة هذه بدوافع طائفیة و 
مشیرة الى ان العدید من  )اللغة ووحدة الوطن والتاریخ ووحدة الشعور(أسس تمثلت بـ

ي اروع صور البطوالت اإلسالمامنت بتلك األسس وقدمت للدین ، الشخصیات غیر عربیة
 ریة والعقائدیة ممن تخصصوا في مجاالت نقل الحدیث والروایات والتفسیر الجهادیة والفك

في سبیل نشر الحق  اإلسالم وغیره الذین جاهدوا تحت رایة، )١١٣(أمثال سلیمان الفارسي
  .)١١٤(والعدل والفضیلة وتطهیر البالد من عبادة االوثان

 وأكدت ان التشیع عربي في األصل وانحدر في القبائل العربیة من الیمن
یة التي شهدتها االمة وانتقل الى البالد غیر عربیة ووفق التطورات التاریخ، )١١٥(والعراق

                                                             
) علیهم السالم(موقف أئمة أهل البیت ، محمد جواد نور الدین عبد الزهرة فخر الدین: انظر .للتفاصیل (١١٢)

،  كلیة اآلداب: جامعة الكوفة(،  اطروحة دكتوراه ، )(من الغلو والفرق الغالیة حتى وفاة االمام الصادق 
 . ٢٧٧-٢٥٨ص، )٢٠٠٨

سیة مایه ر اریة جي في اصبهان ویسمى بالففي قولد سلیمان الفارسي ): م٦١٦- ٠٠٠٠(سلیمان الفارسي  (١١٣)
الثابت  اإلیمانقف الربانیة و او واتصف باألخالق الكریمة والم، انبن لوذخستان بن مور رحسالن بن نهنوذ

، عبد الواحد المظفر: انظر. والسخاء والمناقب فهو في اعداد العباد والزهاد توفي في المدائن العراقیة
؛  ٨٦-٨٥ص، )١٩٥١، المطبعة العلمیة: النجف األشرف(، الفارسي سلیمان المحمدي أبو عبد اهللا

مكتبة : القاهرة(، الصحابي الجلیل سلیمان الفارسي عند العرب والفرس واألتراك، حسین نجیب المصري
 . ٧٨-٧٥ص، )١٩٧٣، االنجلو المصریة

-٨١٧ص، ١٩٦٤حزیران وتموز ، ١٠-٩العدد ، )) اإلیمان((،  عروبة التشیع،  عبد الواحد األنصاري (١١٤)
٨٢٣ . 

 محمد باقر؛  ٢٠٩ص، ٣ج، )١٩٧٨،  مكتبة النهضة: القاهرة(، ٩ط، اإلسالمضحى ، احمد امین (١١٥)
مؤسسة النبراس للطباعة : النجف األشرف(، ٤ط، عبد الجبار شرارة: تحقیق، نشأة الشیعة والتشیع، الصدر
، المطبعة النموذجیة: القاهرة(، یةاإلسالمالمذاهب ، ابو زهرة ؛ محمد احمد ٨١-٢١ص، )١٩٩٩، والنشر

، مرتضى العسكري: تقدیم، أصل الشیعة وأصولها، ؛ محمد حسین كاشف الغطاء ٥٧- ٥١ص، )ت.د
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وكانت ، من المذاهب األخرى هم غیر عرب الفتة األنظار الى ان العدید من علماء األمة
  .)١١٦(والتفسیر والتاریخ واللغة العربیة ثلهم اسهامات فاعلة في الفقه والحدی

الجذور التاریخیة النبثاق الصراعات على ،وسلطت األضواء بموضوعیة محسوبة لها
التاریخ الحدیث وانعكاسها خاصة في الساحة العراقیة وعلى حد تعبیرها منذ الطائفیة في 

الحاد بین الدولتین المتنافستین في فرض ، )١١٧(الصفوي-أیام التنافس والصراع العثماني
  .)١١٨(األمة في هاویة الصراعات هذه تهیمنتها على المنطقة نابذة ان تقع مجتمعا

ملحوظًا حول كل ما من شأنه ان یعزز وحدة فال مراء إذ نجدها قد أولت اهتمامًا 
المسلمین ونبذ خالفاتهم ومن المنطق هذا نشرت في عددها الصادر في حزیران وتموز عام 

جرت  التي وملخص المحاورات ومناقشات ،"وات القاهرةدالتشیع في ن"مقاًال بعنوان  ١٩٦٤
ن والجزائر ومصر ومجموعة من علماء السودا) قدس(بین آیة اهللا محمد تقي الحكیم 

دار  أذ، یةاإلسالممن المواضیع الخالفیة بین الفرق  اواألردن والصومال تداولوا فیها عدد
األئمة  "عصمة"خاصة فیما یتعلق بـ، )١١٩(ول أساسیات البناء العقائدي في التشیعحالنقاش 

امتداد للنبوة باستثناء ما یتصل  "االمامة"موضحًا لهم ان ) علیهم السالم(االثنا عشر 
البد  "االمامة"التمام رسالتها فان " العصمة"واذا كانت النبوة بحاجة الى ، بالوصي السماوي

                                                                                                                                                                              
، ٣ط، تشیعالهویة ، ؛ احمد الوائلي ٩٥-٩٢ص، )٢٠٠٢، شد لطباعة والنشرمؤسسة المر : بیروت(
   ).١٩٩٤، دار الصفوة: بیروت(

 . ٨٢٧- ٨١٩ص، عروبة التشیع، عبد الواحد األنصاري )١١٦(

، ٣ج، )١٩٩٠، مطبعة أمیر: قم(،  تاریخ العراق بین احتاللین،  عباس العزاوي: انظر .للتفاصیل )(١١٧
دار : الموصل(، ١٩١٦-١٥٣٦تكوین العربي الحدیث ، ؛ سیار كوكب علي الجمیل ٣٦٧-٣٢٥ص

-العراق والصراع العثماني، ء حسین حسني الخطاب؛ رجا ٦٣-٦١ص، )١٩٩١، الكتب للطباعة والنشر
 . ٣٩- ٢٠ص، )٢٠٠١،  مطبعة األدیب: بغداد(، الفارسي

 . ٨٢٣ص،  ة التشیعبعرو ،  عبد الواحد األنصاري (١١٨)

، )١٩٩٩،  دار التجدید: بیروت(، التشیع في ندوات القاهرة، محمد تقي الحكیم: انظر .للتفاصیل (١١٩)
حزیران وتموز ، ١٠-٩العدد ، )) اإلیمان((،  التشیع في نوات القاهرة،  ؛ محمد تقي الحكیم ٨٠- ٧٩ص

 . ٧٧١-٧٥٢ص، ١٩٦٤
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واالبتعاد عن الخطأ والسهو من أجل تبلیغ الرسالة من منطلق كونهم  "العصمة"من تمتعها بـ
  . )١٢٠(أمناء على تبلیغها

لى ما أكده دیننا الحنیف والرسول الكریم ومن ثم سلطت األضواء في حواریته ع
على نبذ التعالیم الجاهلیة ، )١٢١(في مواقع ومناسبات عدیدة ومنها حجة الوداع) (محمد 

، )١٢٢(والتقوى اإلیمانوالتعصب القبلي ویدعوا الى ان الناس سواء وتفضیلهم على أساس 
  اثارة الفتن واالنضواء تحت مودة  موالنهي المستمر والمتالحق من قبل المسلمین على عد

  .)١٢٣(التي زالت الثأر والعدوان بین القبائل التي ال تنسى جرحاها وقتالها اإلسالم

في جانبها العقائدي  "اإلیمان"وقف بذلك القارئ الكریم عند صفحة من صفحات 
علمیة والبد من استكمال صورة واضحة من قراءة نتاجها في الجوانب المعرفیة وال، والدیني

 .واألدبیة وهو ما یعالج في المبحث الثالث من الفصل الثاني

                                                             
في عصمة االنبیاء واألئمة  العصمة بحث مفصل، زین الدین االحسائي احمد بن: انظر .للتفاصیل (١٢٠)
في الشورى ،  ؛ علي حسین المیالني) ١٩٧٠، مطبعة اآلداب: النجف األشرف(، ٢ط، )م السالمعلیه(

النجف (، االمامة، ؛ محمد باقر الحكیم ١٦-٩ص، )٢٠٠١، مركز األبحاث العقائدیة: قم(،  االمامة
 . ٣٧-٢٥ص، )ت.د، ياإلسالمدار التبلیغ : األشرف

لمشرفة وذلك الى بیت اهللا الحرام الكعبة ا) (الرسول الكریم محمد  أداهاوهي آخر حجة : حجة الوداع (١٢١)
الى االلتزام بالمبادئ ) خطبة حجة الوداع(في خطبة سمیت بـ مسلمونال ودعا) م٦٣١- هـ١٠(عام 

سبحانه  اهللاه باإلسالمیة ونبذ الخالفات والعصبیة القبلیة والسیر على الخط اإلسالمي الصحیح الذي أمر 
آیات ، مركز المصطفى للدراسات اإلسالمیة: انظر. وهذا یعد كماًال للدین) (لى عبر رسوله الكریم اوتع

، )٢٠٠١، مطبعة ستارة: قم(، ٢ط، الغدیر بحث مفصل في خطبة حجة الوداع وتفسیرات آیات الغدیر
 . ٥٨-٥٠، ٣٢- ٢٩ص

العدد و ؛  ٨٨-٧٥ص، ١٩٦٥، ٤-٣العدد ، )) اإلیمان((ندوات القاهرة التشیع في ، محمد تقي الحكیم (١٢٢)
 . ٧٧١- ٧٥٢ص، ١٩٦٤حزیران وتموز ، ١٠- ٩

: تحقیق، ٢ط، البیان والتبیین،  أبي عثمان عمر بن بحر بن محبوب بن الجاحظ: انظر .للتفاصیل )١٢٣( 
التشیع في ، ؛ محمد تقي الحكیم ١٨١ص، ٣ج، )١٩٣٢،  المطبعة الرحمانیة: القاهرة(، حسن السندوبي

 . ٨٨-٧٥ص، ١٩٦٥، ٤-٣العدد  ،)) اإلیمان((، وات القاهرةدن
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 قول معرفیة متنوعة فلسفیةحفي مضمار تعریف قرائها ب "اإلیمان" تنوعت مقاالت
فعلى سبیل المثال ، اتها بث وعیًا فكریًا بین مریدهایامكان سعت من خالل ، وعلمیة وأدبیة

في عددها " وفلسفة التوحید) (علي  اإلمام"ال الحصر أوضحت بمقال حمل عنوان 
بینت فیه العالقة الجدلیة بین ، من سنتها االولى ١٩٦٤الصادر في نیسان ومایس 

الركیزة "الذي یعد وكما جاء فیه المقال " التوحید"الفذه وفلسفة ) ( اإلمامشخصیة 
موضحة ان ، )١٢٤("یةاإلسالمي الحنیف وجوهر العقیدة اإلسالماألساسیة للدین 

انما هو ، "خالقه"و" العبد"والتزامات بین  لم یكن مجرد عبادات) (عنده ، )١٢٥(توحیدال
قطع السبیل بوجه الشكوك واألوهام بملزمًا ، لها ویقیم الدلیل علیها ضفي كل نقطة یعر 

ومقدار ما یحمله االنسان من العلم الذي " االدراك"و" العقل"و" الفطرة"والشبهات من منطق 
لى اسبحانه وتع" التوحید هللا"ویصف ، )١٢٦(الوقوع بالخطأ أو یطلعه على الحقائقینجیه في 

                                                             
 ،) ١٩٧٠مطبعة االداب ،  :النجف االشرف( ، اصول العقیدة في التوحید والعدل، مهدي الصدر)  ١٢٤(

،  دار الصفوة: بیروت(،  دار الصفوة: ترجمة، التوحید في القرآن، ؛ جودي أملي ١٧٨-١٧٣ص
، )) اإلیمان((، لسفة التوحیدوف) (اإلمام علي ،  ؛ مهدي السماوي ١٧٧-١٤٩ص،  )١٩٩٤
  . ٦٨٦- ٦٨٤ص، ١٩٦٤نیسان ومایس ،  ٨- ٧العدد 

والیه یرجع العلم والخلق ) (هو اإلیمان الخالص هللا وبأوامره ونواهیه عبر نبیه الكریم محمد : التوحید)  ١٢٥(
، مطبعة حكمت: قم(، فلسفة التوحید والوالیة، محمد جواد مغنیة: انظر. ولم یكن مجسدًا مثل خلقه

: مراجعة، التوحید واثبات صفات الرب عز وجل، زیمة؛ محمد بن اسحاق بن خ ٥٣- ١٥ص، )ت.د
 ). ١٩٨٣، دار الكتب العلمیة: بیروت(، محمد خلیل مراس

عوالم العلوم والمعارف واالحوال من االیات واالخبار ، عبد اهللا البحراني األصفهاني: انظر .للتفاصیل)  ١٢٦(
فضائل أهل ، ؛ أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار ٢ج، )١٩٨٥، طم.د: قم(، واألقوال
مؤسسة النعمان : بیروت(، ٢ط،  میرزا محسن: تحقیق وتقدیم،  المسمى بصائر الدرجاتالبیت 

، التربیة والتعلیم في نهج البالغة،  ؛ عبد المجید زهادت ٢١ص، )١٩٩٢،  للطباعة والنشر والتوزیع
  . ٣٣-٧ص، )٢٠٠٥،  طم .د: بیروت(، ین النمرسح: ترجمة
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بكالم فوق "بعبارات مدركة ورصینة توضح عبودیة المخلوق للخالق ویصف وحدانیة اهللا 
  .)١٢٧(بما یملكه من بالغة وقدرة على البیان والتعبیر" كالم المخلوقین ودون كالم الخالق

رغم محاولة البعض ، )١٢٨(ي نهج البالغةوكلمات ف خطبوقد استشهد بما لدیه من 
أو التشكیك في اسلوبه ، )١٢٩( )(علي بن أبي طالب  اإلمامبالتشكیك بأصل نسبه الى 

 اإلماماللغوي اال ان العدید من الباحثین المرموقین والموضوعین یضعون كل فضیلة في 
، )١٣٠(ویتصرف كیف یشاء اءشی أذالبیان وأمیره والذي یضع لسانه وهو امام ) (علي 

                وارشادها الى معرفة اهللا " بتوجیه العقول"ومن أهدافه وشؤونه األساسیة تتمثل 

                                                             
ان اعرابیًا قام یوم : عن شریح عن هاني قال: وحدانیة اهللا) (وصف اإلمام علي بن أبي طالب )  ١٢٧(

، قال فحمل الناس علیه. یا أمیر المؤمنین أتقول ان اهللا واحد: فقال) (الجمل الى أمیر المؤمنین 
دعوه فان الذي : المؤمنین من تقسم القلب؟ فقال أمیر المؤمنینیا اعرابي أما ترى ما فیه أمیر : وقالوا

اهللا واحد على أربعة  ان لقو لاان : یا اعرابي) (ثم قال . یریده االعرابي هو الذي نریده من القوم
فأما اللذان ال یجوزان علیه فقول القائل ، أقسام فوجهان منهما ال تجوزان على اهللا ووجهان یثبتان فیه

وقول القائل هو واحد من الناس یرید به انه النوع من ، به باب االعداد ألن ال ثاني له واحد یقصد
: أما الوجهان اللذان ثبتان فیه قول القائل. الجنس فهذا ال یجوز ألنه تشبیه وجل عز وجل عن ذلك

ي وجود وقول القائل انه احدى المعنى به ال ینقسم ف، هو واحد لیس له في األشیاء شبیه وكذلك ربنا
: بیروت(، الرسائل التوحیدیة، محمد حسین الطباطبائي: انظر .لالطالع، وال عقل وال وهم وكذلك ربنا

، ؛ أبي جعفر محمد بن علي بن بابویه ٩ص، )١٩٩١، مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزیع
التوحید دراسة  ،؛ أبو القاسم الدیباجي ٣٤-٣١ص، )ت.د، دار االرشاد اإلسالمي: بیروت(، التوحید

  .  ٦٦ص، )١٩٩٥، دار الثقلین: بیروت(، معاصرة
كتاب عربي اشتهر في مملكة األدب األممي یحتوي على أحكام رائعة وضم بین دفتیه : نهج البالغة)  ١٢٨(

كلمة من االحكام وشهد بفضله وأخذ منه العدید  من ٤٩٨كتاب ورسالة و ٧٨خطبة وكالم و ٢٤٢
النجف (، ماهو نهج البالغة، د علي هبة الدین الحسني الشهرستانيمحم: انظر. فضالء اإلسالم

دروس عن ترجمة ، ؛ هاشم حسین ناصر المحنك ٦١-٥ص، )١٩٦١، مطبعة النعمان: األشرف
  . ١٤ص، ٢٠٠٣آب  ٢٠ العدد األول، ،السنة الثانیة عشر ،)مجلة)) (النجف((، البالغة

  . ٤٩- ٣٢ص، )٢٠٠٧،  مطبعة ستارة: قم(،  الغةتصحیح القراءة في نهج الب، خالد البغدادي)  ١٢٩(
: تصحیح،  منهج البراعة في شرح نهج البالغة، میرزا حبیب اهللا الهاشمي الخوئي: انظر .للتفاصیل)  ١٣٠(

، ؛ سجاد عباس حمزة ٢٤٥-٢٠٨ص، )١٨٦٦، المطبعة اإلسالمیة: طهران(، ٢ط، ابراهیم المیانجي
جامعة (، رسالة ماجستیر، )هـ٦٥٦ت(بن ابي الحدید المباحث النحویة في شرح نهج البالغة ال

  . ١٨-٥ص، )٢٠٠٧، كلیة اآلداب: الكوفة



- ٩٧ - 
 

بعد وفاة الرسول ) لیهم السالمع(وقد عمل أهل البیت .)١٣١(تبارك وتعالى وتوحیده
) ( الى تعمیق الرسالة المحمدیة فكریًا وروحیًا وسیاسیًا في األمة من أجل تحصین

ي وحكمه وفق اإلسالمصفوفها وتقویة قدراتها والقضاء على االنحراف الموجود في المجتمع 
  .)١٣٢(السنة السماویة

كان ) (علي  اإلمامفي عهد  اإلیمانوبرزت بعض االدعاءات التي تؤكد ان 
مل على أصحاب المنطق والبیان بیر البسیط وهذا بحد ذاته جهل وتحایعتمد على التع

" التوحید"والفلسفة خصوصًا ان العرب كان لدیهم آلیاتهم الكالمیة والعقلیة في توحید قضیة 
مان المسلم بمقدار معرفته وان قوة ای، والبد من توفر البیان والقدرة على التوضیح الجلي

ان التوحید ونشر مفاهیمه وتحلیل العقائد یلب) لیهم السالمع( لذلك سعى أهل البیت دیبالتوح
  .)١٣٣(ووصف الخالق بما ال یتنافى مع التوحید

 اإلمامفي فلسفة  قیمة العقل البشري ونقده"ونشرت في مقال آخر تعنون بـ
الذي یعني في اللغة ، )١٣٤(اوضحت مصطلح الفلسفة أذ "والفلسفة الحدیثة )(علي

                                                             
ذكر القرآن الكریم صفات اهللا وتوحیده وربوبیته واثبات وجود اهللا وطرق معرفة ذلك الوجود بالطرق )  ١٣١(

: انظر .لالطالع. الیومیةالعلمیة وشبه الفلسفیة وهدایة المخلوقات والموجودات وارتباط التوحید بحیاتنا 
، )١٩٩٨، دار المحجة البیضاء: بیروت(، ابراهیم الخزرجي: ترجمة، التوحید، مرتضى مطهري

، جواد علي كسار: تقدیم ،  التوحید بحوث في مراتبه ومعطیاته،  ؛ كمال الحیدري ٩٨- ٣٣ص
ماوي اإلمام ؛ مهدي الس ٤٦٣-٤٣٩، ٤٠ص، ٢ج، )٢٠٠٣، دار األضواء للطباعة والنشر: بیروت(

  . ٤٧-٣٨ص، ١٩٦٥، ٤-٣العدد ، ))اإلیمان((، علي وفلسفة التوحید
، دار التعارف للمطبوعات: بیروت(،  أهل البیت تنوع ادوار ووحدة هدف، محمد باقر الصدر: انظر .للتفاصیل)  ١٣٢(

؛ ) ٢٠٠٧،  الرائدمطبعة : النجف األشرف(،  )(أخالق اإلمام علي ،  ؛ قسم الشؤون الفكریة والثقافیة) ت.د
،  مطبعة عترت: قم(، ٢ط،  في بناء الجماعة الصالحة) لیهم السالمع(دور أهل البیت ،  محمد باقر الحكیم

٢٠٠٤.(   
؛ محمد ٧٦-٦٩ص، ١٩٦٥، ٦-٥العدد ، )) اإلیمان((، لسفة التوحیداإلمام علي وف، مهدي السماوي)  ١٣٣(

  .  ١٠٠- ٩٥ص، ١٩٦٦،  ٢- ١العدد ،))اناإلیم(( ، معارفه وفنونه نهج البالغة في،الكرمي
علم االشیاء بمبادئها وعللها االولى والكلمة یونانیة مركبة األصل ، في المسائل العلمیة والتفنن فیها التأنق: الفلسفة)  ١٣٤(

وهي دخیلة على اللغة ) الیونانیة(أي الحكمة فیكون تأویلها محبة الحكمة ) صوفیا(أي محبة و) فیلیا(من 
، )١٩٨٦، دار المشرق: بیروت(، ٣٣ط، المنجد في اللغة واالعالم: انظر. ایثار الحكمة ينوتعالعربیة 

  . ٤٨-١٩ص، )١٩٨٧،  مطبعة الشابي: تونس(،  الفلسفة،  ؛ سلیم دولة ٥٩٣ص
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 ومن یؤتي الحكمة( :لىاوقد أشار القرآن الكریم الى ذلك بقوله تع "الحكمةاثار "العربیة 
بصورتها األولیة البسیطة قبل  )١٣٦(وقد عرف العرب الحكمة، )١٣٥()فقد أوتي خیرًا كثیراً 

ودنوها في أقوالهم حتى أصبحت مثل سائر ومؤثر في الحیاة وقد تاثرت بها  اإلسالم
الذي اصبح مصدر التشریع في كافة  اإلسالموكذلك بروز ، الدیانات واألمم األخرى
وتبنى ) (علي  اإلمامفي عهد " الدراسات الفلسفیة الدینیة"مجاالت الحیاة برزت 

اة االنسانیة خصوصًا بعد فتح افاق الفلسفة في مجمل الحی" التفكیر الفلسفي"المسلمون 
منطلقات ، االجتماعیة والطبیعیة والكونیة وااللهیة من منطلقات ما جاء بالقرآن الكریم

أعدت بل ودفعت الى التفكیر المنطقي والموضوعي المستند على أسس قویمة 
  .)١٣٧(وصحیحة

باب النبوة  فلسفة األشیاء وأسرارها من) (علي بن أبي طالب  اإلماموعرف 
وبذلك یختلف عن الفالسفة اآلخرین الذین ، السماویة الملهمة من قبل الوحي االلهي

في ) (علي  اإلمامأحاط  كیتوصلون الحقائق األشیاء بما تمتلكه أنفسهم من الحكمة وبذل
، جمیع المیادین المتمثلة بالمالحم والنفس واالجتماع واالخالق واالدارة والقضاء وغیر ذلك

والذي یعد األساس لفعل االنسان ودینه ومن ، )١٣٨("العقل"د أكد علیه السالم على أهمیة وق
زین ":ذلك بقوله) (علي  اإلماموقد أكد ، ال یملكه ال یتصف بأبسط األسس االنسانیة

                                                             
  . ٢٦٩: آیة، سورة البقرة "القران الكریم") ١٣٥(
وتعني لالنسان مقدمة وجهه ، راكبه لفظ ما أحاك بحنكي الفرس من لجامه یمنعه من مخالفة: الحكمة)  ١٣٦(

 ١٤٦ص، مصدر السابقال، المنجد في األعالم: انظر. وهي بیان جنود العقل والجهل وضدها الهوى
دار : قم(، مؤسسة دار الحدیث الثقافیة: تحقیق، العلم والحكمة في الكتاب والسنة، ي؛ محمد الریشهیر 

  . ٧٩-٧٧ص، )١٩٥٦،  الحدیث
، ))اإلیمان((،  دیثةوالفلسفة الح) (ل البشري ونقده في فلسفة اإلمام علي قیمة العق، توفیق الفكیكي)  ١٣٧(

  .٥٤- ٣٢ص، ١٩٦٨، ١٠- ٧العدد 
وردت العدید من  ،قوة ادراك الخیر والشر والتمیز بینهما: اصطالحاً ، تعقل األشیاء وفهمها لغةً : العقل) ١٣٨(

، مؤسسة الوفاء: بیروت(، ٢ط، بحار االنوار، محمد باقر المجلسي: انظر .للتفاصیل ٠التعاریف
  .   ١٠٥-٩٩ص، ١ج، )١٩٨٣
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وبذلك ان كیفیة الفعل تدل على كمیة العقل " الدین لمن ال عقل له" :وقوله" الدین العقل
  .)١٣٩(ب بالشهوة والغضب غیر منتفع من الحكمةوان العقل المصحو 

) (علي  اإلمامولفت األنظار الى ان مقومات وأسس التفكیر الفلسفي هذا لدى 
في رؤى واحد من كبار فالسفة ) (علي  اإلمامترددت مضامینه بعد اثنا عشر قرنًا بعد 

والذي  "المجرد التأملينقد العقل "تابه ك واضع )١٤٠(نتلغرب الحدیث األلماني عمانوئیل كا
 "العقل"على الفالسفة دراسته والذي أكد فیه ان  اواصبح واجب، هز به الفكر األوربي یومئذ

هو الذي یتولى تصرفات قوى النفس االنسانیة من أفعال الخیر والشر والبؤس والسعادة وهو 
قانون اخالقي قابل للخطأ ویرى ان الدین ومعرفة اهللا والروح والبعث یجب ان ترتكز على 

  .)١٤١(والشعور القلبي اإلیمانقاعدته 

فقد أكد على الرغبة في عبادة ) (لالمام علي  "القانون االخالقي"وفي ما یخص 
اهللا وفعل الخیر وان تتمنى لغیرك ما تتمنى لنفسك وجعل العقل أداة للخیر والسعادة 

وأشارت في مقال آخر الى الخالفات الفلسفیة التي عالجها الفكر البشري حول ، )١٤٢(والنجاة
فقد تمثل رأي القسم األول من تلك الخالفات بان المعرفة ، مصدر واساس المعرفة االنسانیة

وتنتهي الى أسس ومبادئ یدركها العقل من محیطه الذي  "أساس عقلي"البشریة ذات 

                                                             
  . ٥٤-٣٢ص،  والفلسفة الحدیثة )(قیمة العقل البشري ونقده في فلسفة اإلمام علي، توفیق الفكیكي)  ١٣٩(
سرة فقیرة هاجرت من ولد في مدینة كونسبرج في بروسیا ینحدر من أ): ١٨٠٤-١٧٢٤(نت نوئیل كعما)  ١٤٠(

تأثر في فالسفة عصره ، والتي اعتزلها في شبابه درس المبادئ الدینیة في بدایة حیاتهو سكوتلندا 
، وتمیز بكونه انسان هادئ وبسیط عشق المیتافیزیقیا وكتب عن الكون والنیازك والزالزل والطبیعة

وطرح النظریة  ١٧٥٥ وحاضر في جامعة كونسبرج عام ١٧٥٩أصدر نظریة تطور االنسان عام 
عام ) نقد العقل الخالص(وأصدر كتابه المشهور ، ول حركة االجرام السماویةحالفلكیة بنفس العام و 

،  قصة الفلسفة الحدیثة،  احمد امین وزكي نجیب محمود: انظر. وله بعض المؤلفات ١٧٨١
قصة ،  ولد دیورانت؛  ٣١٤-٢٥٩ص، ١ج، )١٩٤٩، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر: القاهرة(

 دار  المعارف: بیروت(، ٢ط، فتح اهللا محمد المشعشع: ترجمة،  الفلسفة من افالطون الى جون دیوي
  .  ٣٣٥- ٣٢٦ص، )١٩٧٢، 

دار الیقظة : بیروت(،  احمد الشیباني: ترجمة،  نقد العقل المجرد، نتعمانوئیل ك: انظر .للتفاصیل)  ١٤١(
  . ٣٧٢-٣٤٥ص، )١٩٦٠،  العربیة

  .  ٥٤-٣٢ص،  فلسفة الحدیثةوال) (قیمة العقل البشري ونقده في فلسفة اإلمام علي ،  توفیق الفكیكي) ١٤٢(
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في حین أكد القسم الثاني عن ، ائر فروع المعرفة البشریةویحصل بذلك على س، یتعایش فیه
ال  حیثبالمعرفة ب "الفكر البشري"وهي األساس العام والوحید الذي یزود  "التجربة"طریق 

  .)١٤٣(سابقة بعیدة عن التجربة یملك االنسان معرفة

انكروا أي أساس عقلي مسبق  "الوضعي"واوضحت ان أصحاب المنطق الحدیث 
للمعرفة ورفضت الیقین وذلك ان المعرفة البشریة ال تبلغ درجة الیقین مهما توفرت لدیها 

وتزداد احتمالیتها بزیادة عدد  "یقینیة"ولیس  "احتمالیة"الدالئل والتجارب ألن المعرفة 
ا المنطق في وهذا الطرح جعل أصحاب هذ، تجاربها التي تعتمد علیها استقراء المعرفة

مشكلة خطیرة وذلك من خالل مخالفة القضایا الكونیة والمنطقیة والریاضیة التي تكون فیها 
المعرفة في بعض األمور مؤكدة وال تحتاج الى تجارب متعددة كغلیان الماء والعملیات 

  .)١٤٤(الحسابیة وغیر ذلك التي ال تحتاج الى التجارب المتعددة

المنطق الوضعي على معطیات المنطق وبینت ان أسس ارتكاز أصحاب 
وعملیاته الحسابیة الدقیقة وتكراریة التخبر عن شئ جدید فیقینًا على حد  )١٤٥(الریاضي

وبذلك یعد التكرار لعناصر الموضوع الواحد بعضها أو ) ٤=٢+٢(تعبیرها الریاضي ان 
  .)١٤٦(كلها عملیة الجدید فیها منتقدة أسس أصحاب المنطق الریاضي

                                                             
 كانون الثاني وشباط، ٢-١العدد ، )) اإلیمان((، لمنطق الوضعيالیقین الریاضي وا، محمد باقر الصدر)  ١٤٣(

  . ٣١- ٢٤ص، ١٩٦٥
  . المصدر نفسه)  ١٤٤(
هذا المنطق في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین وهو الذي یدرس  برز: المنطق الریاضي)  ١٤٥(

خصائص االجراءات والعالقات الخاصة بالمنطق وصیاغة المفاهیم المنطقیة لتمثیل الحقائق الریاضیة 
مقدمة المنطق والمنهج البحث في العلوم ، الفرد تارسكلي: انظر. ویعتمد على االستدالل والبحث

، مطابع الهیئة المصریة العامة: القاهرة(، فؤاد زكریا: مراجعة، عزمي اسالم: ترجمة، اللیةاالستد
؛  ٢٧- ٢٣ص ،)١٩٧٩، مؤسسة الرسالة: بیروت(، المنطق الریاضي، ؛ كریم متي ١١ص، )١٩٧٠

دار الثقافة : القاهرة(، التعریف بالمنطق الریاضي والمنطق الوضعي، قوسيمحمد احمد مصطفى الرسا
  .  ١٥- ٩ص، )١٩٨٩، اعة والنشرللطب

  . ٣١- ٢٤ص، الیقین الریاضي والمنطق الوضعي، محمد باقر الصدر)  ١٤٦(
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من سنتها األولى مقاًال  ١٩٦٤ددها الثالث والرابع والصادر في عام وصدرت في ع
أسس وأوضحت هذه النظریة الى العالم فیه  "التعلیم الشرطي والتعلیم االقتراني"بعنوان 

 عمل على اجراء التجارب العلمیة أذ، )١٤٧(ان بتروفش بافلوبالنظریة ومبتدعها ایف
المقترن بالتعلیم الشرطي المستند على ما أقام  "االنعكاسيردة الفعل "وكیف فسر ، الناجحة

عمل على تنبیه ذلك الكائن الحي بمنبه  أذبه من تجارب على مجموعة من الحیوانات 
قبل تقدیم وجبة طعامه بثواني وبعد االستمرار على هذه الحالة مدة من  "جرس"اصطناعي 

فقد عمل  "الجرس"بعد سماع صوت الزمان حتى عرف ذلك الحیوان ان وجبة الطعام تأتي 
على دق الجرس وعدم تقدیم الطعام تولدت ردة الفعل الطبیعي لذلك الكائن تفاعًال مع 

 "الطعام"وبذلك حقق المنبه االصطناعي عند غیاب المنبه الطبیعي ، غیاب وجبة الطعام
  .)١٤٨(تفاعل ذلك الكائن مع المنبه االصطناعي وتفهمه

نشرت مقاًال بعنوان  العلمیة في تراث المسلمین أذضایا تطرقت الى بعض الق 
، فقد بینت فیه جهوده العلمیة في مضمار علم الكیمیاء" )(الصادق  اإلمامالكیمیاء عند "

ما كان اال تلمیذًا من تالمذة  )١٤٩(ملفتة األنظار الى ان العالم المسلم الكبیر جابر بن حیان
ضلوع على مؤكدًا ، یمیاء أخذها من أستاذهفالعدید من رسائله في حقل الك) ( اإلمام

                                                             
ودخل ، نة والزراعةینتمي الى أسرة امتهنت الرهب): ١٩٣٦-١٨٤٩( )Pavlov(فان بتروفش بافلوبای)  ١٤٧(

وم وتخصص بالعل ١٨٧٠التعلیم في السابعة من عمره ودرس في جامعة سانت بطرسبورغ عام 
 ١٨٨٦-١٨٨٤الطبیعیة واختار فسلجة الحیوان ودرس في الجامعة األلمانیة زمالة ما بین عامین 

عة یطب، نوري جعفر: انظر. بعلم الحیوانوساهم في العدید من المؤتمرات األدبیة التي تخصصت 
،  )١٩٧٨، مطبعة دار احیاء التراث العربي: بیروت(،  ٢ط،  االنسان في ضوء فسلجة بافلوب

  . ١٩-٧ص
  . ٥٤-٥٠ص، ١٩٦٥، ٤-٣العدد ، ))اإلیمان((،لم االقترانيالتعلم الشرطي والتع، احمد حسن الرحیم)  ١٤٨(
ولد أبو موسى جابر بن حیان بن عبد اهللا األزدي في طوس ونشأ في  :)م٨١٥-٧٠٠(جابر بن حیان )  ١٤٩(

الكوفة وبرع في الكیمیاء الى جانب الطب والصیدلة والفلسفة والمنطق وینتمي الى المدرسة الصوفیة 
ویعرف بكونه عالم وفیلسوف عربي كبیر ویعد المؤسس األول لعلم الكیمیاء وشهد بذلك العدید من 

دار االسراء : عمان(،  موسوعة الكیمیاء، سامي ابو شاور: انظر. والمستشرقینالعلماء المسلمین 
  .  ٢٦١-٢٥٦ص، )٢٠٠٥،  للنشر والتوزیع
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فیها الى جانب تمكنه من ناحیة العلوم الشرعیة والطبیعیة ) (الصادق  اإلمام
   .)١٥٠(األخرى

وبینت ان رسائل جابر بن حیان اعتمدت على أساس التجربة والمیزان والتأمل 
نجاحه في تحضیر  واالستنتاج وهي أركان الطریقة العلمیة الحدیثة لدراسة العلوم موضحة

كما خوضه في تجارب التقطیر والترشیح والتسامي ، العدید من العناصر والحوامض
  .)١٥١(وضلوعه في معرفة طرق تنقیة المعادن وصبغ الجلود واألقمشة، والتكلیس

في ) (الصادق  اإلمامدور "ما تقدم نشرت مقاًال اخر حمل عنوان   مع وتناغمًا 
یفتقر لعملیة  كان يالذ اإلسالم قبل   منذ بالطب  العرب   معرفة مستعرضة   "الطب

الطالسم والتعاویذ  استخدام  یعتمد على السحرة والعرافین من خالل  أذ واضحة
یحث ) (وكان رسول اهللا محمد  اإلسالماألطباء الذین شهد  أشهر  ومن  ، )١٥٢(ةبواألحج

  فاتحة  اإلسالموكان ظهور ، )١٥٣(ة الثقفيلحارث بن كلدالمسلمین بمراجعته هو ا

                                                             
، دار األضواء: بیروت(،  اإلمام الصادق ملهم الكیمیاء،  محمد یحیى الهاشمي: انظر .للتفاصیل)  ١٥٠(

: ترجمة،  عرفه علماء الغرباإلمام الصادق كما ،  ؛ مؤسسة الفكر اإلسالمي ٦٥-٥ص،  )١٩٩٣
  ). ١٩٩٩،  طم.د: بیروت(، ودیع فلسطین: مراجعة ، نور الدین ال علي

؛ هاشم ) ١٩٦٥،  مطبعة النعمان: النجف األشرف(،  )(أشعة من حیاة الصادق ، جواد شبر)  ١٥١(
اني تشرین األول والث، ٢-١العدد ، )) اإلیمان((،  )(م الصادق الكیمیاء عند اإلما، الحسني
  . ٤٢- ٣٥ص، ١٩٦٣

  . ٩- ٨ص، )١٩٦٣، مطبعة النجف:النجف األشرف(، من علوم الطب في اإلسالم، عارف القراغولي)  ١٥٢(
رحل الى بالد ، طبیب عربي من ثقیف في بالد الطائف): م٥٩٣-٠٠٠٠(الحارث بن كلدة الثقفي )  ١٥٣(

عاد الى بالده ومارس التطبیب وعاش ، هناك وعمل طبیباً یسابور نفارس ودرس الطب في مدرسة جند
، ابي داود سلیمان بن حسان االندلسي المعروف بابن جلجل: انظر. وأصحابه) (أیام الرسول محمد 

-٥٤ص،  )١٩٥٥، مطبعة المعهد العلمي: القاهرة(،  فؤاد سید: تحقیق،  طبقات األطباء والحكماء
ابن (بن خلیفة بن یونس السعدي الخزرجي المعروف بـ؛ موفق الدین ابي العباس احمد بن القاسم  ٥٦

دار مكتبة : بیروت(، نزار رضا: شرح وتحقیق، عیون األنباء في طبقات األطباء، )أبي اصیبعه
  .  ١٦٧- ١٦١ص، )١٩٦٥، الحیاة
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  .)١٥٤(عهد جدید للمسلمین

لتزود والتقصي عن العلوم والمعارف االمسلمین بضرورة ) (وحث الرسول محمد 
مستعرضة سلسلة تاریخیة من أطیاف المسلمین ، ياإلسالموتوضیفها لخدمة المجتمع ، كافة

وأوضحت الدور  ،"مروانحكیم آل "والذي لقب بـ )١٥٥(كان منهم خالد بن یزید بن معاویة
ني العباس فأخذ یتنامى بها أطباء لخلفاء التي أصبح أبناؤ ، )١٥٦(البارز لعائلة ال بختشیوع

م الطب عند المسلمین من المعین األساسي في المعارف الطبیة األوربیة في أواخر القرن عل
  . )١٥٧(الثامن عشر

ا أمثال محمد بن ولم یغب عن بالها االشارة الى علماء أماجد في المضمار هذ
، عاماً وعرف بأشهر األطباء العرب وزاول مهنته في بغداد لمدة خمسین  )١٥٨(زكریا الرازي

                                                             
علیهم (طب األئمة ، النیسابوریین بني بسطامأبي عتب عبد اهللا بن سابور الزیات والحسن ا: انظر .للتفاصیل)  ١٥٤(

؛ محمد ) ١٦٥، مطبعة النجف: النجف األشرف(، محمد مهدي علي السید حسن الخرسان: تقدیم، )السالم
م صاعد ابن ؛ أبي القاس ٢٨٢-٢٢٨ص، ٦ج، )٢٠٠١، دار الحدیث: بیروت(، میزان الحكمة، يالریشهر 

اإلمام ، ؛ عارف القراغولي ٩٦-٦٣ص، )ت.د، دةمطبعة السعا: القاهرة(، طبقات األمم، احمد األندلسي
  . ١٥٠-١٣٠ص، ١٩٦٣تشرین األول والثاني ، ٢-١العدد ، )) اإلیمان((،  والطب) (دق الصا

التراث العلمي  في الكیمیاء وأول من أمر بترجمة رائد العرب واإلسالم): م٧٠٤-٦٦٥(خالد بن یزید بن معاویة )  ١٥٥(
یبًا وشاعرًا فصیحًا واتصل بالعدید من العلماء في الكیمیاء والطب من الیوناني الى العربیة وكان خط

، دار الحریة: بغداد(، الوجیز في الصیدلة والكیمیاء عند العرب، فاضل أحمد الطائي: انظر. المسیحیین
  . ٩٧-٩٣ص، )١٩٨٦

المسیحیین نسبة الى جدهم بختشیوع واتصفت  على أسرة من السریان هذا االسم  قطلا: ال بختشیوع)  ١٥٦(
هذه األسرة بدراسة ومعرفة الطب وعمل ابنائها في خدمة الخلفاء العباسیین ولهم العدید من الكتب 

المصدر ، )ابن جلجل(أبي داود سلیمان بن حسان االندلسي المعروف بـ: انظر. المؤلفة في الطب
مد بن القاسم بن خلیفة بن یونس السعدي الخزرجي الدین ابو العباس اح ق؛ موف ٢١-٢٠ص، السابق

  .١٩٣-١٨٣ص، المصدر السابق، )ابن ابي اصیبعة(المعروف بـ
مطبعة لجنة التألیف : القاهرة(، ٣ط،  اإلسالم والحضارة العربیة، محمد كرد علي: انظر .لتفاصیلل)  ١٥٧(

  . ١٥٠- ١٣٠ص، )١٩٦٣، والترجمة والنشر
ولد أبو بكر محمد بن زكریا الرازي في الري وتعلم الطب عند كبر سنه ): م٩٣٢-٨٦٤(محمد بن زكریا الرازي ) ١٥٨(

درس الطب والفلسفة والكیمیاء ونجح في عالج المرضى بالطب السریري وله و  إلسالم بعد النصرانیةدخل ا
،  المركزیةمطبعة العمال : بغداد(، التعریف بأبي بكر الرازي، كمال السامرائي: انظر. العدید من المؤلفات

،  )١٩٨٨، مطبعة العمال المركزیة: بغداد(،  الرازي أستاذ الطب السریري،  ؛ خالد ناجي ١٩-٩ص، )١٩٨٨
حازم : شرح وتعلیق وتحقیق،  المنصور في الطب،  )هـ٣٥٢ت(زكریا الرازي ن؛ ابي بكر محمد ب ٤١-٢٥ص

  ).  ١٩٨٧،  طم.د: الكویت(، البكري الصدیقي
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واطلع على  )أمیر الطب(بـ الذي لقب، )١٥٩(علي ابن سینا عن الطبیب البارز أبي فضالً 
علم وظائف األعضاء واألدویة والمداواة وكان له دور بارز في تطور علم الطب ووضع 

  .)١٦٠(لألجیال القادمة هأسس

 اإلماممعرفة  "اإلیمان"بالطب فقد نشرت ) (الصادق  اإلماموفي ما یخص معرفة 
) ( اورد ذكر األسباب والعلل في جعل الدماغ محفوظ أذبعلم وظائف األعضاء 

ین بالجمجمة البشریة لكي تقیه من الصدمات الخارجیة وسبب حفظ وسریان الدم في الشرای
لجمع األصوات وتوجیهها الى غشاء الطبلة وسبب وجود واألوردة وأهمیة صیوان األذن 

  .)١٦١(األظافر بأطراف األصابع وأثر الجوع والنعاس

وكیفیة خلقه  )١٦٢(وطبیب هندي) (الصادق  اإلمامونشرت محاورة طبیة بین 
الشارب واللحیة  االنسان وفوائد الشعر والجبهة والحاجب وشكل العین ووسطیة األنف ودور

) ١٢(الذي یتكون من ، عرفة علم التشریح لجسم االنسانوتركیبة األسنان ودوران الدم وم
أقسام جسم  عرقًا ودور العصب وعدد عظام كل قسم من) ٨٦٠(عظمًا و) ٢٤٦(وصًال و

                                                             
ولد أبو علي الحسین بن عبد اهللا بن الحسن بن سینا  في قریة  :)م١٠٠٧-٩٥٠(ا ابو علي ابن سین)  ١٥٩(

بین  امؤلف ٢٥٠أفشنة الفارسیة من بخاري واشتهر بالطب والفلسفة والحكمة والفقه والف ما یقارب 
أبو علي : انظر. كتاب ورسالة ومقالة في الریاضیات والمنطق واالخالق والطب توفي في همدان

جبران : شرح وترتیب، ٤ط،  القانون في الطب،  )ـه٤٢٧ت(الحسین بن عبد اهللا بن الحسن بن سینا
 سة العارف للطباعةسمؤ : بیروت(، احمد شوكت الشطي: تعلیق،  خلیل ابو خلیل: دیمقت، جبور

  ). ١٩٨٤، والنشر
تشرین االول والثاني ، ٢-١العدد ، )) اإلیمان((،  )(م الصادق الطب عند اإلما، عارف القراغولي)  ١٦٠(

  . ١٥٠-١٣٠ص، ١٩٦٣
  . المصدر نفسه)  ١٦١(
) ١٩٧١، ار الهاديد: بیروت(، تشریح بدن جسم االنسان ، ى المسیحيعیسى بن یحی: انظر .للتفاصیل) ١٦٢(

: بغداد(، موسى صادق النقاش: ترجمة، علم التشریح لجسم االنسان، روبسون -جي أس-؛ اریسمو
  ).  ١٩٨٠،  طم.د
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قسمًا هي الرأس والفكان والعمود الفقري والقفص الصدري وعظما ) ١٢(االنسان والتي تبلغ 
  .)١٦٣(وة وعظم القص والطرفان العلویان والسفلیانالترق

أوضع و  ،)١٦٤(بعلم الجراثیم والطرق الوقائیة وعلم الوراثة) (الصادق  اإلمام وعني
فوائد العدید من أنواع الفواكه والحبوب واأللبان واألدهان واألشربة وطرق االستشفاء 

  .)١٦٥(بها

المداواة والتغذیة التي تنفع هم في علم أسواألسس التي تحافظ على صحة االنسان و 
واستخدم األدویة والعقاقیر الطبیة وكیفیة صنعها وتركیبها ، )١٦٦(جسم االنسان وال تضره

وتحضیرها ومقدار االجزاء التي تتكون منها وأحاط بالعلوم الطبیعیة مع جمیع أصنافها 
واطلعوا على ب كل تلك المعارف من آبائه وأجداده الذین تمسكوا بالقران سواكت، وفنونها

  .)١٦٧(التي تزود بها عبر الوحي االلهي) (أبواب وأسرار العلوم من النبي الكریم محمد 

                                                             
طب اإلمام الصادق ، ؛ محمد الخلیلي ٤٨٠-٤٧٨ص، ١٤ج، المصدر السابق، محمد باقر المجلسي)  ١٦٣(

)(  ،)ام معارف القراغولي،الطب عند اال ؛ ٢٥-٢٠ص، )١٩٥٥،  مطبعة الغري: النجف األشرف
)) لغة العرب((،  سانمقالة في أسماء وأعضاء االن، داود الجلبي ؛١٥٠-١٣٠، ص) (الصادق

  . ١١٦-١١٠ص، ١٩٣١شباط ،  الجزء التاسع،  ةالتاسع السنة،  )مجلة(
القاهرة (، زكریا فهمي: ترجمة،  یةالوراثة البشر ، اشلي مونتاجیو: انظر. علم الوراثةللتفاصیل اكثر عن )  ١٦٤(

الخلیة ( علم  الوراثة،  وعبد النبي هادي  ؛ سعد جابر تاج الدین) ١٩٧٠،  المطبعة الفنیة الحدیثة :
  . ٢ج، )١٩٨٩،  مطبعة دار الكتاب: الموصل(،  )الوراثیة

، ٣ج، )ت.د، دار الخالفة: طهران(،  وسائل الشیعة، محمد بن الحسن الحر العاملي: انظر .للتفاصیل)  ١٦٥(
: طهران(، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل،  محمد تقي النوري الطبرسي؛ حسین  ٣١٣-٢٨٠ص

  . ١٣٦-٩٩ص، ٣ج، )ت.د، دار الخالفة
  ). ١٩٧٧،  دار العلم للمالیین: بیروت(، ١٠ط،  الغذاء ال الدواء،  صبري العاني: انظر .للتفاصیل)  ١٦٦(
اإلمام الصادق ،  القراغولي ؛ عارف ٤١- ٣٥ص،  )(الطب عند اإلمام الصادق ، محمد الخلیلي)  ١٦٧(

  . ١٥٠- ١٣٠ص، والطب
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كیفیة تفاعل جسم االنسان مع الغذاء ما یسمى بالدورة ) (الصادق  اإلمامووصف 
  : قائالً ، )١٦٨(الدمویة في كالمه مع المفضل بن عمر الجعفي

ومافیه من  فكر یا مفضل في وصول الغذاء الى البدن"
فان الطعام یصیر الى المعدة فتطبخه وتبعث ، تدبیر

بصفوته الى الكبد في عروق دقات وأوشجة بینهما وقد 
جعلت كالمصفاة للغذاء لكي ال یصل الى الكبد منه شئ 

ثم ان الكبد  لك بان الكبد رقیقة التتحمل العنففینكها وذ
لبدن كله تقبله فیستحیل فیها بلطف التدبیر دمًا فینفذ في ا

في مجاري مهیئة لذلك بمنزلة المجاري المهیئة للماء حتى 
یطرد في األرض كلها وینفذ ما یخرج منها من خبث 
وفضول الى مقایض أعدت لذلك فما كان جنس أصفر 
جرى الى المرارة وما كان من جنس أسود جرى الى 
الطحال وما كان من جنس البلة أو رطوبة جرى الى 

ة التدبیر في تركیب البدن ووضع كل المثانة فتأمل حكم
هذه األعضاء مواضعها واعداد هذه األوعیة فیه لتحمل 

ي البدن فتسممه وتنهكه فتبارك تلك الفضول لئال تنشرها ف
  .)١٦٩("من أحسن التقویم وأحكم التدبیر

                                                             
ولد أبو عبد اهللا أو ابو محمد المفضل بن عمر الجعفي الكوفي في الكوفة : المفضل بن عمر الجعفي)  ١٦٨(

وهم الباقر والصادق ) لیهم السالمع(نهایة القرن األول الهجري وعاصر أربعة أئمة من أهل البیت 
وكان مصدر ثقة عندهم وقد أكد ذلك العدید في األخبار بین الرواة ) علیهم السالم(والكاظم والرضا 

تهم بالجنونیة وروى العدید من الروایات عنهم وشكك البعض في ثقة روایته وأكد على عدم األخذ بها وا
 مطبعة النعمان: النجف األشرف(،  ید المفضلشرح توح، الخلیليمحمد : انظر. وقلة العقل للتفاصیل

، البحر الزخار في شرح أحادیث األئمة االطهار، ؛ محسن أمین ١٨-١٥ص، ١ج، )١٩٥٧، 
  . ١١٤-٩٢ص، ١ج، )١٩٩٣، شركة الكتبي للطباعة والنشر: بیروت(

طب ،  ؛ محمد الخلیلي ٦٨-٦٧ص، ٣ج، المصدر السابق، محمد باقر المجلسي: انظر .للتفاصیل) ١٦٩(
)) اإلیمان((،  )(م الصادق الطب عند اإلما،  یلي؛ محمد الخل ٢٦-٢٥ص،  )(اإلمام الصادق 

  . ٥٢-٤٨ص، ١٩٦٣تشرین األول والثاني ، ٢-١العدد ، 
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أشار الى ان هذه الحواس التي خص بها  أذووصف كیفیة السماع واألبصار 
فجعل الحواس خمسًا لكي ال یفوقها شئ من ... االنسان في خلقه وشرف بها على غیره 

وكذلك سائر ... وخلق السمع لیدرك األصوات .. فخلق البصر لیدرك األلوان ، المحسوسات
لحدیث وأكد س قبل الطب ااو ئد الحاو ه أفضل الصالة والسالم فوأوضح علی، )١٧٠(الحواس

                  ان رأس معاش االنسان وحیاته ":والماء في حیاة االنسان قائًال  على أهمیة الخبز
فان حاجة االنسان الى الماء أشد من حاجته الى الخبز وذلك ان صبره .. الخبز والماء

الیه على الجوع أكثر من صبره على العطش والذي یحتاج الیه من الماء أكثر مما یحتاج 
وجعل الخبز متعذرًا ال ینال اال بالحیلة ... فجعل الماء مبذوًال ال یشترى ... من الخبز 

  .)١٧١("شر والعبثفیه عما یخرجه الیه الفراغ من الوالحركة لیكون لالنسان شغل یك

وأوضحت ان حصول جسم االنسان على الماء والغذاء من أجل تزویده بالطاقة 
ویمثل ، )١٧٢(أعماله الیومیة وتجعل له القدرة على مواصلة الحیاةالتي من خاللها یمارس 

الماء ثلثي وزن جسم االنسان التي یحتاج الى وحدة حراریة محددة اضافة الى العدید من 
العدید من  عنوالمواد الزاللیة فضًال ) الدهن(األمالح والمواد السكریة والنشویة والدسم 

التي تعتمد على جسم االنسان  لالمواد األخرى كالحدید والفوسفات والتي تتفاعل كلها داخ
نوع الطعام الذي یتناوله االنسان اضافة الى دور درجات الحرارة والرطوبة التي یعیش بها 

  .)١٧٣(جسم االنسان

لها الدور التي رجع  "حیوانیة ونباتیة": وبینت تقسیم أغذیة االنسان الى قسمین
الكبیر في المحافظة على أنسجة جسم االنسان وبناء األنسجة الجدیدة ومساعدة الجسم على 

                                                             
الطب عند ، ؛ محمد الخلیلي ٦٩ص، ٣ج، المصدر السابق  ،محمد باقر المجلسي :انظر .للتفاصیل) ١٧٠(

  . ٥٢-٤٨ص، ١٩٦٣تشرین األول والثاني ، ٢- ١العدد، )) اإلیمان((،  )(م الصادق اإلما
؛ المفضل بن عمر  ٣٠٤-٢٩٩ص، ١ج،  شرح توحید المفضل، د الخلیليمحم: انظر .للتفاصیل) ١٧١(

  . ٤٦-٤٥ص، )١٩٨٣، مؤسسة الوفاء: بیروت(، كاظم المظفر: تعلیق، توحید المفضل، الجعفي
، مطبعة مصر: القاهرة(، ٢ط، والطب الحدیث اإلسالم، عبد العزیز اسماعیل: انظر .للتفاصیل) ١٧٢(

  . ٨٢ص، )١٩٥٩
، مطبعة بوسكر: القاهرة(، ٢ط،  تغذیة االنسان، مصطفى صفوت محمد واخرون: انظر .للتفاصیل) ١٧٣(

العدد ، ))اإلیمان((، معاش االنسانالخبز والماء رأس ، ؛ عارف القراغولي ٣٩٠-١٦٦ص، )١٩٦٥
  .٤٨٧-٤٨٢ص، ١٩٦٤شباط وآذار ، ٦- ٥
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ومن بین أغذیة ، النمو وتكوین الحرارة وذلك حسب نوع الفیتامینات والحوامض التي یمتلكها
جسم االنسان األغذیة الغیر عضویة التي لها دور كبیر في بناء الجسم البشري والتي 

  .)١٧٤(ه على الحصول على صحة جیدة ونشاط مستمرتساعد

في  ،)١٧٥(على حركة األرض "من حقائق القرآن"وسلطت األضواء في مقالها 
اضافة الى عرض الفكرة الیونانیة القدیمة التي تقول بسكون األرض ، "القرآن الكریم"

الشمس ودوران الشمس حولها مسلطة النظر الى الكشوف العلمیة األوربیة المتأخرة في 
 )١٧٧(ممیزة ان القرآن الكریم كان له السبق في ذلك كونه مصدر الهي سماوي، )١٧٦(الثابتة

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر (: لىاحول الشمس وذلك بقوله تع
وتدور األرض دورتین منتظمتین تمثل األولى حول نفسها وامام الشمس ، )١٧٨()السحاب

حركتها الثانیة بدوران األرض حول الشمس لتكوین  لتكوین ظاهرة اللیل والنهار وتمثل
                                                             

، یحیى السلطاني: انظر. للتفاصیل عن خواص وفوائد الهرمونات الحیوانیة والنباتیة في جسم االنسان) ١٧٤(
الخبز والماء ، ؛ عارف القراغولي ١٣٨-١٣٥ص، )١٩٨٣،  دار الحریة: بغداد(،  عالم الهرمونات

  . ٤٨٧-٤٨٢ص، رأس معاش االنسان
االنحالل (لنواتج الطبیعیة بفعل قوى الهدامة جسم طبیعي له عمق ومساحة سطحیة واحد ا: األرض) ١٧٥(

وهي كرویة الشكل یبلغ نصف قطرها ثمانیة ) المعادن في باطن األرض(والتخلیقیة ) والمواد العضویة
فوق الماء االف میل تقریبًا وعبارة عن كتلة منصهرة محاطة بقشرة ویكسو الماء ثالثة أرباعها و 

: انظر .لتفاصیلل. Solum) سوالم(الجو ویطلق علیها باللغة الالتینیة اسم  والیابسة محیط یسمى
: مراجعة وتقدیم، أمین عبد البر وآخرون: ترجمة، طبیعة األرض وخواصها، هاري بكمان ونبیل برادي

؛ كالید  ٤-٣ص، )١٩٦٥، فرانكلین للطباعة والنشر سةمؤس: القاهرة(،  زین العابدینعبد اهللا
شركة الكتاب اللبناني للطباعة : بیروت(، لجنة من األدباء: ترجمة، ن األرض والقضاءبی، اورجونبور

: مراجعة، د العالبفؤاد ع: ترجمة، دقائق عن األرض، ؛ باتریك مور ٧ص، )١٩٦٤، والنشر والتوزیع
  .   ١٧-٧ص، )١٩٦٣، مكتبة النهضة: القاهرة(، محمد الشاذلي

امام : ترجمة، الشمس والقمر والنجوم، یمانماي وابرافر : انظر. مسرض حول الشللتفاصیل عن دوران األ) ١٧٦(
مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر : القاهرة(،  نور محمد عبد الواحد: مراجعة وتقدیم، ابراهیم احمد

  . ١٣-٨ص، )١٩٦٣،  والتوزیع
ثابت جرجیس : ترجمة، بین األرض والقمر، اسحق سیمون: انظر. للتفاصیل أكثر حول كرویة األرض) ١٧٧(

  . ١٨- ١٢ص، )١٩٦٤، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر: بیروت(،  أمین الشریف: مراجعة، قصبجي
  . ٨٨: آیة، سورة النمل "ریمكالقران ال")١٧٨(
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االلهیة لغرض تكوین الحیاة ونشر  وكل ذلك جاء وفق العنایة، )١٧٩(ظاهرة الفصول األربعة
  .)١٨٠( )ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها( :الخیرات من منطلق قوله تعالى

بقوله  واستشهدت، )١٨١(ضحت في مقالها ما جاء في القرآن الكریم حول النجومو وأ
خاصة وان ، )١٨٢()هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر( :لىاتع

وأبرز مسمیاتهم النجمیة التي تحدد لهم مساراتهم ، العرب القدامى وقبلهم االغریق والفراعنة
اوضحت أهمیة الجبال في األرض  و، )١٨٣(وحركة تجاراتهم وقد دخلت النجوم في أشعارهم

الجبال ( :وقوله، )١٨٤( )ألم نجعل األرض مهادًا والجبال أوتاداً ( :لىابقوله تعواستشهدت 
  .)١٨٥( )أرساها

وبینت علم طبقات األرض الحدیث ان الجبال تحافظ على التوازن القائم في األرض 
لیة اوبذلك یسبب اختالف التوازن بین جوف األرض المنصهر وما یعانیه من ضغوط ع

  .)١٨٦(وأثر عوامل التعریةاضافة الى قشرتها الصلبة 

 فضألعن، )١٨٧( )والقى في األرض رواسي ان تمید بكم وانهار( :لىاومن قوله تع
احتواء األرض على العدید من العناصر الكونیة والطبیعیة والتي تدلل على عظمة الخالق 

                                                             
  . ٢٢-١٧ص، ١٩٦٥، ٦-٥العدد ، )) اإلیمان((،  حقائق القرآنمن ،  احمد امین) ١٧٩(
  . ٢٤: آیة: سورة ابراهیم "القران الكریم") ١٨٠(
 وتختلف في األحجام واأللوان هي أجرام سماویة حارة وملتهبة منیرة بفضل ضوء الشمس : النجوم) ١٨١(

احمد عبد السالم : ترجمة، النجوم في مسالكها، سیر جیمس جینز: انظر. للتفاصیل. راتوالمسا
؛ محمد ١٠١-٧٣ص، )١٩٦٢، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر: القاهرة(، ٣ط، الكرداني

، ٣ج، )١٩٦٤،  مطبعة النعمان: النجف األشرف(،  )(من أمالي اإلمام الصادق ،  لیليالخ
  . ٣١- ٢٩ص

  . ٩٧: آیة، سورة األنعام "القران الكریم")١٨٢(
علم الفلك تاریخه عند العرب في القرون ، كرلونلینو: انظر. للتفاصیل عن أهمیة النجوم في حیاة العرب) ١٨٣(

  . ٨٥-٨٣ص ،)١٩١١،  طم.د: روما(، الوسطى
  . ٧، ٦: آیة، سورة النبأ" القران الكریم") ١٨٤(
  . ٣٢: آیة، سورة النازعات" القران الكریم") ١٨٥(
  . ٢٠- ١٧ص،  من حقائق القرآن،  احمد امین) ١٨٦(
  . ١٥: آیة، سورة النحل" القران الكریم") ١٨٧(
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الى العدید ) (وقد أشار النبي وأله بیته ، )١٨٨(البدیع التي تتوضح وتتجلى  بخلقهوقدرته 
  .)١٨٩(من الحقائق الفلكیة من خالل الروایات واألحادیث

وربطت  في مقالها بین مستجدات العلم الحدیث والمعارف السابقة إذ بینت ان 
جار كیلو متر ویحفظ األرض من االح) ٨٠(األرض محاطة بغالف غازي یبلغ قطره 

ثانیة وتسیر حجارة في كل  )٢٠.٠٠٠.٠٠٠(رض والتي تبلغ السماویة التي تتوجه الى األ
وبذلك یزول الخطر عن  غالف الغازي یقوم بصهرها كیلومتر بالثانیة اال ان ال )٥٠(بسرعة 

سكان الكرة األرضیة كما ان الغالف الغازي له دور في نقل البخار والماء من المحیطات 
وجعلنا السماء سقفًا ( :بقوله تعالى كلوقد أشار القرآن الكریم الى ذ، )١٩٠(الى القارات

  .)١٩١( )محفوظًا وهم عن ایاتها معرضون

مثل ، يرغم وجود الغالف الغاز  )١٩٢(وأشارت الى وصول العدید من الشهب والنیازك
كم )٤٠(وهز األرض وأتلف مساحة قطرها  ١٩٠٨نیزك سیبریا العظیم الذي سقط عام 

 میأل هوة في األرض بلغ قطرها فریزونا في الوالیات المتحدة األمریكیة الذي خلونیزك األ
الحدیث عرف االنسان العدید من أسرار  ویعد تطور العلم الفلكي )١٩٣(ودمر مساحة واسعة

                                                             
  . ٢٤-١٨ص، ١٩٦٥ وشباطكانون الثاني ، ٢-١العدد ، )) اإلیمان((، ئق من القرآنحقا، أحمد أمین) ١٨٨(
، )٢٠٠٤،  دار المحجة البیضاء: بیروت(،  سیرة األئمة،  محمد رضا عباس الدباغ: انظر .للتفاصیل) ١٨٩(

  . ٣٣٩-٣٢٨ص
  . ٢٤-١٨ص، ١٩٦٥،كانون الثاني وشباط  ٢- ١،العدد)) االیمان((، حقائق من القرآن، احمد امین) ١٩٠(
   .٣٢:آیة، سورة األنبیاء" القران الكریم") ١٩١(
 هائلة وبأوزان مختلفة وتنقسم على وهي أحجار فلكیة تدخل كوكب األرض بأعداد: الشهب والنیازك) ١٩٢(

مطابع : القاهرة(، هدارة: ترجمة، ب اسمه األرضككو ، املوجورج ج: انظر. وعین حجریة وحدیدیةن
 :وتقدیممراجعة ، الفضاء والشهب، ؛ محمود فتحي عوض اهللا ١٥-١٢ص، ) ١٩٦٦، سجل العرب

  . ٧٤-٦٩ص، )١٩٧٣، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب: القاهرة(، محمود رضا مدور
؛  ١٢ص، المصدر السابق، جورج جاملو: انظر. للتفاصیل عن الشهب الساقطة وأسباب سقوطها) ١٩٣(

  . ٩٣- ٦١ص، المصدر السابق، محمود فتحي عوض اهللا
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وكل ذلك  ،)١٩٤(الكون والفضاء الخارجي ولقب العدید من المذنبات التي تظهر في السماء
  .)١٩٥(دلیل على عظمة الخالق وقدرته

على القضایا المعرفیة والعلمیة بل  "اإلیمان"ولم یقتصر هذا البحث من مجلة 
ل خلتي التداشملت المقاالت البحوث األدبیة من منطلق الدراسات التاریخیة لهذه الرسالة و 

بكافة أنواعها وسیتم ذكر ، معها العدید في القضایا األدبیة والتي طغى على طابعها الشعر
بعض البحوث والمقاالت األدبیة دون الشعر واالشارة الیها مع ارجاعها الى المصادر التي 

  . تهتم بتلك المواضیع األدبیة

شعراء وغیرهم فقد نشرت العدید من االحتفاالت التي قام بها األدباء من كتاب و 
التي كانت تعكس قوة ونشاط الجانب األدبي العراقي والنجفي على وجه الخصوص 

علیهم (وخصصت تلك االحتفاالت في المناسبات الدینیة ووالدة أئمة أهل البیت 
  .)١٩٦()السالم

على المؤتمرات األدبیة التي تقام في العراق وخارجه ونصیب  "اإلیمان"وأكدت مجلة 
" النجف منها المؤتمرات األدبیة ونصیب"نشرت مقاًال بعنوان أذنها النجف األشرف م

أضحت فیه الطاقات العلمیة واألدبیة التي تمتلكها مدینة النجف األشرف على مر العصور 
وتعاقب األجیال ودور جامعة النجف العلمیة في تنمیة تلك الطاقات وعدم اقتصارها على 

من أجله ونافسوا  واباء ممن عشقوا األدب وجاهدبرزت صفوة من األد أذالعلوم الدینیة 
األدباء على مر العصور اضافة الى تأسیس الجمعیات والنوادي األدبیة ما أنتجته من 

  .)١٩٧(األجیال التي حملت ارث النجف الحضاري واظهاره الى العالم

                                                             
، مطبعة االقتصاد: بغداد(، هالي والمذنبات،  عودة عزیز رحیم ومنهل منصور: انظر .للتفاصیل) ١٩٤(

١٩٨٦.(  
  . ٣٨-٣٣ص، ١٩٦٥، ٤-٣العدد ، )) اإلیمان((، ئق من القرآنحقا، احمد أمین) ١٩٥(
؛  ١٦٥-١٦٢، ١٣-٩ص، ١٩٦٣تشرین األول والثاني ، ٢-١العدد، )) اإلیمان: ((انظر .لتفاصیلل) ١٩٦(

  .٣٠٠-١٨٥ص ،١٩٦٤-١٩٦٣والثاني  كانون األول، ٤-٣والعدد 
-٣ص، ١٩٦٤حزیران وتموز ، ١٠-٩العدد ، ))اإلیمان((، ))ب النجف منهاونصیاألدبیة المؤتمرات  ) ((١٩٧(

  . ٨-٣ص
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كافة  الذي تصدى أصحابه الىدور النجف األشرف في مجال النشر وبرز 
عها العلمي واألدبي ولم یكن استعراض هذه التفاصیل التي موضوعات الحیاة الى جانب طاب

تمتلكها النجف األشرف لغرض السرد انما جاء ذلك ردًا على سیاسة االقصاء التي تعرضت 
المؤتمرات األدبیة والعلمیة  عنلها مدینة النجف األشرف وادبائها من قبل السلطة وابعادهم 

ا الى ترك تلك السیاسة والعدول عنها وتبني سیاسة ابراز ونشر الطاقات األدبیة ودعوته
  .)١٩٨(العراقیة عمومًا دون تمییز

" االدبیة مؤتمر األدباء العرب الخامس وجمعیة الرابطة"مقاًال بعنوان  كتبت أذ
سلطت فیه األضواء على طریقة االقصاء والتهمیش ضد الجمعیة المذكورة على الرغم من 

من سیاسة اقصاء بعض الجمعیات األدبیة خصوصًا بعد تهنئة جمعیة  "اإلیمان"حذیرها ت
وأكدت ان التمییز بین الجمعیات ، الرابطة لقیام ذلك المؤتمر من خالل رسالتها المرسلة

  .)١٩٩(االدبیة العراقیة وما تمتلكها من طاقات علمیة وأدبیة لم یكن عفویاً 

ًا بعض نصت مضامینها نقدًا وأدب، هتمامباالوقدمت على صفحاتها مباحث جدیدة 
وأوضحت ما یحتویه  "دیوان أبي المحاسن"دواوین الشعر المعاصر كان منها مقاًال بعنوان 

ذلك الدیوان من قصائد شعریة هادفة وشاملة للعدید من الجوانب الحیاتیة واالجتماعیة 
  .)٢٠٠(السیاسیة اضافة الى اسلوبها الشعريو 

الذي تعهد الشاعر الخطیب  "مع دیوان صالح الكواز الحلي"وان ونشرت مقاًال بعن
الشیخ محمد علي الیعقوبي بجمع الدیوان ونشره واحتوى الدیوان العدید من القصائد الشعریة 

عر صالح الكواز برصانة وتمیز ش) لیهم السالمع(اء أهل البیت الرائعة تخصصت في رث

                                                             
  . ٨- ٦ص،  ))المؤتمرات األدبیة ونصیب النجف منها) ((١٩٨(
كانون ، ٢-١العدد ، )) اإلیمان((،  ابطة األدبیةمؤتمر العرب الخامس وجمعیة الر ، موسى الیعقوبي) ١٩٩(

  .٨- ٣ص، ١٩٦٥الثاني وشباط 
، )١٩٦٥، مطبعة اآلداب: النجف األشرف(، شاعریة أبي المحاسن ، عباس الصالحيخضر  :انظر .للتفاصیل) ٢٠٠(

واتجاه شعره نوري كامل محمد حسن ، محمد حسن ابي المحاسن الكربالئي دراسة في حیاته  ؛ ١٣٤-١٣ص
ن دیوا، خضر عباس الصالحي ؛ ١٧٣-١٠١،ص)٢٠٠٠مؤسسة العارف للمطبوعات ،:بیروت(السیاسي ، 

  . ١٣٧- ١٣٥ص، ١٩٦٥كانون الثاني وشباط ، ٢-١العدد ، )) اإلیمان(( ،أبي المحاسن 
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ف صو أبواب شعریة كالمدح والرثاء وال هن دیوانالتركیب ورقة اللفظ والتوضیح الدقیق وتضم
  .)٢٠١(والغزل

وبینت فیه ان السید محمد سعید  "في شعر الحبوبي الموشح"وتناولت مقاًال بعنوان 
القیم (ونشرت ، )٢٠٢(الحبوبي من أبرز شعراء الموشحات التي قیلت في المناسبات العامة

من الشعر الوجداني والغنائي وجمیع فنونه األخرى  )الجمالیة في شعر العالمة الحبوبي
التي تحتوي على التأثیر اللفظي في النفس وقدرته التعبیریة في الشعر اضافة الى الحبك 
والجودة ووحدة الموضوع والفكرة الهادفة وكان شعره فوق القافیة والوزن ألنه واسع الخیال 

   . )٢٠٣(والوعي

استعرضت تطوره " عمود الشعر عند العرب تطور"وسلطت األضواء في مقال آخر 
منذ الشعر الجاهلي الذي تمیز برصانته وعمودیته واكتماله بالنسبة الى زمانه وحتى في 

ن تجاوزها أو كظروف التجدید التي طرأت على الشعر وكانت هناك قواعد خاصة ال یم
السطحیة  الخروج علیها وأوضحت األسس التي یجب ان یتحلى بها الشعر وابتعاده عن

  .)٢٠٤(ومن الخطابة الفاشلة وغیر ذلك

                                                             
-١٢٠ص، ١٩٦٥، ٦-٥العدد ، )) اإلیمان((، الكواز الحليدیوان الشیخ صالح ، نعمة رحیم العزاوي) ٢٠١(

١٢٤ .  
، دیوان محمد سعید الحبوبي، محمد سعید الحبوبي: انظر. للتفاصیل عن شعر الموشحات عند الحبوبي) ٢٠٢(

؛ أحمد جواد  ٩٢- ١٧ص، )١٩١٨، المطبعة األهلیة: بیروت(، عبد العزیز الجواهري: تصحیح
  . ٢٦٠- ٢٥٤ص، ١٩٦٨، ١٠-٧العدد ، )) اإلیمان((، شعر الحبوبي الموشح في، علوش

منى : انظر. للتفاصیل عن هیكلیة قصیدة الحبوبي وتراكیبها اللغویة وصورها الفنیة بین التقلید والتجدید) ٢٠٣(
كلیة : امعة الكوفةج(، رسالة ماجستیر،  شعر محمد سعید الحبوبي دراسة فنیة، جابر مجبل التمیمي

-٧العدد ، )) اناإلیم((، القیم الجمالیة في شعر العالمة الحبوبي، توفیق الفكیكي ؛) ١٩٩٩، اآلداب
  . ٢٨٠-٥٦١ص، ١٩٦٨، ١٠

ابو فهد محمود : قراءة وترجمة، طبقات من فحول الشعراء، محمد بن سالم الجمحي: انظر .للتفاصیل) ٢٠٤(
؛ روكس بن زائد  ٢٥-٢٣، ١٢- ٣ص، السفر األول، )ت.د، مطبعة المدني: القاهرة(، محمد شاكر

  . ٥٤-٤٣ص، ١٩٦٦، ٢-١العدد ، )) اإلیمان((، عر عند العربتطور عمود الش، العزیزي
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أوضحت بدایة تطور الشعر " الشعر في جبل عامل"وأشارت في مقال آخر بعنوان 
منذ بدایة العصر األموي والعباسي باختالف أصناف الشعر الذي ، )٢٠٥(في جبل عامل

وا أساؤ  عمار والحكام الجائرین الذینصمد في وجه التحدیات من االستحافظ على عروبته و 
  .)٢٠٦(للثروة الفكریة واألدبیة للجبل وغیره

" ازدهار القصة العربیة"نشرت مقاًال بعنوان  أذوكان للقصة حصة في صفحاتها 
وأكدت ان توسع الفنون اإلسالمیة وامتزاج الثقافات اإلسالمیة لجمیع األمم وظهور حركة 

معرفة العرب هذا الضرب من أسهمت في ، الترجمة من اللغات األخرى الى اللغة العربیة
األدب خاصة عن طریق نقل العدید من القصص الهندیة والیونانیة الى اللغة العربیة والتي 
أدت الى امتزاج قصص تلك األمم وما تؤدي الى اشاعتها في المجتمع من تفاعل نفسي 

    .)٢٠٧(معها

ونما شك الى هدفت د، نوعةبانفتاحها على الموضوعات المت "اإلیمان"ومما تقدم ان 
فضًال عن محاولة محسوبة ، بین صفوف قرائها "معاصر"و "تراثي" بث وعي معرفي وعلمي

 جوانب سعت وقدر امكاناتها، لدیهم لها في السعي الجاد الى انماء الذوق األدبي والشعري
ان تضع بین أیدي مطالیعیها زادًا شهیًا النماء الفكر والوعي الذي وجدت ان ، المتواضع

، اتمامه تقتضي ضرورة الوقوف عند بعض القضایا السیاسیة األساسیة وطنیًا وعربیاً  عملیة
 .وهذا ما سیتناوله الباحث في المبحث الرابع واألخیر من فصله الثاني هذا

                                                             
فراسخ ومساحته  )٨-٦(فرسخًا وعرضه بین ) ١٢(یقع في جنوب لبنان ویبلغ طوله : جبل عامل) ٢٠٥(

ذر الغفاري وتعود  ویرجع التشیع فیه الى زمن ابي) ةالشیع(وسكانه من العرب المسلمین  ٢كم)٣٠٠(
، المصدر السابق، محمد كاظم مكي: انظر. عرب بن قحطانتسمیته الى عامل بن یشجب بن ی

  . ٢٦- ٢٤ص
-٢٠٦ص، ١٩٦٨، ١٠- ٧العدد ، )) اإلیمان((، في جبل عامل الشعر، حسن األمین: انظر .للتفاصیل) ٢٠٦(

٢٣٠ .  
-٣ص، )١٩٦٤، دار القلم: قاهرةال(، القصة العربیة القدیمة، محمد مفید الشوباشي: انظر .للتفاصیل) ٢٠٧(

، ١٩٦٥كانون الثاني وشباط  ٢-١العدد ، )) االیمان((، ازدهار القصة العربیة، الخلیلي ؛ جعفر ٢٢
  . ١٠٧-١٠٣ص
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عن ، في غیر عدد من أعدادها الصادرة مدة مسیرتها الصحافیة "اإلیمان" أعربت
مواقف واضحة من ثوابت الرأي العام العراقي والعربي ازاء قضایا وتطورات سیاسیة ألمت 

األجنبي ومسعاه في فرض تغلغالته " االحتالل"و "االستعمار"بالبالد واألمة لعل في مقدمتها 
ضمن هذا المنطق استغلت ذكرى الثورة العراقیة في عام ، وهیمناته في هذا البلد أو ذاك

ة حاسمة عن مواقفها وبصور  لتعرب، )٢٠٨(ضد االحتالل البریطاني في العراق ١٩٢٠
بأشكاله وانواعه  "االحتالل"او " االستعمار"ة لكل صورة من صور الرافضة والشاجب

  .)٢٠٩(كافة

بثورة " فال غرو إذ نجدها قد سلطت األضواء في الذكرى السنویة االحتفالیة
من أجل األغلى  "األرواح والنفوس"مذكرة بالتضحیات الغالیة بـ، ١٩٦٤بعام  "العشرین
موضحة المواقف الباسلة ، )٢١٠(من كل غزو واحتالل ةیوحما "استقالل الوطن"واألثمن 
رغم الموقف السلبي ، )٢١١(للشعب العراقي في مواجهة قوات الغزو البریطاني والشجاعة

أطاحت بالموقف ، )٢١٢(وما نتج عنها من هزائم في معركة الشعیبة، لقوات العثمانیةل

                                                             
في العراق من الثورات الخالدة بوجه القوات االنكلیزیة الغازیة وتقف خلفها  ١٩٢٠تعد ثورة العشرین عام )  ٢٠٨(

. ن. ل: انظر. عوامل دینیة ووطنیة وسیاسیة وكان لها أثر كبیر في رسم سیاسة الدول العراقیة
 مطبعة: بغداد(، ٣ط، عبد الواحد كرم: ترجمة، ثورة العشرین الوطنیة التحرریة في العراق، كاتلون

دار : بیروت(، فؤاد جمیل: ترجمة، ١٩٢٠ثورة العراق ،  هولدین؛ سرالمر ) ١٩٨٥،  اوفست الدیواني
  ). ٢٠١٠، الرافدین

  .  ٨-١ص، ١٩٦٤نیسان ومایس ، ٨-٧العدد ، )) اإلیمان((، ))ثورة العشرین ومعركة الرارنجیة(()  ٢٠٩(
  . المصدر نفسه)  ٢١٠(
-١٩٣ص، المصدر السابق، كلتلوف. ن.ل المصدر السابق ؛، عبد الشهید الیاسري: انظر .لتفاصیلل)  ٢١١(

١٩٤.  
؛  ٨٢-٢٩ص، ١٩١٥- ١٩١٤معركة الشعیبة ، محمد علي هبة الدین الشهرستاني: انظر .للتفاصیل)  ٢١٢(

جعفر  :ترجمة، مذكرات المس بیل الجاسوسة البریطانیة في العراق أبان ثورة العشرین، المس بیل
  .٢٠-١٦ص، )٢٠٠٦، مطبعة برهان: طهران(، حسین البدري النجار:مراجعة  وتصحیح، الخیاط
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اال انها لم تستطع ان تصبح بارادة المواجهة والتحدي لقوة ، العسكري أمام االنكلیز
  .)٢١٣(االحتالل

االحتالل   قوات ضد  المواجهة  ارادات   بقتتع  راحت، وتناغمًا مع موقفها هذا
ایاها التمهید  عادة ، )٢١٤(١٩١٨عام   األشرف النجف  انتفاضة  عند  لتقف ، البریطاني

انتدابها على البالد في نیسان عام  أعقبت اعالن بریطانیا التي  ، لثورة العشرین
نوایا قوات  من، العام العراقياوف الرأي ومخ  هواجس  مشیرة الى تأكید، )٢١٥(١٩٢٠

العدید من الشخصیات الدینیة   تحرك مما أدى الى ، االحتالل البریطاني في البالد
وقد تمثلت تلك " االستقالل"والعشائریة من أجل خلق ثورة عراقیة كبرى للحصول على 

سید محمد ،ال)٢١٧(وشیخ الشریعة األصفهاني، )٢١٦(الشخصیات بالسید محمد تقي الشیرازي
  .)٢١٨(سعید الحبوبي والشیخ عبد الواحد الحاج سكر

                                                             
  . ٨- ١ص، )) اإلیمان((، ))ثورة العشرین ومعركة الرارنجیة(()  ٢١٣(
وسعت سلطات االحتالل النتزاع ، ١٩١٧-١٩١٥كانت مدینة النجف األشرف تتمتع باستقاللها ما بین عامین )  ٢١٤(

یزیة والتي انتهت لكرة أهالي المدینة ضد القوات االناألمر الذي أدى الى ثو  ١٩١٨االسقاللیة في بدایة عام هذه 
 ١٩١٨مایس عام ٣٠بحصار المدینة لمدة ستة واربعین یوم واستسالم أهالي المدینة واعدام أحد عشر منهم في 

ثورة ، عبد الرزاق الحسني: انظر. هندفي خان بني شالش في الكوفة ونفي مئة وثالثة وعشرین شخص الى ال
؛ كامل  ١٢٤-٤٧ص، )١٩٧٨، مطبعة العرفان: صیدا(، ٢ط، النجف بعد مقتل حاكمها الكابتن مارشال

ئ والمواهب دار القار : بیروت(، )م١٩١٨-هـ١٣٣٦(شال بتن مار النجف األشرف ومقتل الكا، سلمان الجبوري
  . ١٦٩-٢١ص، )٢٠٠٥، للطباعة والنشر

وهو النظام الذي فرض على بعض الدول العربیة التي كانت تحت : تداب البریطاني في العراقاالن)  ٢١٥(
السیطرة العثمانیة ومن ضمنها العراق من قبل دول مجلس الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمیة 
 األولى والذي أكد على وضع العراق تحت االنتداب البریطاني وجاء بعد مقررات مؤتمر سان ریمو في

دار : بیروت(، ٧ط،  تاریخ العراق السیاسي، عبد الرزاق الحسني: انظر. ١٩٢٠نیسان عام  ٢٥
  . ٩٠-٨٩ص، ١ج، )٢٠٠٨، الرافدین للطباعة والنشر والتوزیع

ولد السید محمد تقي بن المیرزا محمد علي المشهور بكلشن ): ١٩٢٠-١٨٥٨( محمد تقي الشیرازي)  ٢١٦(
زعیم الثورة العراقیة الكبرى وصاحب شرارتها األولى من أكبر ، ازالشیرازي الحائري في مدینة شیر 

. شارك بتأسیس الحوزة العلمیة في سامراء وله العدید من المؤلفات والتالمیذ، العلماء والمجتهدین
: قم(، ١٩٢٠القائد العام لثورة العراقیة الكبرى ، محمد تقي الشیرازي، كامل سلمان الجبوري: انظر

  .  )١٩٦٥، بىمطبعة ذي القر 
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 مشاركةسعت في العراق موضحة  وسلطت األضواء على األثر الفاعل للقوى العشائریة 
  ، )٢١٩(آل فتلةالعدید من العشائر العراقیة في الثورة وقد رسموا أروع البطوالت أمثال 

  

  . والعدید من العشائر العراقیة األخرى، )٢٢٢(وبني عارض، )٢٢١(وخفاجة، )٢٢٠(والعوابد

                                                                                                                                                                              
ولد الشیخ حسن بن محمد جواد في أصفهان وینتمي الى ): ١٩٣٩-١٨٦٦(شیخ الشریعة األصفهاني )  ٢١٧(

قه وله دور فدرس علم أصول ال، أسرة عریقة تعرف بالنحازیة نسبة الى جدهم محمد علي النحازي
شیخ الشریعة ، يكامل سلمان الجبور : انظر. ١٩٢٠قیادي بارز في ثورة العشرین في العراق عام 

دار القارئ للطباعة : بیروت(، ووثائقه السیاسیة ١٩٢٠ یادته في الثورة العراقیة الكبرىاألصفهاني وق
  ).٢٠٠٥، والنشر

ولد عبد الواحد بن سكر بن فرعون بن یاقوت بن عبود بن ): ١٩٥٦-١٨٨٠(عبد الواحد الحاج سكر )  ٢١٨(
، وینتمي الى عشائر ال فتلة) راك الحصوة(بمنطقة  هم في ناحیة المشخابیدلاشبیب بن ابراهیم بن 

ات اجتماعیة الدین والمثقفین وكان یحظى بعالق اهتم بالتعلیم ومؤسساته وارتاد على مجالس رجال
التوجهات ، احمد ناجي الغریري: انظر. طیبة وقویة وواسعة وله العدید من المواقف الوطنیة والسیاسیة

دار : النجف األشرف(، وسط الشیخ عبد الواحد الحاج سكر نموذجاالسیاسیة عند عشائر الفرات األ
الشیخ ،  عبد الحسین عبد علوان الرماحي ؛ ناجح ٢٣-١٧ص، )٢٠٠٦،  ة والتصمیماألندلس للطباع

رسالة ،  )١٩٥٦- ١٨٨٠(عبد الواحد الحاج سكر ودوره السیاسي في تاریخ العراق الحدیث والمعاصر 
  ). ٢٠٠٤،  لیة اآلدابك: جامعة الكوفة(، ماجستیر

من العشائر العربیة القحطانیة التي عرفت بثقلها العشائري في العراق وبقیمها العربیة األصیلة : آل فتلة)  ٢١٩(
وعرفت بمواقفها الوطنیة في العراق وتوزعت ما بین المشخاب والمهناویة والهندیة ونخوتهم اوالد 

دار الشؤون الثقافیة : ادبغد(، موسوعة العشائر العراقیة، ثامر عبد الحسین العامري: انظر. ناصر
دار : بیروت(، معجم العشائر العراقیة، ؛ ماجد ناصر الزبیدي ١٣٢ص، ٢ج، )١٩٩٢، العامة

  . ٣٢٠ص، ١ج، )ت.د، المحجة البیضاء ودار الرسول األكرم
عشیرة من بني مالك تسكن ناحیة الصالحیة في قضاء الشامیة نخوتهم أوالد العبد عرفوا : العوابد)  ٢٢٠(

ة تبمك: بغداد(، دراسات عن العشائر في العراق، حمود الساعدي: انظر. ف الوطنیة العراقیةبالمواق
  . ٦٥-٦١ص،  )١٩٨٨، النهضة

من العشائر العربیة العریقة سكنوا العراق في المنتفك في أراضي الدجة بین الناصریة والشطرة : خفاجة)  ٢٢١(
عباس : انظر. م ونفوذهم بین العشائر العراقیةوعرفوا بقوته) عامر(وكربالء وبغداد ودیالى ونخوتهم 

  . ٢٢٨-٢٢٤ص، ٢ج، )ت.د، مكتبة الحضارات: بیروت(، عشائر العراق،  الغزاوي
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تكبدت ، وشملت مناطق واسعة في العراق ١٩٢٠حزیران عام  ٣٠فكان اعالنها في 
رغم التفاوت الكبیر ، في أثرها القوات البریطانیة الخسائر فادحة باألرواح واألموال والمعدات

لوطني كان السبب الرئیسي لصالح جیش االحتالل في القدرة والعدد اال ان الدافع الدیني وا
وضربت مثاًال رائعًا ، )٢٢٣(والمباشر لتحقیق تلك االنتصارات ونجاح الثورة في أشهرها األولى

من خالل عرضها ، الصادقة في مواجهة المحتل "االرادات"مع  "الجهود"افر على تض
معداتها واستولت على ، التي دمرت فیها القوة البریطانیة هناك، )٢٢٤("معركة الرارنجیة"لـ

ملفتة نظرهم في الوقت ، ائهاوذخائرها ملهبة بذلك جذور األحاسیس الوطنیة النبیلة لدى قر 
  .)٢٢٥(الى أهمیة استلهام العبر والدروس من صفحات بطوالت الشعب العراقي ذاته

وما كان واحد من أسباب اصدارها مواجهة ما اكتنف الشارع العراقي من بروز 
، نصرمیساریة وقومیة في خمسینات وستینات القرن الم واضح لهیمنة تیارات وأحزاب

من جهة ولرغبتها في ایضاح ما ، )٢٢٦(البالد الیها وقتئذ من شباب وانجراف جزء حیوي
 عقیدة االنسان"من مبادئ وقیم أصیلة التندثر بمرور الزمن في " اإلسالم"تعنیه عقیدة 

  .)٢٢٧(مكان من جهة أخرى أيو عصر تتسع اتقادًا وتتنامى روحًا من أي " ولكل زمان

                                                                                                                                                                              
شه وعیاش وتتكون من عشر عشائر سكنوا القبائل التي تتكون من تحالفات جبواحدة من : بني عارض)  ٢٢٢(

محسن صبار عبد الرضا ال مرهوش : انظر. الدیوانیة والرمیثة ولهم مواقف وطنیة بارزة في العراق
  ). ٢٠٠٥،  طم .د: بغداد(، ٢ط،  بنو عارض نسب وتاریخ ومواقف،  العارضي

  .المصدر السابق، المصدر السابق ؛ عبد الشهید الیاسري، هولدنسرالمر : انظر .للتفاصیل)  ٢٢٣(
جهة والثوار العراقیین من جهة أخرى وقعت معركة الرارنجیة بین القوات االنكلیزیة من : معركة الرارنجیة)  ٢٢٤(

عشر میًال في الرابع والعشرین من تموز  تي تبعد عن مركز محافظة بابل أثنيفي منطقة الرارنجیة وال
، المصدر السابق، ن كاتلوف.ل: انظر. وقد تكبدت فیها القوات االنكلیزیة خسائر فادحة ١٩٢٠عام 
  . ١٥٤-١٥٠ص، قالمصدر الساب، ؛ عبد الشهید الیاسري ١٩٤-١٩٣

  . ٨- ١ص، )) اإلیمان((، ))ثورة العشرین ومعركة الرارنجیة(( ) ٢٢٥(
،  منشورات فرصاد: قم(، زازعفیف الر : ترجمة، الحزب الشیوعي، حنا بطاطو: انظر .للتفاصیل)  ٢٢٦(

  . ٣١٢-٢٨٩ص،  الكتاب الثاني،  )٢٠٠٦
مطبعة دار النشر  :النجف األشرف(،  یدةمبدأ وعق اإلسالم،  حسین الموسوي الهندي: انظر .للتفاصیل) ٢٢٧(

  .  ٥٥-٣١ص، )١٩٤٩،  والتألیف
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التاریخ "ذا مغزى وداللة عمیقتین  افالمراء اذ نجدها قد ركزت في مقال حمل عنوان
لیس ، عبر تاریخه الطویل من تجدیدات فكریة ودینیة اإلسالم وذكرت ما واجهه" یعید نفسه

 تضائل، )٢٢٨(وانحراف عن أسس الدین الحنیف "غلو"و" ظاللة"أقلها ظهور العدید من فرق 
ولفت االنظار لما تولیه مرجعیة  ،)٢٢٩(وجودها بمرور الزمن وانحسر مؤشرها انحسارًا كبیراً 

والحوزة في النجف األشرف من حرص كبیر على ) قدس(آیة اهللا السید محسن الحكیم 
، )٢٣٠(المستقدمة من الغرب "المتاهات"وعدم تشرذم أبنائها بین تلك ، یة لألمةاإلسالمالهویة 

سلخهم عن جذورهم العقائدیة األصیلة ضمن مخطط اجنبي شمولي التي تهدف الى 
في " جماعة العلماء"لـ" البناء"و" الفاعل"أشارت بالدور و ، )٢٣١(یستهدف البالد والعباد

العدیدة التي انصبت مضامینها في " الرسائل"و "المنشورات"واصدار " الندوات"عقدهم 
  .)٢٣٢(الحزبیة ذات الطبیعة العلمانیةعقائدیة مع تلك التیارات والقوى - مواجهة فكریة

                                                             
  . ٣٠٠-١٧٩ص، ١٩٦٤-١٩٦٣كانون األول والثاني ، ٤-٣العدد ،  ))اإلیمان)  ((٢٢٨(
حسین :انظر. ي ظهور العدید من الفرق الغالیة والتي اختلفت في دعواها وافكارهااإلسالمشهد التاریخ )  ٢٢٩(

   ٠) ١٩٩٨مطبعة ستارة ، : قم(المذاهب والفرق األسالمیة ، الشاكري ، نشوء 
، ١٩٦٤-١٩٦٣كانون األول والثاني ، ٤-٣العدد ، ))اإلیمان((، اإلیمانكملة ، موسى الیعقوبي)  ٢٣٠(

  . ١٨٤-١٧٩ص
، ؛ كاظم الحلفي) ١٩٥٩، مطبعة النعمان: النجف األشرف(، اإلسالماالشیوعیة في نظر ، كاظم الحلفي)  ٢٣١(

  ).١٩٦٠، مطبعة القضاء: النجف األشرف(، یة كفر والحادالشیوع
،  في النجف األشرف منشورات جماعة العلماء،  جماعة العلماء في النجف األشرف: انظر .للتفاصیل)  ٢٣٢(

- ١١٦ص، المصدر السابق،  ؛ عدنان ابراهیم السراج) ١٩٨٠، مطبعة النعمان :النجف األشرف(
  ٠ ١٨٤-١٧٩،ص ؛موسى الیعقوبي ،كلمة االیمان١٢٤
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الصادر  "المدني الشخصیة قانون األحوال"وسلطت األضواء على أحداث اصدار 
معلنة ، )٢٣٣(من ردود فعل قویة من قبل المرجعیة والحوزة ١٩٥٩ كانون االول ٢٩في 

 فانها الضمان الوحید، )٢٣٤(یةاإلسالمتضامنها مع الموقف هذا الداعي الى تطبیق العقیدة 
   .)٢٣٥(لسالمة البالد من أي خطر

فقد ، لذا حرصت على متابعة تحركات المرجعیة في المضمار هذا خطوة بخطوة
وما بذله من جهد ) سقد(ن الحكیم وتنقالت سماحة آیة اهللا السید محسعطت تحركات 
لدى الجماهیر لمواجهة الغزو " الشعور الدیني- استنهاض"نبیلة من أجل ومساع حقیقیة 

فكانت زیارته الى كربالء بتاریخ السابع عشر من تشرین األول عام ، األجنبي يالفكر 
ومنها الى سامراء فالتقى خاللها العدید من ، ثم انتقاله الى بغداد في الیوم التالي ١٩٦٣

أطیاف الشعب العراقي من العامة والمثقفین والسیاسیین ووفدت الیه العدید من الوفود 
ت المرجعیة وأوامرها وتضمنت تلك الحركة افتتاح عدد من وبایعته على تأیید خطوا

  .)٢٣٦(المساجد والمدارس الدینیة كانت المرجعیة قد مولت بنائها

                                                                                                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
أضواء على قانون ،  محمد بحر العلوم: انظر. للتفاصیل عن قانون األحوال الشخصیة في العراق)  ٢٣٣(

، فروخة الدین  عالء  ؛  ) ١٩٦٣،  مطبعة النعمان: النجف األشرف(،  األحوال الشخصیة العراقي
  ). ١٩٦٢، مطبعة العاني: بغداد(، ١٩٥٩سنة  ١٨٨شرح قانون االحوال الشخصیة رقم 

، محمد محي الدین عبد الحمید: انظر. یةاإلسالموفق الشریعة  للتفاصیل عن قانون األحوال الشخصیة ) ٢٣٤(
  ).  ٢٠٠٧،  المكتبة العلمیة: بیروت(،  یةاإلسالماألحوال الشخصیة في الشریعة 

  . ١٨٤- ١٧٩ص،  اإلیمانكلمة ، وسى الیعقوبيم)  ٢٣٥(
  . ٢١١-٢٠٧ص،  ١٩٦٤-١٩٦٣كانون األول والثاني ،  ٤-٣العدد ، ))اإلیمان)  ((٢٣٦(
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ولفت األنظار عما تركته تحركات المرجعیة من أثر عمیق لدى الرأي العام العراقي 
رجعیة وخاصة م" المرجعیة"فقد أدركت األخیرة دونما لبس ما تعنیه ، والسلطات یومئذ

من وزن كبیر في المعادلة الجماهیریة ) قدس(سماحة آیة اهللا السید محسن الحكیم 
وما شكلته التحركات تلك من معرفة واقعیة عن حجم ، والسیاسیة على حد سواء من جهة

  .)٢٣٧(التیار الدیني في الساحة العراقیة من جهة أخرى

بمطالبة قیادته  ١٩٦٣من شباط عام  انقالب الثامنكان موقفها واضحًا من 
طة األضواء مسل، بین جمیع أبناء الشعب العراقي" المساواة"و" العدالة"بضرورة تحقیق 

وأكدوا ، )٢٣٨(ثالثین شخصیة دینیة أرسلت الى عبد السالم عارف على رسالة وقعت من 
فیها على ضرورة اشاعة العدل والمساواة ومواجهة االنحراف األخالقي والتفسخ في 

ة كالتعلیم واالعالم ویجب أن یبنى وفق األسس الصحیحة مشددة الى عدم الدول مؤسسات
  .)٢٣٩(تحقیقها تبقى المطالبة قائمة والسعي الیها مستمر حتى یتم تحقیقها للشعب العراقي

بل جاءت ، عیدین عن تحركات المرجعیةیكن أدباء وشعراء النجف األشرف بولم 
ل صورها الماسة أجممذكیة جذورها في النفوس ب، انشاداتهم الشعریة متناغمة تمامًا معها

من بعضها فأفردت لها صفحات  "اإلیمان"وقد رصدت ، الهواجس وأحاسیس الرأي العام آنئذ
  : للشاعر محمد علي الیعقوبي إذ جاء فیها دة الحماسیةكان منها القصی، مختلف اعدادها

                                                             
كانون األول ، ٤-٣العدد ، )) اإلیمان((؛  ٢٧- ٢٣ص، ٢ج، المصدر السابق،  محمد هادي األسدي)  ٢٣٧(

  . ٢١١- ٢٠٩ص، ١٩٦٤- ١٩٦٣والثاني 
ولد في بغداد بجانب الكرخ من عائلة الجمیلة العربیة درس في ): ١٩٦٦-١٩٢١(عبد السالم عارف ) ٢٣٨(

والتحق  ١٩٣٩من حزیران عام  عسكریة وتخرج مالزم ثان في السابعالمدارس الحكومیة ودخل الكلیة ال
وتخرج ضابط ركن في الثالث والعشرین من  ١٩٤٩بكلیة األركان في الواحد والثالثین من آذار عام 

وشارك بالعدید من  ١٩٥٦والتحق بالقطعات العسكریة في ألمانیا لمدة شهرین من عام  ١٩٥١عام 
الدورات العسكریة واألحداث السیاسیة في العراق حتى وصوله الى السلطة في الثامن عشر من تشرین 

: دبغدا(،  الرئیس الراحل عبد السالم محمد عارف،  وزارة الثقافة واالرشاد: انظر. ١٩٦٣الثاني عام 
  .   ٢١-٥ص، )١٩٦٧،  دار الجمهوریة

شباط وآذار ، ٦- ٥العدد ،  ))اإلیمان((،  مذكرات علماء بغداد الى رئیس الجمهوریة: انظر .للتفاصیل)  ٢٣٩(
  . ٥٢٥-٥٢٣ص، ١٩٦٤
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  ولكم دم هدرًا یطل ویرهق    هتكت بهوكم حرمة الشعب قد 

  شلوًا بأنیاب الوحش  یمزق    أصبحت بینهم اإلسالمنما وكا

  :حتى أنشد

  ترفقـوا ان بهرفقًا فواجبكم     یا ساسة الشعب الكریم بنشئكم

  نصحًا وان لم تنقذهم یفرقوا    جرفوا بتیار الضالله ولم یعوا

  )٢٤٠(القرآن والهادي الزعیم المطلق    عودوا لحزب اهللا ان نظامه

  : نشرت قصیدة للشاعر المجید الشیخ محمد حسین الصغیر كان من أبیاتهاو 

  تصحوا وقد بان التضلیل والخذالن  وعن زیف غوال الجماهیر عن زی

  لتبصر الحق رشدًا وهو  عریـان   وال القوانین ترخى من  أعنتهـا

  لیهتدي شیـب وشبـان - للشعب  هال نقـدمهـا–هذه احتفاالتنـا 

  )٢٤١(قد خانوا اإلسالمكانما من شیدوا     الدین مهزلـةدال الزمان فعاد 

  

فلسطین "ولم ینسها الهم العراقي قضایا األمة المصیریة خاصة قضیتها المركزیة 
خاصة ما لحق األمة العربیة من خذالن وانكسار جراء هزیمة الخامس من حزیران  "السلیبه

فقد أوضحت على صفحاتها وبمرارة نتائج ماجرى من انتهاك للحرمات  ،)٢٤٢(١٩٦٧عام 
                                                             

، ١٩٦٤- ١٩٦٣كانون األول والثاني ، ٤-٣العدد ، ))اإلیمان((، ولید البیت الحرام، محمد علي الیعقوبي) ٢٤٠(
    .١٩٤-١٩٢ص

-١٩٦٣كانون األول والثاني ، ٤-٣العدد،  ))اإلیمان((، اإلیمانمن ینابیع ، محمد حسین الصغیر)  ٢٤١(
  . ٢١١-٢٠٧ص، ١٩٦٤

من األحداث المؤلمة في تاریخ العرب وذلك بسبب ما نتج  ١٩٦٧تعد هزیمة الخامس من حزیران عام )  ٢٤٢(
وفقدان اجزاء غیر قلیلة من األراضي عنها من خسائر فادحة للجیوش العربیة على مختلف الجبهات 
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والمقدسات والتهجیر وسلب االراضي من قبل القوات الصهیونیة الغاصبة التي زرعت في 
قلب البالد العربیة بارادة االستكبار العالمي من أجل السیطرة على مقدراتها وثرواتها 

رافضة ومستهجنة اتخاذ ، تطلعاتها اقلیمیًا ودولیاً وبالتالي التحكم بشعوبها وفق مصالحها و 
شعارات واهیة لغایات انتهازیة لهذا الحزب او ذلك التیار بهدف " القضیة الفلسطینیة"

" الخطابات الرنانة"محذرة وعلى حد تعبیرها من األیغال بـ، الوصول الى السلطة
  .)٢٤٣(ياإلسالمرأي العام الرسمیة التي ماعدت تنطوي على ال" االستنكارات االعالمیة"و

 القضیة الفلسطینیة یجب ان تحل على أساس"قد شددت في مقال لها بعنوان 
وبضرورة تحركها في ، یةاإلسالماألثر الفاعل لمجموع الدول وعلى الدور و  "اسالمي

مستهجنة كل محاولة تهدف الى تفریغها من محتواها ، )٢٤٤(المحافل الدولیة لدعم القضیة
وحصرها في العرب من منطلق انها أرض عربیة والتخص اال العرب وفي ظل ي اإلسالم

  . )٢٤٥(االنقسامات والتبعیة السیاسیة لم یستطیعوا تقدیم ما یخدم القضیة بشكل حازم

  على األراضي العربیة وسعى لتحقیق  )٢٤٦(بالوقت الذي استحوذ الكیان الصهیوني

                                                                                                                                                                              
محنة فلسطین وأسرارها السیاسیة ،  صالح صائب الجبوري: انظر.  العربیة الغیر محتلة سابقاً 

  . ٤٨٠- ٤٤٩ص،  )١٩٧٠، دار الكتب: بیروت(،  والعسكریة
  .  ٨-٥ص  ،١٩٦٧،  ٦-٥العدد ،  ))اإلیمان) ((٢٤٣(
موقف ، امین عباس نذیر الجنابي: انظر. یة تركیا نموذجاً اإلسالمللتفاصیل على دور بعض الدول )  ٢٤٤(

، كلیة اآلداب: جامعة الكوفة(، رسالة ماجستیر، ١٩٦٨-١٩٦٧تركیا من القضیة الفلسطینیة 
  . ٦٠- ٤٧ص، )٢٠٠٥

عملت الحكومات العربیة خالل العدید من المؤتمرات التي تخص القضیة الفلسطینیة على عدم األخذ بالرأي )  ٢٤٥(
كامل : انظر. الفلسطیني الداخلي مما أدى الى تغلغل ذلك الخالف واالنقسام داخل الصف الفلسطینيوالحل 

قضیة فلسطین ،  ؛ مجید العمیدي) ت.د،  ن والثقافةو اصدار مدیریة الفن: بغداد(،  هدفنا فلسطین،  المشاهدي
  .٩٨-٩٣ص، ١٩٦٧، ٦-٥العدد ،  ))اإلیمان((،  یجب ان تحل على أساس اسالمي

وقع الجیوستراتیجي المهم ًا من األراضي الفلسطینیة ذات المیحتل الكیان الصهیوني جزءًا حیوی: الكیان الصهیوني)  ٢٤٦(
من مساحة فلسطین البالغة ) ٢كم٢٠.٩٩٥(سیا والتي تقدر بـي تقع في الجانب الغربي من قارة أوالت
) °٣٤.١٥(وبین خطي طول شماًال ) °٣٣.١٥(و) °٣٠.٢٩(ویقع بین دائرتي عرض ) ٢كم٢٧.٠٠٩(
وتجاوز كل من ) كم١١(وعلى البحر االحمر ) كم٢٢٤(شرقًا وتشرف على البحر المتوسط بمساحة ) °٣٥.٤(و

التوزیع الجغرافي لسكان ،  بلسم سمیر صالح التایه: انظر). كم٨٢٥(سوریا واألردن ومصر ولبنان بحدود تبلغ 
؛ قاسم  ٤ص، )٢٠٠٣،  كلیة اآلداب: جامعة بغداد(، جستیررسالة ما،  )ربیة وقطاع غزةلغالضفة ا(فلسطین 
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الى ، )٢٤٧(بتأكید ودعم غربي ملحوظدولته المنشودة على حساب سكانها األصلیین 
المساعدة بتجمیع یهود العالم في أرض فلسطین من أجل تحقیق قاعدة استعماریة مهمة 

  .)٢٤٨(وستراتیجیة لحمایة مصالحه االقتصادیة والسیاسیة في المنطقة

وأوضحت ان الصهیونیة ال تستهدف احتالل أرض وحسب انما تسعى ومن خالل 
سعیًا وراء خرق جسد األمة من الداخل والبعاد " األفكار الهدامة"وسائلها وآلیاتها الى نشر 
مستهدفة شباب األمة وهم قوتها وعمادها ، السمحاء اإلسالمابنائها بعید عن عقیدة 

  : قائالً  اإلسالمتفرق األمة وابتعادها عن ) (علي  اإلمامووصف ، )٢٤٩(المنشود

اعلموا انكم صرتم بعد الهجرة اعرابًا وبعد المواالة "
اال باسمه وال  اإلسالمأحزابًا وما تتعلقون في 

  .)٢٥٠("اال رسمه اإلیمانتعرفون من 

لدى  "الكیان الروحي"ان المواجهة الحقیقیة تحتاج الى العمل على بناء  داعیة الى
یة  اإلسالموادخال المبادئ ، ياإلسالمللدین " الدعوات المعادیة"المسلمین والقضاء على 

في الحیاة الیومیة وممارستها في القضاء والتعلیم والصحافة واالذاعة واتاحة الفرصة 
                                                                                                                                                                              

العراقیة السوریة في مواجهة الكیان الصهیوني دراسة مقارنة في الجغرافیة القوات ، محمد عبید الجنابي
  . ٧٨- ٧٤ص، )٢٠٠٤، كلیة التربیة: جامعة بغداد(، رسالة ماجستیر،  السیاسیة

على منح الیهود وطن قومي في فلسطین ) روسیا -فرنسا -أمریكا-بریطانیا(عملت دول االستكبار العالمي )  ٢٤٧(
محمد : انظر. في المنطقة لغرض حمایة مصالحها ١٩١٧باصدار وعد بلفور في الثاني من تشرین الثاني عام 

 ٢٩١-٢٩٠ص، )١٩٥١،  المطبعة العصریة: صیدا(،  القضیة الفلسطینیة في مختلف مراحلها،  زةعزت درو 
 ؛ غالب الراوي ٢٠-١٩ص، )١٩٦٤، طم.د: بغداد، الكونغرس األمریكي ونكبة فلسطین، زكي محمد ؛ فاضل

  . ١٦-٥ص، )١٩٦٥،  دار الطباعة الحدیثة: م.د(،  نظام االنتداب وجریمة فلسطین، 
، ١٩٦٧، ٦-٥العدد،  ))اإلیمان((،  قضیتنا والخطوط العامة للسیاسة الدولیة،  علي الكوراني)  ٢٤٨(

  . ١٣٥-١٣٢ص
محمد عبد المنعم : انظر. یةاإلسالمللتفاصیل عن واقع التأثیر الفكري على أبناء البالد العربیة و )  ٢٤٩(

ابراهیم احمد ، )١٩٩١، دار الجیل: بیروت(، والغزو الفكري اإلسالم، الخفاجي وعبد العزیز شرف
، ١٩٦٨آذار ، الجزء الثالث، السنة الثالثة، )مجلة)) (العدل((، نا والتحلل االجتماعيبشبا، الفاضلي

  .  ٢-١ص
هاشم : تحقیق، ، نهج البالغة  محمد بن الحسین بن موسى الشریف الرضي :انظر .للتفاصیل)  ٢٥٠(

  . ٤٨٨ص، )٢٠٠٩، نشر العتبة العلویة المقدسة: النجف األشرف(، المیالني
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والمحافظة على التوجه ، )٢٥١(قبل الحكومات العربیة وعدم محاربتهالتحقیق تلك المبادئ من 
ي للقضیة الفلسطینیة وبناء العالقات الدولیة التي تخدم القضیة اإلسالمالدیني و 
  .)٢٥٢(الفلسطینیة

وتطلعاتهم في  ، من القضیة الفلسطینیة" جماعة العلماء"ورصدت تحركات ومواقف 
 ١٩٦٧ضرورة استلهام العبر والدروس من أسباب الهزیمة في الخامس من حزیران عام 

 ابتعاد"مشیرة الى ان أحد أبرز األسباب هو ، األمة والعمل في التغلب علیها وبناء
قوة وعدم تفعیل ، من جهة" ي وفصله عن حیاتهم االجتماعیةاإلسالمالمسلمین عن دینهم 

ي ومقدسات هذه األمة والتي اإلسالمالذي شرع من أجل الحفاظ على الدین  "الجهاد" مفهوم
شوكة المستعمرین والغاصبین عبر تاریخ أمة  - الجهاد- لطالما كسر هذا الشعار

  .)٢٥٣(اإلسالم

لدى االنسان العربي المسلم وبالخصوص قادة هذه " الثقى"والبد من تعزیز عنصر 
، )٢٥٤(یانة والعمالة الذي یتهم بها بعضهم البعضي یكونوا بعیدین عن االتهام بالخاألمة لك

ومن أجل تنمیة القوى االقتصادیة في األمة من خالل استثمار الموارد الطبیعیة وسن 
التشریعات االقتصادیة التي ساعدت على النمو االقتصادي وتوجیه القوة االقتصادیة لتحقیق 

                                                             
النظریة ، محمد حسین الطباطبائي: انظر. اإلسالمللتفاصیل عن النظام السیاسي الذي یدعوا الیه )  ٢٥١(

، ؛ باقر شریف القرشي) ١٩٦٥،  مطبعة النعمان: النجف األشرف(، اإلسالمالسیاسیة والحكم في 
  .  اإلسالمالنظام السیاسي في 

  .  ١٦-١٣ص، ١٩٦٧، ٦-٥العدد، ))اإلیمان((، مالحكی اإلمامكلمة ممثل سماحة ، محمد مهدي الحكیم)  ٢٥٢(
  . ٢٨-٢٢ص، ١٩٦٧، ٦-٥العدد ،  ))اإلیمان((،  كلمة جماعة العلماء في النجف األشرف)  ٢٥٣(
ي یضمن من حیث المنطق المعنوي والفكري والسیاسي القوة السیاسیة المسلمة مجاًال اإلسالمان الدین )  ٢٥٤(

رة على دقوة بعیدًا عن االنقسام والضعف من أجل خلق امة قاواسعًا للتواصل والتفاهم والوحدة وال
، دار الهادي: بیروت(،  ازمة العقل المسلم،  عبد الحمید احمد ابو سلمان: انظر. الدفاع عن نفسها

،  ي في الرؤى والمضامیناإلسالمتجدید الخطاب ،  ؛ عبد الكریم بكارة ٢٤٠- ٢٠٥ص،  )٢٠٠٣
  ).٢٠٠٦،  طم.د: الریاض(



- ١٢٦ - 
 

یة اإلسالمذلك الهدف واالبتعاد عن مظاهر الترف وصرف األموال بما ال یخدم قوة األمة 
   . )٢٥٥(دفها المنشودمن أجل تحقیق ه

، في الكاظمیة "جماعة العلماء"بیانات صدرت عن  ةبنشر ثالث "اإلیمان"وأنذرت 
للبلدان " تحسین القوة السیاسیة واالقتصادیة"و "توحید الصفوف"أكدت مضامینها على 

مشیرة الى ارسال رسالة الى مقر األمم ، )٢٥٦(یة والعمل على ازالة اثار العدواناإلسالم
شددت  مضامینها ، بارزة   موقعة من شخصیات دینیة ١٩٦٧ في نیویورك عامالمتحدة 

ومطالبة ایاها ، على مسؤولیة المنظمة الدولیة في فض النزاع وحل القضیة الفلسطینیة
بانهاء االحتالل الصهیوني لتلك األراضي معربة عن أمل ورغبة المالیین من المسلمین 

  .)٢٥٧(ب وادانة الجرائم الصهیوینةالذین یهدفون الى ارجاع الحق المغتص

سعت الى توشیح صفحاتها بالعدید من القصائد  امان،ولم تكتف بذلك وحسب
صر كان منها على سبیل المثال ال الح، الحماسیة المناصرة والداعمة للقضیة الفلسطینیة

  :جاء فیها أذ "المنتظر األمل"حمد علي الیعقوبي المعنونة قصیدة للشاعر م

  وال تكونوا شیعًا أو زمـر    واحد  تفلحـواكونوا یدًا 

  فلتأخذوا یا قوم منها الحذر    سیاسة التفریق أودت  بنا

    )٢٥٨(وصرحت آیاتـه والسـور    قد صرح الذكر بتوحیدكم

    

                                                             
  . ٢٨-٢٢ص، ١٩٦٧، ٦- ٥العدد،  ))اإلیمان((،  كلمة جماعة العلماء في النجف األشرف)  ٢٥٥(
  . ١٥٦-١٥٢ص، ١٩٦٧، ٦-٥العدد ،  ))اإلیمان)  ((٢٥٦(
وتدین الجرائم االسرائیلیة ترى بعض الدول العربیة ان هیئة األمم المتحدة قد تعطي العرب حقهم )  ٢٥٧(

سع عشر من تشرین الثاني من عام اي التسیم فلسطین فان الهیئة نفسها مررت قرار تق نویعلمون م
دولة وامتنعت عن  ةر عش لهیئة حیث عارضت هذا القرار ثالثوقد جاء القرار بثلثي أصوات ا ١٩٤٨

. ان وثالثین دولة مما یدل على التأیید الكامل لقرار التقسیمتدول وصوتت لصالحه اثنالتصویت عشرة 
  .   ١٥٨ص، ١٩٦٧، ٦-٥العدد ، ))اإلیمان((؛  ١٥- ١٤ص، السابقالمصدر ،  غالب الراوي: انظر

  . ٧٢ص، ١٩٦٧، ٦-٥العدد ،  ))اإلیمان((، )) وم الشیخ الیعقوبي في فلسطینیاتهالمرح)  ((٢٥٨(
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ولم تكن تلك القصائد مجرد عاطفة أو تسجیل للمواقف بل شخصت بالفعل سیاسات 
العدید من القصائد األخرى التي استهجنت وردت أو ، المستعمر ومواقف الدول المساندة له

أفعال ومجازر الصهاینة ضد الفلسطینیین من جهة وبشاعته والقوة التي تقف خلفه من جهة 
وتطبیقها من أجل خلق أمة  اإلسالمكما انها أكدت على ضرورة الرجوع الى مبادئ  أخرى

  .)٢٥٩(قادرة من الدفاع عن نفسها وحمایة مصالحها ومقدساتها

مًا مع ما تقدم نشرت في عددها الخامس والسادس من سنتها الثالثة مقاًال وانسجا
هو العقیدة التي یؤمن بها العرب  اإلسالمأوضحت فیه ان ، "العقیدة في الحرب"بعنوان 

وعلى هذا األساس حقق العرب جمیع ، وفداء في الحیاة "تضحیة"و "منهجاً "و "عمالً "
أصبحوا أسمًا " اإلسالملى ان ابتعادهم عن العمل بمشیرة ا، اإلسالمانتصاراتهم في صدر 

ودوًال بعدما كانوا دولة واحتلوا بعدما كانوا أسیاد في البلدان التي فتحوها  "بعدما كانوا أمة
بقوم  ان اهللا ال یغیر ما( :وهذا الواقع ال یتغیر اال بتغیر أنفسهم من منطلق قوله تعالى

  .)٢٦١(الى ایقاذ جذوة العقیدة السمحاء في النفوسداعیة ، )٢٦٠( )حتى یغیروا ما بأنفسهم

لم تأت بشيء لم  ،"العسكریة الحدیثة الخبرة"صاحب المقال الذكر الى ان ثم أشار 
شدد على الصفات التي ترفع العزائم والمعنویات " اإلسالم"مؤكدًا ان ، "القرآن الكریم"یذكره 

لم یخسر بها االنسان  اإلسالمحرب في وان ال ،"بالقضاء والقدر واألجل اإلیمان"التي منها 
وأمر ، وفي كل الحالتین هو منتصر ومستفید "الشهادة"أو  "النصر"المسلم فهو أما ینال 

وأعدوا لهم ما استطعتم ( :ت الالزمة كقوله تعالىحرب االستعداداان یعد لل "القرآن الكریم"
وجعلهم قوة العرب وعلى ضوء تلك األسس وحد اإلسالم ، )٢٦٢( )من قوة ورباط الخیل

ضاربة معتبرة الیستهان بها في المنطقة وبذلك یقع التقصیر على عاتق المسلمین أنفسهم 
  .)٢٦٣(ولیس على الدین اإلسالمي الحنیف

                                                             
  . ١٩٦٧، ٦-٥العدد ،  ))اإلیمان: ((انظر .للتفاصیل)  ٢٥٩(
  . ١١: آیة،  سورة الرعد "القران الكریم") ٢٦٠(
  . ٩٠-٨١ص، ١٩٦٧، ٦-٥العدد ،  ))اإلیمان((،  العقیدة في الحرب،  ابمحمود شیث الخط)  ٢٦١(
  . ٦٠:آیة،  سورة االنفال  "القران الكریم")٢٦٢(
  . ٩٠-٨٢، المصدر السابق،  محمود شیث الخطاب)  ٢٦٣(
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من قضایا  "اإلیمان"وبذلك یكون القارئ الكریم قد وقف عند نماذج من مواقف 
، رة في حیاة البالد واألمةسیاسیة محلیة وعربیة شكلت بمجموعها انعطافات تاریخیة خطی

العمل على حث الشباب  خالقیة بضرورةاحساسها بمسؤولیتها الشرعیة واأل سعت ومن خالل
 تغییرًا وجدت ان من آلیات أذكائه ،"الحازم"و" الحاسم"على التغیر  المسلم وحض النفوس

والهاب جذوته البد من استذكار تاریخ األمة اإلسالمیة فكرًا وحضارة وانجازات وشخصیات 
  .  في الفصل الثالث واألخیر من الرسالة هذهعى الباحث الى دراسته كل هذا وسواه س

  

 



- ١٢٩ - 
 

 

 

 

 

  

                    

                

 

             

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ١٣٠ - 
 

 

 

 

 

، وفي غیر موضع من أعدادها لموضوعات جدیرة باالهتمام "اإلیمان" تصدت
ر وأحداث ئمضامینها مواقع وأماكن عراقیة من مدن وقرى واهوار وأنهار وعشا خصت

طیبة لكتابها محاولة ، تاریخیة وسواها ممن له داللة تاریخیة الى جانب داللتها الجغرافیة
  .)١( "الزمكانیة" وكما یسمى في ابراز عالقة الجغرافیة بالتاریخیة

أمكنة وحوادث "ها الخامس والسادس من سنتها األولى مقال تعنون یفقد نشرت بعدد
الذي یقع في قضاء الهندیة في " هور العوینة"تطرقت فیه الى  "فراتیة أهملها التاریخ

الجهة الغربیة من نهر الفرات وكانت أرضه قبل حفر فرات الهندیة التحتوي على ماء أو 
 "هور العوینة" بالمیاه مكونةوعندما شق النهر األخیر أصبحت أرضه واسعة مغمورة ، نبات

رض للسلطة في أجزاء واسعة منه فكانت خیر مالذ لكل معا، حیث انتشر القصب والبردي
، )٢( آل فتلة وكریط: وتقع حول أراضیة سكنى عشائر فراتیة عدة منها، في العهد العثماني

  التي لطالما جابهت السلطة ،)٤(وبني طرف ،)٣(یلوطف

                                                             
الم وعینا عمن منطلق یهدف الى منهج نقدي یعین حدود  وهي حركة ماهیة الزمان والمكان،: الزمكانیة ) ١(

، الموسوعة الفلسفیة ، ترجمة  روزنتال ویودین: أنظر.ت الكون كافة من وعینا الفعلوعلى فهم معطیا
دیریه جولیا، قاموس  ؛ ٢٣٦-٢٣٥ص ، )٢٠٠٦ ، الطلیعةدار  : بیروت( ،٢ط ، سمیر كرم :

  . ٢٥٦- ٢٥٥،ص)١٩٩٢دار الروس، :باریس ( فرنوا أیوب وأخرون، : ترجمة ، الفلسفة
من العشائر العراقیة تسكن في كربالء في قضاء الهندیة یبلغ عدد رجالها ألف وخمسمائة رجل ویمتهنون : طكری)  ٢(

 ١٩٤١-١٩٢٤عشائر الفرات االوسط ، حسن علي عبد اهللا السماك: انظر). ساعیس(ي ونخوته عالزراعة والر 
  . ٢٩ص، )١٩٩٥،  كلیة اآلداب: جامعة البصرة(،  اطروحة دكتوراه،  دراسة سیاسیة

من العشائر العربیة القدیمة سكنت منطقة الفرات األوسط في أراضي الحرقة الغریبة من الكفل : یلطف)  ٣(
حمود : انظر.  ویمتهنون الزراعة) منصور(ن ونخوتهم و د من البطوالهندیة وتنقسم الى العدی

  . ٥٥-٥٠ص، دراسات عن عشائر العراق، الساعدي
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  .)٥(ور قاعدة انطالق واختباء منهاكمتخذة من الهور المذ، العثمانیة

لطالما أرسال الحمالت  ،)٦(١٨٥٠- ١٨٤١بغداد في المدة  افال مراء ان نجد ان والی
ال بل عمل الى سد فرات الهندیة ، العشائر حملة تلو األخرى للحد من نفوذ تلكالعسكریة ال

بهدف تجفیف الهور المذكور ومن أجل القضاء على مالذها األمان اال ان غالبًا ما 
  .)٧(اتصفت تلك الحمالت بالخیبة والفشل

من السلطات  ومن ثم عملیات التجفیف، المواجهة بعد فشل سیاسة "اإلیمان"فبینت 
وهي ضرب العشائر بالعشائر من ، العثمانیة ازاء تلك العشائر راحت تستخدم وسیلة أخرى

فكان نجاحها مع ، لها خالل استمالت بعضها عن طریق تحقیق بعض المكاسب الخاصة
ألخرى یل وبني طرف موضحة ان األمر ادى الى الحاق الهزائم بالعشائر اعشائر ال طف

 "أسر"و "قتل"ملفتة األنظار الى األسالیب القاسیة التي استخدمتها السلطان یومئذ من 
  .)٨(لم یستثن منه حتى النساء واألطفال ،"نفي"و

                                                                                                                                                                              
یمتهنون الزراعة ) أوالد محمد(و) علیه(من العشائر العربیة تقیم في الحویزة والهندیة ونخوتهم : بني طرف)  ٤(

   .٢٨٣ص، ٢ج،  عشائر العراق،  عباس العزاوي: انظر. والرعي
  

یحیى : انظر. ورد ذكر العوینة في أحد الدراسات ضمن الینابیع األرضیة ویقع قرب عین التمر بكربالء)  ٥(
كلیة : جامعة الكوفة(، رسالة ماجستیر،  الینابیع المائیة بین كبیسة والسماوة واستثماراتها، عباس حسن

  . ١١٠-١٠٧ص، )١٩٨٩،  اآلداب
فامتدت والیته ، )١٨٣١-١٨١٧(ه على حكم داود باشا رضا باشا بعد قضائلي نم والیة بغداد الوالي عتس)  ٦(

. ١٨٥٢وحتى عام  ١٨٤٢فتسنم من بعد الوالي نجیب باشا حكم الوالیة أي من عام ، احد عشر عاماً 
؛ ستیفن هیمسلي  ١٢٣-٧٠ص، ١ج، تاریخ العراق بین احتاللین ، عزاويعباس ال: انظر.للتفاصیل
 مطبعة شریعت: قم(، ٤ط،  جعفر الخیاط: ترجمة،  من تاریخ العراق الحدیثأربعة قرون ،  لونكریك

  . ٣٣٩ص، )٢٠٠٥، 
، ١٩٦٤شباط وآذار ، ٦-٥العدد ، ))اإلیمان((،  ریخاأمكنة وحوادث فراتیة أهملها الت،  حمود الساعدي)  ٧(

  . ٤٤٩-٤٤١ص
  . المصدر نفسه) ٨(
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وقدمت في المقال ذاته وصفًا مهمًا عن طبیعة واشكال القالع والحصون الطینیة 
فعلى ، )٩(القوات العثمانیةرس فیها وتدافع عن نفسها ضد زحف تالعشائر تتم التي كانت

المبنیة على شكل  "القلعة الطینیة"معرفة ایاها بـ "السیبایة"سبیل المثال ال الحصر عن 
 املفتة النظر الى كونها اسلوب" سماكة جدرانها وارتفاعها"یرة الى تمیزها بـمش، نصف دائري

القالعة "بـ ن خالل ما أسمتهمن أسالیب مقاومة العشائر لزحف القوات العثمانیة م
  .)١٠("ةالحربی

في استخدام تلك القالع أیام ، )١١(وضرب صاحب المقال مثاًال بقبیلة الخزاعل
لم تصمد  والتي  ١٧٨٣و ١٧٨١ل عامي مواجهاتها ضد القوات العثمانیة في زحفیها خال

  .)١٢(أمام المدافع العثمانیة

من  )١٣(به القبیلة أیام زعیمها حمد آل حمود الخزعلي قامتیبد انه أشار الى ما 
والتي كانت كبیرة إذ شغلت من  "سیبایة حمد آل حمود"بناء قلعة حملت اسمه بجدارة 

مساحة األرض حوالي ثالثمائة دونم وبطول جدرانها نحو خمسمائة متر لكل ضلع من 

                                                             
: انظر. شهدت حقبة التسلط العثماني على العراق العدید من التحركات العشائریة ومقاومتها لذلك التسلط)  ٩(

  . ٣ج، )١٩٨٨، دار الحریة للطباعة: بغداد(، العراق في مواجهة التحدیات، نخبة من أساتذة التاریخ
-٤٤١ص، ١٩٦٤شباط وآذار ، ٦-٥العدد ، ))اإلیمان((،  أمكنة وحوادث فراتیة أهملها التاریخ، حمود الساعدي)  ١٠(

٤٤٦ .  
المواقف السیاسیة البارزة وتعد من العشائر  عل الى قبیلة خزاعة المعروف صاحبةترجع قبیلة الخزا: الخزاعل)  ١١(

. العربیة التي عرفت بالشجاعة واألصالة واستوطنوا منطقة الفرات األوسط وعرفت بمواقفها السیاسیة والوطنیة
، ١ج، )٢٠٠٣، المطبعة األهلیة للنشر والتوزیع: عمان(،  موسوعة عشائر العراق،  ون الروضانعبد ع: انظر
عبد الجلیل ال : ترجمة،  ؛ تقریر سري لدائرة االستخبارات البریطانیة عن العشائر والسیاسة ٢٤٩-٢٤٥ص

  . ٤٧-٤٦ص، )١٩٥٨،  مطبعة الزهراء: بغداد(، طاهر
، ؛ علي الوردي ١١٥-١٠٥ص، ٦ج،  تاریخ العراق بین احتاللین،  ويعباس العزا: انظر .للتفاصیل)  ١٢(

، ١ج، )٢٠٠٩، راتدار مكتبة دجلة والف: بغداد(، ٢ط،  لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث
، ٦-٥العدد ، ))اإلیمان((أمكنة وحوادث فراتیة أهملها التاریخ ، الساعدي ؛ حمود ١٦٣-١٦٠ص

  . ٤٤٥-٤٤٣ص، ١٩٦٤شباط وآذار 
هو حمد بن حمود بن محمد بن عباس بن محمد بن مهنا بن علي الخزاعي ): ١٧٩٩-٠٠٠٠( حمد ال حمود)  ١٣(

اتصف بالنباهة والشجاعة والكرم وله العدید ،  ویعد من أبرز شیوخها ١٧١٣تولى رئاسة عشیرة الخزاعل عام 
اسات عن عشائر ر د ، حمود الساعدي: انظر.  طنیة توفي ودفن في النجف األشرفمن المواقف السیاسیة والو 

در رحیم سلمان أیوب ی؛ ح ٥٨- ٤٢ص، )١٩٧٤،  مطبعة اآلداب: النجف األشرف(،  العراق الخزاعل
  .  ١٧١ص، )٢٠٠٢،  طم.د: النجف األشرف(، تاریخ قبیلة خزاعة، الخزاعي
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، سمك جدرانها نحو خمسة أمتار، واحد منها ثمانیة أبراج كبیرة لوفي ك، الثالثة أضالعها
فصمدت ، ١٧٩٧نت تلك القلعة من مواجهة القوات العثمانیة الزاحفة نحوها عام كفم

  .)١٤(بل واستطاعت ان تلحق الهزیمة بها، بوجهها

وعلى ،  الواقعة في بادیة العراق الجنوبیة "عین صید"وقدمت معلومات قیمة عن 
عین كبیرة فوارة تنبع " موضحة تفصیًال عنها في كونها ،"مایلي بلدة السماوة"رها بـحد تعبی

وقدرت اندفاع مائها بقوة اربعمائة حصان وهو  )١٥("من هضبة صخریة مستطیلة الشكل
ن مبنیتان وتقع على حافة البركة قلعتا" نمینبدو "أجاج فیه ملوحة ولها بركة تقدر بـ

وینحدر مائها على شكل نهر عمیق عرضه ستة عشر ذراعًا ویتجه  "اآلجر"بالطابوق 
الفرع الشرقي ، شماًال نحو الفرات بمسافة تقدر بأكثر من ثمانیة كیلومتر ویتفرع الى فرعین

وینحدر في أراضي غیر صالحة للزراعة ویبلغ طوله أیضًا ثمانیة  "ام الروج نهر"سمي بـ
  .)١٦(اصریة آنئذكیلو متر ویتالشى بالقرب من لواء الن

أما الفرع الغربي منه الذي یعد المجرى الرئیسي لمجرى العین ویبلغ طوله عشرة 
عن نهر  اتكیلو متر  ةكیلو مترات ویمر بأراضي صالحة للزراعة وینتهي بمسافة تقدر بست

 واشارت، ویرجع تسمیة العین بعین صید الى اصطیاد السمك الذي یتجمع فیها، الفرات

                                                             
أمكنة وحوادث ، ؛ حمود الساعدي ٥٠-٤٩ص، العراق الخزاعلدراسات عن عشائر ، حمود الساعدي)  ١٤(

  . ٤٤٨-٤٤٦ص، ١٩٦٤شباط وآذار  ،٦- ٥العدد  ، ))اإلیمان((،  فراتیة أهملها التاریخ
  . ٣٠٧- ٣٠٦ص، المصدر السابق،  البالذرياحمد بن یحیى بن جابر )  ١٥(
سمیت بالناصریة نسبة الى ناصر مركز محافظة ذي قار في جنوب العراق على نهر الفرات : الناصریة)  ١٦(

 Juules Tillsالمهندس البلجیكي المسیو جول تل  بتخطیط من  ١٨٦٩دون وبنیت عام باشا ال سع
كم )٣٨٠(من مساحة العراق تبعد عن بغداد % )٣,٣(ومشكلة نسبة  ٢كم)١٤٤٥٢(وتبلغ مساحتها 

: انظر .لتفاصیلل) أریدو( و )ورأ(كم شماًال وتضم مدینتین اثریتین هما ) ٢١٤(جنوبًا وعن البصرة 
، ١ج، )١٩٨٦، مطبعة األجیال: بغداد(، ٢ط، والمواقع العراقیة نأصول أسماء المد، جمال بابان

االنماء السكاني في مدینة الناصریة دراسة في ، جاوي؛ تحسین جاسم شنان الزیر  ٣٩٨-٣٩٧ص
  ).٢٠٠٤، كلیة التربیة: جامعة الموصل(، رسالة ماجستیر، جغرافیة المدن
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لذا كانت مثار ، واسعة الخصب في انتاجها الزراعي اراضي عین صیدان الى أیضًا 
  .)١٧(خالف ونزاع بین العدید من عشائرها

وهو الجزء الثاني من  ١٩٦٤وسلطت األضواء في عددها التاسع والعاشر في عام 
مشیرة الى  "بئر مالحة"أو  "الكفل"على قریة  "أمكنة وحوادث فراتیة أهملها التاریخ"مقالها 

انها أحد القرى القدیمة الواقعة على الضفة الیسرى لنهر الفرات المتجه صوب الكوفة والبالغ 
وهي ناحیة ، أیضاً  "بئر مالحة"منبهة الى انها كانت تعرف بقریة ، اطوله خمسین كیلومتر 

ألف تابعة لقضاء الهندیة تحیط بها بساتین النخیل والمزارع من كل جهاتها ویبلغ سكانها 
توجد ، ١٩٥٧وانشاء جسر فیها عام ئة نسمة في العقد السادس من القرن العشرین اوسبعم

وأبرز  )١٨("بذي الكفل"المسمى  "حزقیل"فیها بعض المدارس وتحتوي على قبر نبي اهللا 
  .)١٩(سكانها من بني حسن

وتحتوي على جامع ومحراب ومنبر ومنارة وبنى فیها الیهود أواخر العهد العثماني 
الى بعض  وأشارت، )٢٠(الیها الزائرون من الیهود في أعیادهم يخازن وبیوت وغرف ویأو م

وهي تجمع قبائل المنطقة وتعاقدهم  ١٧٢٥االحداث التي شهدتها القریة منها حادثة عام 
على مقاومة الحكومة العثمانیة وتحصنوا في المدینة اال ان السلطة استطاعت هزمهم 

                                                             
، ١٩٦٤نیسان ومایس ، ٨- ٧العدد ، ) )اإلیمان((، وحوادث فراتیة أهملها التاریخ امكنة، حمود الساعدي)  ١٧(

  . ٣٨- ٣٣ص
، علي بابان: انظر. اتهم من البابلیین في مسجد المدینةسمي بذي الكفل ألنه كفل الشعب األسرائیلي بنج)  ١٨(

  . ٢٥٥ص، ١ج، المصدر السابق
العشائر العربیة الذین استوطنوا الفرات األوسط غرب الهندیة بین الكوفة وكربالء وامتهنوا  من: بني حسن)  ١٩(

. ل ویرأسهم علوان وعمران ال سعدونجر ویبلغ عدد رجالهم مائة ألف ) غبةز (ي ونخوتهم عالزراعة والر 
، ٢ج، )١٩٥٠،  مطبعة اللواء: بغداد(،  قلب الفرات األوسط، محمد علي جعفر التمیمي: انظر
  . ٢٤ص، المصدر السابق، ؛ حسن علي عبد اهللا السماك ١١٤-١٠٧ص

، ١٩٦٤حزیران وتموز ، ١٠-٩العدد ، ))اإلیمان((، أمكنة وحوادث فراتیة أهملها التاریخ، حمود الساعدي) ٢٠(
  .  ٩٤- ٩٠ص
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شهدته من مقاومة ووقوع معركة الرارنجیة في الرابع والعشرین من وما ، )٢١(وتشتیت قواهم
  .)٢٢(منها ةبیالقر في األراضي  ١٩٢٠عام  تموز 

وتابعت في المقال ذاته مسار جریان بعض فروع نهر الفرات في منطقة الفرات 
هذا یعود الى أیام الفتوحات ، حیث بینت ان مجراه "نهر الهندیة"االوسط كان منها 

مشیرة ، ومن ثم یصب بالبطائح )٢٤(ومنها الى الحیرة )٢٣( إذ یجري باتجاه الكوفة، یةاإلسالم
 شط الحلة "سوار"حیث تحوله ببطئ الى مجرى نهر ، الى تغیر مجراه بعد قرون عدة

وبینت ان بعض الروایات التاریخیة أشارت الى ان ، رینیةبسبب تراكم الترسبات الغ، الحالي

                                                             
: بیروت(، موسى كاظم نورس: ترجمة، دوحة الوزراء في تاریخ وقائع بغداد الزوراء، رسول الكركوكلي)  ٢١(

-٢٤٨ص، ٥ج،  تاریخ العراق بین احتاللین،  ؛ عباس العزاوي ٢١-٢٠ص، )ت.د، مطبعة أكرم
٢٤٩ .  

المصدر ،  ؛ عبد الشهید الیاسري ١٩٤- ١٩٣ص،  المصدر السابق، كاتلوف. ن.ل: انظر .للتفاصیل)  ٢٢(
  . ١٤٩-١٤٨ص، السابق

وامتازت  )رض(سعد بن أبي وقاص بأمر من الخلیفة عمر بن الخطاب )هـ١٧(مصرها سنة : وفةالك)  ٢٣(
تها وبني فیما مسجدًا وقسمت فیها األراضي على العدید من القبائل ببنقائها ووفرة میاهها وخصوبة تر 

) م١٢٥٨-هـ٦٥٦(ي حتى سقوط الدولة العباسیة اإلسالموشهدت نشاطات سیاسیة متعددة في العصر 
، فةتاریخ الكو ، حسین احمد البراقي النجفي: انظر). علیهم السالم(البیت  وامتازت بوالئها ألهل

، ؛ معن صالح مهدي الربیعي) ٢٠٠٤،  مطبعة شریعة: قم(، طیةماجد بن االحمد بن الع: تحقیق
، رسالة ماجستیر،  الكوفة في العصر العباسي من القرن الرابع حتى منتصف القرن السابع للهجرة

  ). ١٩٩٤، یة اآلدابكل: جامعة الكوفة(
مدینة في وسط سواد العراق تبعد ثالثة أمیال عن الكوفة في أطراف العراق الغربیة واختلف : الحیرة)  ٢٤(

المؤرخون في أصل كلمة حیرة فمنهم أكد على انها مشتقة من حیرة الماء وذكرت الحیرة في الكتابات 
وتعني ) دوصرا او حواطره(ذكرت في التلمود ن و وتعني المعسكر أو الحص) او حیرتو حیرتا(السریانیة 

 اإلسالممعسكر العرب وشهدت العدید من التطورات السیاسیة منذ العهد القدیم حتى عصر ما بعد 
شهاب الدین أبو عبد اهللا بن یاقوت بن عبد اهللا : انظر. واألحالف وغیرهم وسكانها من العرب والنبط
دار صادر ودار بیروت للطباعة : بیروت(، لبلدانمعجم ا، )ـه٦٢٦ت(الحموي الرومي البغدادي

الحیرة في القرن ، فاطمة عبد المنعم سعید الصراف ؛ ٣٣١، ٣٢٨، ٢ص، ١مج، )١٩٥٦، النشرو 
، )٢٠٠٧، كلیة اآلداب: جامعة الكوفة(، رسالة ماجستیر، األول والثاني الهجریین دراسة تاریخیة

  . ٣٩-٥ص
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واستمر حتى تم أواخر العهد ) م١٠٢٧- ٩١٤/هـ٤٤٧- ٣٣٤(البویهیین التحول بدأ في زمن 
   . )٢٥(العباسي

مسار ومسیرة مجرى نهر الهندیة وكیف انه عمل على شق طریقه  "اإلیمان"والحقت 
وكیف غمرت میاهه العدید من المنخفضات مشكلة أهوار ومستنقعات ، نحو الجنوب

مائي حیث شكل مستنقع ، وتشعبت منه بعض الفروع لینتهي مجراه األصلي في بلدة الكوفة
وجدت میاهه مجرى   ١٨٢٤مونوهت انه في عا، )٢٦(صخیر واسع في الكوفة یمتد الى أبي

اتجه نحو منخفض بحر النجف واستمر بالتقدم نحو ، )٢٧("نهر الصافي"أطلق علیه بـ

                                                             
أطوار وتحوالت انحصرت ما بین الحقبة الزمنیة الواقعة  ةالفرات مر بخمستؤكد بعض الدراسات ان نهر )  ٢٥(

احمد : انظر. لتفاصیلل ٠سع عشر المیالدي ین األلف الثالث قبل المیالد حتى اوائل القرن التاب
 تاریخ حضارة وادي الرافدین في ضوء مشاریع الزراعة والمكتشفات األثریة والمصادر التاریخیة، سوسة

نزهة الغري وتاریخ ، ؛ محمد عبود الكوفي ١٦٣-١٦١ص، ٢ج، )١٩٨٣، دار الحریة :بغداد(، 
؛ سرحان نعیم طشطوش  ٤٨- ٤٥ص، )١٩٥٢،  مطبعة الغري الحدیثة: النجف األشرف(،  النجف

،  جیومورفلوجیة نهر الفرات بفرعیه الرئیسین السویر والسماوة بین السماوة والدراجي،  حسین الخفاجي
اآلثار ، زینب حسن حبیب علي الجبوري ؛ ) ٢٠٠٣،  ة اآلدابكلی: جامعة بغداد(،  رسالة ماجستیر

،  كلیة اآلداب: جامعة الكوفة(، رسالة ماجستیر،  یة والكوفةوموروفولجیة والبیئة بسدتي الهندالجی
٢٠٠٥  .(  

الملكي وتقع على نهر البكریة بعة الى لواء الدیوانیة في العهد امن البلدات العراقیة القدیمة الت: أبو صخیر)  ٢٦(
م من قبل أسرة آل زوین وتقع جنوب ١٨٧٢سنة  المتفرع من نهر الفرات وبدأ االستیطان في هذه البلدة

شرقًا ودائرتي عرض ) °٤٤,٣٥-°٤٤,١٥(األشرف بین خطي طول  شرق محافظة النجف
ع وتقع ضمن منطقة مرب اكیلو متر ) ٣٢٤(شماًال وتقدر مساحة أرضها حوالي ) °٣١,٥٨ -°٣١,٣٥(

تاریخ ، عبد الرزاق الحسني: انظر. السهل الرسوبي وتتمیز بقلة انحدارها ومناخها الصحراوي الجاف
قضاء ، ؛ احمد ناجي الغریري ٩٣- ٩١ص، )١٩٣٣، مطبعة العرفان: صیدا(،  البلدان العراقیة

- ١٥ص، )٢٠٠٣، لطباعةدار أنوار الغدیر ل: النجف األشرف(،  المناذرة التسمیة والتكوین الحدیث
٢٤ .  

ي بالعدید من األسماء منها مس نهر الصافي على مقربة من بلدة أبو صخیر وقد یقع منبع: الصافي نهر)  ٢٧(
الجعارة والصافي والدعامیة نسبة الى زراعة قبیلة الدعوم فیها ثم الحیدریة ثم جدول األمیر غازي في 

أمكنة وحوادث فراتیة ،  حمود الساعدي: انظر. علیه اسم السدیر قاطل ١٩٥٨وفي عام  ١٩٣٢عام 
  .٩٠-٨٥ص، ١٩٦٥كانون الثاني وشباط ، ٢-١العدد ، ))اإلیمان((، أهملها التاریخ
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الجنوب حتى وصل منطقة الشنافیة لتغمر میاهه جزءًا حیویًا من أراضیها لیشكل نهر 
  .)٢٨(الشنافیة

ة الى بحر النجف عبر نهر الصافي وشد "فرات الهندیة"وأشارت الى ان تحول میاه 
 "الجعیر"و "جعةعجال"و "الدوي"جریان الماء وقوته كانت تنتج عنه اصوات أشبه ما تكون بـ

  .)٢٩(رعة والمنطقة المحاذیة لها بمنطقة الجعارةوبذلك عرفت الت

والتي أصبحت محط انظار القبائل التي تسكن على شط الحلة بسبب نقص المیاه 
 الى منطقة الجعارة ذات المصدر المائيانتقلت العدید من القبائل ، في الشط المذكور

اال ان قبیلة الخزاعل فرضت ، الوفیر وأدى هذا الى العدید من الصرعات بین تلك القبائل
ومنحتها  ١٨٦٥تلك األراضي حتى تمكنت الدولة العثمانیة منهم عام  سیطرتها على

بمن معه من أفراد  شیخ عشیرة ال فتلة الذي انتقل الیها )٣٠(بااللتزام الى فرعون بن یاقوت

                                                             
وهو امتداد لنهر الكوفة یدخل ناحیة الشنافیة من الشمال ویبلغ طوله ثالثة واربعین كیلو : نهر الشنافیة)  ٢٨(

دونم ویسمى بنهر  )٢٠٠.٠٠٠(یروي مساحة زراعیة تقدر ) ثا/٣كم١٣٠(متر وطاقته التصریفیة 
العطشان لقوة انجذاب المیاه الیه بسبب شدة انخفاضه وارتفاع المیاه علیه ویسمى بنهر الشنافیة نسبة 
الى أشناف الشخص الذي حفره كنهر صغیر لكن رخاوة التربة أدت الى توسعه وأقیمت علیه مدینة 

، ؛ حمادي عباس حمادي الشمري ٤٢٨-٤٢٧ص، المصدر السابق، ن البراقيسیح: انظر. الشنافیة
،  اطروحة دكتوراه، دراسة في جغرافیة المدن ١٩٩٧- ١٩٧٧التغیرات السكانیة في محافظة القادسیة 

  .   ٣٣ص،  )٢٠٠٥، )ابن رشد(كلیة التربیة : جامعة بغداد(
؛ حسین مخیف عبد الحسین  ٤٢٧-٤٢٦ص، المصدر السابق، حسین البراقي: انظر .للتفاصیل)  ٢٩(

، كلیة اآلداب: جامعة الكوفة(، رسالة ماجستیر، ١٩٣٩-١٩١٨المشخاب دراسة تاریخیة ، فيیالشر 
  . ١٤ص، )٢٠٠٨

وهو فرعون بن یاقوت بن شبیب بن احمد بن ابراهیم بن أدلیهم الفتالوي شیخ عشیرة : فرعون بن یاقوت)  ٣٠(
). ابو شخاطة(عن عمر ناهز المائة عام مصابًا بمرض الكولیرا ال فتلة استوطن المشخاب وتوفي 

؛ عبد الزهرة تركي فلیح  ٦ص، ٢ج، المصدر السابق، محمد علي جعفر التمیمي: انظر .للتفاصیل
  . ٣١-٣٠ص، )١٩٩٩،  مطبعة األدباء: النجف األشرف(، المشخاب أصالة وعطاء، الفتالوي
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أمر ادى الى حدوث صدامات بین آل فتلة وحلفائهم ، عشیرته والبالغ عددهم خمسمائة رجل
  .)٣١(من جهة وأصحاب األراضي من العشائر من جهة أخرى

 )٣٢(سجلت أراضي سنیة ١٨٨٢في عام  "المشخاب"و "الجعارة"وبینت ان أرضي 
االراضي السنیة موضحة انها ارتبطت بادارة  )٣٣(جزء من أمالك السلطان عبد الحمید الثاني

في السادس عشر من نیسان وانتقلت بعد خلع السلطان عبد الحمید ، یرأسها مشیر الفیلق
وأقامت  "األراضي المدورة"والتي أطلق علیها اسم  ،"األمالك األمیریة دائرة"الى  ١٩٠٩عام 

ن لألطعمة وعملت االدارة على السلطات العثمانیة في هذه األراضي مراكز للحكومة ومخاز 
االستفادة من األراضي وتحویل مجرى النهر نحوها حتى وصول األمر الى تجفیف بحر 

  .)٣٤(النجف وغلق روافده

                                                             
شخاب بااللتزام من الحكومة العثمانیة وهذا األمر أثار العشائر حصل فرعون بن یاقوت على منطقة الم)  ٣١(

ید من المعارك ومنها االخرى من الخزاعل وآل شبل الذین عقدوا تحالفهم لمحاربة آل فتلة وجرت العد
ولم تتوقف حتى وصول سكر  ١٩٠٧والدسم عام  ١٨٩٨والمشخاب عام  ١٨٧٧عام  معركة المدلق

تحالفهم وجرت معركة بین ال  أدى الى خرق) ال شبل(بعض خصومه ل الى زعامة ال فتلة فاستما
- ٤١ص، المصدر السابق، عبد الشهید الیاسري: انظر. ١٩٠٨شبل والخزاعل في بحر النجف عام 

، ١٩٦٥، ٦-٥العدد ، ))اإلیمان((،  امكنة وحوادث فراتیة أهملها التاریخ، ؛ حمود الساعدي ٤٩
  . ١٣٧-١٢٩ص

قعة في المشخاب وهي األراضي التي سجلت باسم السلطان عبد الحمید الثاني والوا: األراضي السنیة)  ٣٢(
النجف (،  بحوث عن عشائر  العراق،  حمود الساعدي: انظر. وكیل خاص وكانت تدار من

  . ١٨ص، )١٩٩٠،  مطبعة األندلس: األشرف
بالوقت الذي كان  ١٨٧٦عام تسلم  السلطة للدولة العثمانیة في  :)١٩١٨ -١٨٤٢(عبد الحمید الثاني )  ٣٣(

فیه عرضه للعدید من الثورات وشهده عهده العدید من الحروب الخارجیة والداخلیة وعمل على اجراء 
یار االصالحي في عهده حتى عزل في السادس عشر من بعض االصالحات الداخلیة وتنامي قوة الت

،  مطبعة الهالل: القاهرة(،  سالماإلتاریخ دول ، رزاق اهللا منقوش الصدفي: انظر. ١٩٠٩ نیسان عام
  . ١٧٥-١٦٧ص، ٣ج، )١٩٠٨

قضاء المناذرة ،  ؛ احمد ناجي الغریري ٢٨٦-٢٨٤ص، المصدر السابق،  ستیفن همسلي لونكرك)  ٣٤(
  . ١٧- ١٦ص، التسمیة والتكوین الحدیث
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ضمن اهتماماتها هذه نهر الحمیدیة وكیف انه تم حفره في " اإلیمان"وتناولت 
ین كیلو متر في إذ بلغ طوله عشر ، من المكان المعروف بنهر الصافي" الجعارة"منطقة 

اشترك في حفرها جمیع أفراد  رت في نهایته بركة كبیرةفوح، الجبهة الشرقیة لبحر النجف
واربعین یومًا وجرى فیه الماء یوم  ةفقد استمرت مدة الحفر ست، الجعارةمنطقة  عشائر

م وسمي بنهر الحمیدیة نسبة الى السلطان ١٨٨٧/هـ١٣٠٥لخامس من جماد االولى سنة ا
وقد جرى احتفال كبیر في یوم  ،"نهر السنیة"اال ان العامة اطلقوا علیه ، عبد الحمید الثاني

جریان الماء فیه وقیلت فیه بعض الكلمات والقصائد وبقى نهر الحمیدیة عامرًا حتى عام 
  .)٣٥(لمحیث اندرس وأه ١٨٨٩

من ) م١٨٩٢/هـ١٣١٠(وقد حفر هذا النهر عام  "ةالحیدری"وأشارت الى نهر 
وقد جرى فیه الماء في شعبان من عام ، منطقة الجعارة الى النجف األشرف

وتطرقت الى نهر ، )٣٦(واحتفل فیه وقیلت فیه بعض الكلمات والقصائد، م١٨٩٢/هـ١٣١٠
سمي  ١٩٥٨وفي عام  "نهر الحسیني"ویطلق أبو جذوع على نهر قدیم وسمي  "ابو جذوع"
ویجري نحو الشمال باتجاه األراضي المعروفة باسم الرمل فیسقیها وینتهي  "جدول النعمان"بـ

  .)٣٧(في بحر النجف

، وتابعت المسار التاریخي والجغرافي للعدید من األنهر التي تم حفرها في المنطقة
نهر "فكان منها وهو أمر ان دل على شيء انما یدل على التطور الزراعي الذي شهدته 

وأوضحت ان الهدف من حفره ان یكون رافدًا رئیسیًا لكافة األنهر التي تقع على " البكریة
ثر أ ىالذي تشكل عل" اتحجنهر ال"وأشارت الى ، )٣٨(الجانب الغربي من نهر الفرات
                                                             

والطباعة  شركة التجارة: بغداد(، رفائیل بطي ومیر صبري: تقدیم،  مباحث عراقیة، یعقوب سركیس)  ٣٥(
، أمكنة وحوادث فراتیة أهملها التاریخ، ؛ حمود الساعدي ٦٧-٦٤ص، )١٩٥٥،  المحدودة

  . ٩٤-٩٢ص، ١٩٦٥كانون الثاني وشباط ، ٢-١العدد ، ))اإلیمان((
-١٤٠ص، ١٩٦٥، ٤-٣العدد ، ))اإلیمان((، ریخاأمكنة وحوادث فراتیة أهملها الت، حمود الساعدي)  ٣٦(

١٤١.  
جدول السدیر حتى  ویمتد بموازاة) م٢٠٠(ات جنوب تفرع نهر السدیر بـحجالمن نهر ذوع یتفرع أبو ج)  ٣٧(

تحلیل جغرافي لتباین أشكال سطح ، عاید جاسم الزاملي: انظر. یصب في منخفض بحر النجف
  .٦٤ص، )٢٠٠١، كلیة اآلداب:جامعة الكوفة(، رسالة ماجستیر، األرض في محافظة النجف

  .١٤١ص، ١٩٦٥، ٤- ٣العدد ، ))اإلیمان((، نة وحوادث فراتیة أهملها التاریخأمك، حمود الساعدي)  ٣٨(
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ظهر تفرع جدید لنهر المشخاب یبعد أكثر من واحد  أذ ١٩١٤فیضان نهر الفرات عام 
وفي عام ، وشق طریقه نحو األراضي المنخفضة "نهر البكریة"كیلو متر جنوب صدر 

نهر "من منبعه وعملت على ایصال نهایته بـ" اتحجنهر ال"سدة الحكومة البریطانیة  ١٩١٨
وعد في ستینات القرن  "البكریة نهر"بـ" اتحجنهر ال"ومنذ ذلك الحین عرف  ،"البكریة

المنصرم من االنهار المهمة والممتدة من بلدة أبو صخیر ویسیر مسافة تقدر مائتین كیلو 
  .)٣٩(متر وتعتمد علیه بعض العشائر في السقي والزراعة

موضحه ان تسمیته هذه تعود الى  ،"نهر الهاشمي"ومن األنهر التي تطرقت الیها 
عام " سمدجدول ال"منبهة الى تغیر اسمه الى ، ع عشراوائل العقد الثاني من القرن التاس

خمسة رة ویجري نحو الغرب بمسافة تقدر بویقع صدره بالقرب من منطقة الحی، ١٩٥٨
اضي التي لیصل الى قریة الدسم ثم یتعداها لینتهي بقریة القرنة وتمتاز األر  اعشر كیلو متر 

  .)٤٠(النخیلصبه وتكثر فیها بساتین تقع على جانبیه بكونها خ

موضحة  "شط المشخاب"صفحات عدة سلطت فیها األضواء على  "اإلیمان"وأفردت 
 "نهر الجحات"صخیر الى قسمین الغربي منه  انقسام فرات الكوفة عند بلدة أبي تكونه جراء
ویعد المجرى الرئیسي الیوم للفرات بطول أربعة وعشرین كیلو  "ط المشخابش"والشرقي 

 "أهوار"مغمورة بالمیاه  ١٨٦٨كانت أراضیها حتى عام ، وتقع علیه مزارع خصبة، متر
في أراضي النهر المنخفضة " تشخب"بسبب ان ماء فرات الهندیة  "المشخاب"وسمي بـ

تكون منها نهر اطلق  "شاخیبالم"فأطلق علیها المشاخیب وعندما توحدت تلك المجاري 
                                                             

ات ویتفرع من جهته الیسرى جدول الجح )شط أبو صخیر(یسمى شط الكوفة بعد دخوله أبو صخیر بـ)  ٣٩(
أبو جذوع والبدریة والهاشمیة و  السدیر(ع منه بعض الجداول منها ویمتد باتجاه الجنوب الغربي ویتفر 

 ات نسبة الى صاحبحجبال من الجهة الیمنى أما من الجهة الیسرى یتفرع نهر الغرامیة وسمي) والطرة
المصدر ، عاید جاسم الزاملي: انظر. ات بن علوان البختريحجاألرض الذي جرى فیها النهر وهو 

  . ٦١ص، السابق
كم ومعدله ) ١٦(ویبلغ طوله  یسمى هذا النهر بنهر الدسم لیتجه نحو الجنوب الغربي: نهر الهاشمي)  ٤٠(

ویتفرع  اإلماموینتهي في منخفض بحر النجف ویتفرع منه فرعین أبو حلیل و ) ثا/٣م٢٢,٤(التصریفي 
مثنى فاضل علي : انظر. ات جنوب تفرع نهر البدیریة بمسافة سبعمائة مترحجنهر الهاشمي من نهر 

، رسالة ماجستیر، سة في المناخ التطبیقيالموازنة المائیة المناخیة في محافظة النجف درا، الوائلي
  . ٦٤ص، المصدر السابق، ؛ عاید جاسم الزاملي ٥٠-٤٩ص، )٢٠٠٤، كلیة اآلداب: جامعة الكوفة(
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وهو النهر الحالي ویبدأ مجراه من بلدة أبو صخیر الواقعة على " شط المشخاب"علیه 
الضفة الیمنى للفرات نحو الجنوب بمسافة اثنا عشر كیلو متر حتى یصل الى بلدة 

  .)٤١(المشخاب

 هر الشنافیة ثمفیجري حتى یصب في ن "أبو عشرة"وأقیم علیه ناظم سمي بناظم 
قسمه الشرقي الواقع على بعد ثمانیة واربعین كیلو متر من مدینة أبو  "اتنهر الجح"یلتقي بـ

ویتفرع شط المشخاب الى العدید من الجداول واألنهر الصغیرة ، )٤٢(صخیر صدر النهر
، مجیهیلةال: (حیث تتفرع سبعة أنهر من ضفته األولى وهي، على ضفتیه الیمنى والیسرى

اما فروعه من الجهة ) ابو دجیج، طبر سید نور، بریهي، السواریة، فرعونطبر ، الدبینیة
، اللواح، ابو كریصة، الكوثري، أم لیرة، الكطاع، عایش، شالل، المالحة: (الیسرى فهي

وتعتمد العدید من العشائر على ریها وزراعتها على تلك األنهر ) األحیمر، الیثاوي
  .)٤٣(المتفرعة

تها على األنهر وتفرعاتها في منطقة الفرات األوسط ولم تكتف في صب اهتماما
على  "بنیة لواء كربالء الجیولوجیة"وحسب انما سلطت األضواء في مقال حمل عنوان 

وأوضحت فیه انها تقع في منطقة السهل الرسوبي الذي ، )٤٤(البنیة الجیولوجیة لهذه المدینة

                                                             
تقع في الطرف الجنوبي الغربي وفي القسم الشمالي من السهل الرسوبي بین خطي طول : المشخاب) ٤١(

قع جنوب النجف بثالثین كیلو متر وت) °٤٤,٣٥-°٣٥,٣١(ودائرتي عرض ) °٤٤,٣٥-°٤٤,٢٣(
وشمال الدیوانیة بستین كیلو متر وسمیت بالعدید من األسماء ومنها السواریة نسبة الى محسن بن 

وسمیت  ١٩٢٧بة الى الملك فیصل األول عام سسوار رجل من عشیرة ال فتلة وسمیت بالفیصلیة ن
ومرت بالعدید من المراحل تحولت فیها وتقع أسفل الهضبة الغربیة من العراق ، ١٩٥٨بالمشخاب عام 

، تاریخ الدیوانیة قدیمًا وحدیثاً ، وادي العطیة: انظر. من أرض مغمورة بالمیاه الى أرض زراعیة
، المصدر السابق، ؛ جمال بابان ١٩٨- ١٩٧ص، )١٩٥٤،  المطبعة الحیدریة: النجف األشرف(
  .   ١٦- ٧ص، قالمصدر الساب، ؛ حسین مخیف عبد الحسین الشریفي ٢٧٩ص، ١ج

-١٤٣ص، ١٩٦٥ ، ٤-٣العدد ، ))اإلیمان((، أمكنة وحوادث فراتیة أهملها التاریخ، حمود الساعدي)  ٤٢(
١٤٧.  

   ٠ ٢٠-١٩مصدر السابق،صال، عبد الزهرة تركي فریح الفتالوي: انظر .للتفاصیل) ٤٣(
العهد البابلي وسمیت بالعدید من تعد مدینة كربالء من المدن العراقیة القدیمة التي یرجع تاریخها الى )  ٤٤(

ویرجع المؤرخون سبب تسمیتها بكربالء الى العدید من األسباب ولعل من بینها مشتقة من ، األسماء
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صخریة والطینیة التي نشأت نتیجة یشغل جزء مهم من مساحة العراق والذي یمتاز بمواده ال
حیث تماسكت وتكتلت ، االنجراف بواسطة األنهار المنحدرة من المرتفعات في شمال العراق

یبلغ عمرها ) الیلیوسین والمایوسین(أما الطبقات العلیا لألرض ، بفعل المواد الجیریة
بواسطة والتي تتكون من احجار وحصى تماسكت ، حوالي ستین ملیون سنة في العراق

الكلس والغرین والعدید من المعادن األخرى التي  رالصلصال الجیري ومواد الجبس وحج
  .)٤٥(تدخل في تكوین جمیع جهات لواء كربالء الغربیة

فقد بینت ان بناء ، ثم استعرض بعد ذلك نشأة المدینة وتطور عمارتها عبر التاریخ
كربالء "القائمة على انقاذ  "كربالء القدیمة"كربالء ینقسم الى مرحلتین تمثل المرحلة األولى 

أما المرحلة الثانیة من ، م١٥٣٤عام ، )٤٦(وقد وسعها السلطان سلیمان القانوني" العریقة
التي خططت في عهد والیة مدحت " كربالء الجدیدة"بناء مدینة كربالء المقدسة فیعرف بـ

الواقعة شمال  "لساللمةباب ا"وقسمت الى أطرف ومحالت ومنها ، ١٨٦٩عام ، )٤٧(باشا
                                                                                                                                                                              

القدمین وتقع بین دائرتي عرض خاوة ر  أي) الكربلة(یرجعها البعض الى و ) كرب وبالء(لفظ 
كل من بغداد وبابل  تجاورشرقًا و ) °٤٥,٤٣-°٤٤,١٢(شماًال وخطي طول ) °٣٢,٣٧-°٣٣,٣٢(

أضواء على  ،محمد النویني: انظر. والقادسیة والنجف األشرف وتمتاز بانبساط أرضها وقلة انحدارها
؛ سلمان هادي  ٢٩-٢٤ص، ١ج، )١٩٧١، مطبعة القضاء: النجف األشرف(،معالم محافظة كربالء

  ). ٢٠٠١، دار المرتضى: بیروت(، دلیل كربالء المقدسة، ال طعمة
، ١٩٦٥، ٤-٣العدد ، ))اإلیمان((، بنیة لواء كربالء الجیولوجیة، محسن عبد الصاحب المظفر  )٤٥(

  . ١٦٢-١٥٦ص
تولى السلطان سلیمان خان الملقب بالقانوني الحكم كسلطان للدولة  :)١٥٦٦-١٤٩٤(سلیمان القانوني )  ٤٦(

تطاع سن العدید من اس، ودام حكمه ست وأربعین عام عرف بقدرته وحكمته ١٥٢٠العثمانیة عام 
القوانین وسیطر على ادارة البالد ویعد من أبرز سالطین الدولة العثمانیة وهو عاشر سالطین ال 

، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، محمد فرید بیك: انظر. في العدید من الجبهات والبلدان حاربعثمان و 
، ٣ج، المصدر السابق، الصدفي ؛ رزق اهللا منقوش ١٠٥-٧٩ص، )١٩٧٧، دار الجبل: بیروت(

  . ١٢١-١١٤ص
ولد في اسطنبول ونشأ بها ودرس في المدارس المحلیة وعمل بالوظائف ): ١٨٨٣- ١٨٢٢(مدحت باشا )  ٤٧(

وعرف بقدرته على االدارة والتنظیم وتمتعه باالنصاف  ةالحكومیة فتنقل بین دمشق والشام وقونی
وعمل بعض ) ١٨٧٢-١٨٦٩( یة العراق ما بین عاميمن حكم والوالمساواة وقدرته على توطید اال

: بغداد(، ٢ط، العراق من االحتالل حتى االستقالل، عبد الرحمن البزاز: انظر. االصالحات المهمة
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باب "ومحلة  )(العباس  األمام الواقع شمال مرقد "باب بغداد"و) ( األمام الحسین المرقد
في الجاني الشرقي  "باب الخان"الواقعة بالجهة الشمالیة الغربیة من المدینة ومحلة  "الطاق

 "العباسیة الشرقیة"الواقعة في جنوب المدینة وتنقسم الى قسمین  "العباسیة" ومنها محلة
، )٤٨(الى الجنوب الغربي من المرقدین المقدسین" المخیم"وتقع محلة  "العباسیة الغربیة"و

  .)٤٩(ومنوهة الى ان نهر الحسینیة المصدر المائي الرئیسي للمدینة

مشیرة ، اء كربالء یومئذكان تابعًا الى لو " قضاء النجف األشرف"ونبهت الى ان 
 "البراق" والمنقسمة الى أربع محالت رئیسیة وهي، ف القدیمةالنجف األشر  الى تكوین

تحتل الشمال  "المشراق"التي یحتل الجانب الغربي و "العمارة"وتحتل الجانب الشرقي و
زلها وأزقتها وتمتاز تلك المحالت بصورة عامة بمنا، یقع جنوب المدینة "الحویش"والرابع 

شوارع بالمطهر بشوارع دائریة الشكل تتصل  العلوي حیطت بالمرقدالضیقة والمنخفضة وأ

                                                                                                                                                                              
ود تاریخ العراق الحدیث من نهایة دا، ؛ عبد العزیز سلیمان نور ٣٠-٢٦ص، )١٩٦٧، مطبعة العاني

 ٣٩٠-٣٥٦ص، )١٩٦٨، ار الكتاب العربي للطباعة والنشرد: القاهرة(، باشا الى نهایة مدحت باشا
، دار العلم للمالیین: بیروت(، مدحت باشا ابو الدستور العثماني وخالع السالطین، ؛ قدري قلعجي

  . ١٧-٥ص، )١٩٧٤
، مؤسسة الصالحاني للطباعة: دمشق(، عمارة كربالء، رؤوف محمد علي األنصاري: انظر .للتفاصیل)  ٤٨(

-١٥٦ص، بنیة لواء كربالء الجیولوجیة، ؛ محسن عبد الصاحب المظفر ١١٠-١٠٢ص، )٢٠٠٦
١٦٢ .  

كم ویسیر في اتجاه الجنوب ) ٣,٣(ت في مقدمة سدة الهندیة من مسافةیتفرع نهر الحسینیة من نهر الفرا) ٤٩(
فة الغربي ویقترب من المدینة بجهتها الشمالیة والشمالیة الشرقیة بمسافة واحد كیلو متر ویقطع مسا

تسعة وعشرین كیلو متر ویتفرع الى فرعین الراشدیة یسیر باتجاه الشمال الغربي لمسافة ثمانیة عشر 
دیة الذي یسیر باتجاه الجنوب ثم الجنوب الشرقي وینتهي یوالهن حیرة الرزازةكیلو متر وینتهي بجوار ب

( ة لنهر الحسینیةطاقة التصریفیالباألراضي الصحراویة بعد مسافة خمسة عشر كیلو متر وتبلغ 
، رسالة ماجستیر،  مدینة كربالء دراسة في جغرافیة المدن،  مؤید جواد بهجة: انظر. ثا/٣كم) ٢٠,١٧

  .١٧-١٣ص، )١٩٨٠،  كلیة اآلداب: جامعة عین شمس(
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رئیسیة تفصل تلك المحالت القدیمة وأحیطت النجف األشرف بعدة أسوار دائریة الشكل من 
  .)٥٠(اجل حمایتها من غزوات األعراب

وتقع بالقرب من النجف األشرف مدینة الكوفة التي بنیت غرب الفرات وتمیزت 
وبني  هـ١٧سنة ، )٥١(قبل سعد بن أبي وقاصبانبساطها وعذوبة هوائها واختیرت من 

مسجدها وعین حدودها ومناطق سكنى القبائل وعند مالحظة البناء الحدیث لمدینة الكوفة 
  .)٥٢(لم یبق من بنائها القدیم اال مسجدها

أو كما تسمى  "برس"ري بابلي مهم اال وهي منطقة وسلطت األضواء على موقع أث
موضحة ان تلها األثري یبلغ ارتفاعه عن سطح األرض ، ابفي أدبیات التاریخ البابلي بورسی

علو اثنا ویوجد فوق أقصى ارتفاعه بناء أجري منتصب الى ، بنحو أربعة وأربعین متراً 
ن ابن اله البابلی" نابوا"المكرس لالله  "أیزیدا"ترجع الى معبد  عشر متر ونصف یمثل زقورة

الى وجود تل آخر یقع شمال شرق برس وهو أقل ارتفاع منه على  منوهة، )٥٣("خمردو "
 "قریة برس"مسافة خمسة عشر كیلو متر غرب الحلة والى جانبه قریة كبیرة تعرف بـ

                                                             
، المطبعة العلمیة: النجف األشرف(، جغرافیة العراق وتاریخه، عبد الرزاق سعید البغدادي: انظر .للتفاصیل) ٥٠(

یة ذكریات اإلسالمالنجف األشرف مدینة العلم وعاصمة الثقافة ، ؛ عبد الحسین الرفیعي ١١٧-١١٥، )١٩٣٩
النجف األشرف ، ؛ عبد الهادي العصامي ٧٨-١٥، )٢٠٠٩، دار الحكمة: لندن(، ورؤى وانطباعات ومشاهد

   . ٦-٣ص، ١٩٦٨حزیران ، ٧-٦الجزء ، لسنة الثالثةا، )مجلة)) (العدل((، مدینة الوحي وااللهام
هو سعد بن وهیب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن ): م٦٣٥-٥٦٩(سعد بن أبي وقاص )  ٥١(

امه بنت سفیان ابن أمیة ، كعب بن غالب بن ظهر بن النظر بن كنانه القریشي یكنى أبا اسحق
ابي الكرم محمد بن : انظر .توفي بالقطیف،  في حیاته هـ قاد العدید من المعارك٦اسلم سنة ) حمنة(

، أسد الغابة في معرفة الصحابة، )هـ٦٣٠ت) (ابن األثیر(عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني 
   .٢٩٣-٢٩٠ص، ٢ج، )ت.د، المطبعة االسالمیة: طهران(

   .٦٥-٦٠ص، ١٩٦٥، ٦-٥العدد  ،))اإلیمان((، البناء العام لمدن لواء كربالء، محسن عبد الصاحب المظفر)  ٥٢(
للتفاصیل عن موقع برس وعهد البابلیین فیها ودور الملك نبوخذ نصر في الحفاظ على رمز عز االله )  ٥٣(

  . ١٠٨-٨٨ص، )١٩٨٣،  دار الحریة: بغداد(،  العراق في التاریخ،  تقي الدباغ: انظر. مردوخ
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وینتسب الى هذه القریة بعض الشخصیات الذین عرفوا بالفضل والعلم واألدب أمثال رضي 
  .)٥٤(رسيالدین رجب بن محمد بن رجب الب

قسیمن الشمالي  علىتنقسم  اضي المحیطة بتل برس بخصوبتها أذوتمیزت األر 
حیث تدهورت أحوال تلك األراضي " برس األسفل"والجنوبي یسمى بـ "برس األعلى"یسمى بـ

الیه المیاه عبر نهر  بعد انحسار میاه فرات الكوفة وتحول مجراه الى فرات الهندیة ثم عادت
  .)٥٥(همازیةالط

وهي  "أراضي حرقة"أطلق علیها اسم ، وبینت ان األراضي المحیطة بالتل المذكور
 "الهندیة فرات"تتبع من ادارتها ناحیة الكفل ویمر في وسطها ، أراضي زراعیة خصبة

بسبب سواد تربتها وهناك  "بأرض حرقة"وسمیت ، فیشطرها الى شطرین شرقي وغربي
انها هي األرض الذي تعرض فیها  اعة تلك األراضياعتقاد سائد عند القبائل التي تمتهن زر 

  .)٥٦(للنار) (ابراهیم الخلیل  اهللا نبي

                                                             
لكثرة حفظه والبرسي نسبة الى برس ) الحافظ(المعروف بـ: رضي الدین رجب بن محمد بن رجب البرسي )  ٥٤(

واسع ، أصالة ومولده سكن الحلة وهو من أشهر علمائها في اواخر القرن الثامن عشر المیالدي
باء وعرف االطالع في الحدیث والتفاسیر واألدب وعالم معروف وكان معاصرًا للعدید من العلماء واألد

لي محمد ع: انظر). هم السالمعلی(بكونه شاعرًا ومحدثًا وله العدید من القصائد في رثاء آل البیت 
  . ١٢٣- ١١٨ص، ١ج، البابلیات، الیعقوبي

حفر بأمر من قبل الشاه ، یقع هذا النهر بین الحلة وقلعة نمرود وینبع من نهر الفرات: نهر الطهمازیة)  ٥٥(
عشرة أذرع حفر عام  والذي یبلغ طوله ستة فراسخ وعرضه) م١٥٧٦-١٥٢٤(طهماسب الصفوي 

، تحفة العالم في شرح خطبة المعالم، جعفر ال بحر العلوم الطباطبائي: انظر .للتفاصیل. ١٥٤٤
الشعوب ، ؛ عبد العزیز نور ٢٩٢-٢٩١ص، ١ج، )١٩٥٦، مطبعة الغري: النجف األشرف(

  .  ٢٣٥ص، )١٩٧٣، باعة والنشردار النهضة العربیة للط: بیروت(، یةاإلسالم
ولد ابراهیم بن شارح ازر بن ناحور بن ساروع بن زاغو بن  :)م.ق١٨١٥- م.ق١٩٩٠(ابراهیم الخلیل )  ٥٦(

في مدینة أور في أرض الكلدانین وهاجر الى البیت ) (غابز بن شالخ بن أرفشند بن سام بن نوح 
الى عبادة اهللا عز وجل وترك  عامًا دعىعین المقدس ثم الى مصر وتكلف بالنبوة بسن تسعة وتس

بیة النبي ابراهیم في الثقافة العر ، ؛ تهامي العبدولي: انظر. عبادة األوثان حتى وفاته في الشام
بحوث في العقیدة ، عبد الرضا حسن جیاد ؛٢٢١-٢١٩، )٢٠٠١،  ىدار المد: دمشق(، واإلسالمیة
  ٠٢٢٣-٢٢٠ص، )٢٠٠٨، مط .د: النجف األشرف(، والتصوف
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وأشارت الى وجود في سفح الجبل تل برس من الجهة الشرقیة قبر تعلو قبة بیضاء 
لحوادث التاریخیة ومنها وشهدت منطقة برس بعض ا) (تنسب الى النبي ابراهیم الخلیل 

شیخ محمد علي الیعقوبي ین حیث جاء على لسان الشاعر المعارك ثورة العشر عدد من 
  : أوقع بهم الثوار قائالً  نعى البریطانیین الذییصف بها صر 

  وبین أسیر بالكبـول  مصفـدِ     فعادت جیوش القوم بین مجدل

  )٥٧(كأبراج برس أو كاطالل تضمد    أجسادهم ما بین برس وبابل

  

أتحفت قرائها بمعلومات تاریخیة وجغرافیة ذات أهمیة  "اإلیمان"ویبدو مما تقدم ان 
خاصة في ، تدل على المهتمین والدارسین على تطورات جرت على أرض الواقع، كبیرة

تطورات منطقة  وتغیر مسارها وأثر ذلك في تسلیطها األضواء على تطورات مجرى األنهر
ا التاریخیة للمعنیین بتاریخ مهمة في داللته لومات في تقدیر الباحثالفرات األوسط وهي مع

في " اإلیمان"نما یدل على موضوعیة وهو أمر ان دل على شيء أ، المنطقةوجغرافیة 
  .   االهتمام بالبیئة المحیطة بمكان صدورها وهذا بحد ذاته أمر محسوب لها

   

  

  

                                                             
   . ١١٢-١٠٦ص ،١٩٦٧، ٤-٣العدد ، ))اإلیمان((، أمكنة وحوادث فراتیة أهملها التاریخ، حمود الساعدي) ٥٧(
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ولبث الوعي عن تاریخ العقیدة السمحاء ، انسجامًا مع منهجها الوعظي اوالً 
في تقدیم أبحاث قیمة عن تاریخ الفكر  "اإلیمان"ت حطف، وتطوراته في نفوس قرائها ثانیاً 

، رسالتها في تلك المرحلةي انتقت موضوعاته بعنایة واهتمام متناغم مع متطلبات اإلسالم
وأوضحت فیه  "الدین في اللغة والقرآن" كان من بینها على سبیل المثال ال الحصر مقالها

وحیاتها خصوصًا بعد التخلص من القیود " تاریخ الكلمة"تطور الدراسات اللغویة الى دراسة 
، االشتراك والترادف والمجازلكلمة واقتصار معرفتها على أمثال المطروحة على معرفة ا

ین لثالثالتي تستعمل ربما  "الدین"أدى ذلك األمر الى ظهور بعض الدراسات عن كلمة 
" التشریع"قتصر على مفهوم الكلمة بداللتها على بحثها هذا ی ان مفهومًا مشیرة الى

نظام "و "یدةعق"و "مبدأ"یستدل عنها في اللغة والعبادة والطاعة وبذلك  "القوانین السماویة"و
  .)٥٨(ینبثق نظام متكامل للكون وحیاة االنسان "عقیدة الهیة"واصطالحًا فهي  "ومنهج

شفت عن تنوع في دالالتها ك "القرآن الكریم"في آیات  "الدین"ثم تعقبت مفهوم 
والثاني تعلق " داللة المعنى"مشیرة الى انقسامها الى قسمین رئیسین االول خصت 

في مقامات ومواضیع متنوعة مثل قوله  "الدین"األول استعملت كلمة  ففي القسم "التشریع"بـ
وفي قوله " المبدأ"وبذلك تعطي الكلمة صفة ، )٥٩( )اإلسالمان الدین عند اهللا ( :تعالى
وبذلك تعطي معنى كلمة ، )٦٠( )قل أني أمرت ان اعبد اهللا مخلصًا له الدین(:تعالى
وبذلك تعطي كلمة الدین ، )٦٢( )مخلصًا له الدینفاعبد اله (:وفي قوله تعالى،)٦١(العبادة
  "".الطاعة"و" االمتثالمعنى 

                                                             
، مطبعة العرفان: صیدا(، ٢ط، اإلسالمالدین و ، محمد  حسین كاشف الغطاء النجفي: انظر .للتفاصیل  )٥٨(

حزیران ، ١٠-٩العدد ، ))اإلیمان((، الدین في اللغة والقرآن، ؛ عبد الهادي الفضلي ١ج، )١٩٣٢
  . ٩٩-٩٥ص، ١٩٦٤وتموز 

  . ١٩: آیة، سورة آل عمران "القران الكریم") ٥٩(
  . ١١: آیة ،سورة الزمر "الكریمالقران ") ٦٠(
  .٢٢٣ص، )١٩٢٧، اإلسالممطبعة شمس : صید اباد(، الدین، محمد عبد القدیر الصدیقي الحسني)  ٦١(
  . ٢: آیة، سورة الزمر  "القران الكریم")٦٢(
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، )٦٣( )ان الحكم اال هللا أمرا التعبدوا اال ایاه ذلك الدین القیم(:وفي قوله تعالى

 فَأَقم وجهك( :او النظام السیاسي وفي قوله تعالى "نظام الدولة"و" مالحك"ونعني معنى 
 اسِ الفطْرت اِ الَّتي فَطَر الناس علَيها ال تَبديلَ لخَلْقِ اِ ذلك الدين الْقَيم ولكن أَكْثَر النللدينِ حنيفاً 

ونلَمعان ما توعدون لصادق وان الدین (:جاءت هنا بمعنى السلوك وقوله تعالى، )٦٤()ي

  .)٦٦(القرآني بالطبع وهذا جزء من االعجاز، عن المیعاد، )٦٥( )لواقع

 "التشریعي"و" العقائدي"هنا اكد على البعد  "الدین"اما القسم الثاني فمصطلح 
هو اال نظام حیاة اموضحة ان الدین م )٦٧( )اإلسالمان الدین عند اهللا (:كقوله تعالى

  .)٦٨( سبحانه وتعالى لتنظیم حیاة الفرد والمجتمع على حد سواءمتكامل شرعه اهللا

تاریخیة  "وحدة متكاملة في فكرته الكلیة اإلسالم"وبینت في مقال حمل عنوان 
 "الكون"شارحة من خالل مضامینه ترابط ، وجدلیة العالقة بین خلق الكون واالنسان

بحكمة ونظام الهي التدركه األبصار " الهیًا مقدراً "ترابطًا ، ونوامیسه مع حیاة االنسان
 ان السماء بنجومها"موضحة على سبیل لمثال ال الحصر  ،والبصائر اال بارادة ربانیة

  .)٦٩("لم تكن اال من وراء علة الحیاة، وشمسها وقمرها وكواكبها

وخلقت ، یعتمد النمو على الشمس اضافة الى فائدة النجوم في تنقله وترحاله حیث
لق الحیوانات من أجل فائدة االنسان من غذائها ولحمها وجلودها في لباسه وفراشه وخ

النباتات المثمرة والیابسة لغرض االستفادة من غذائها ووقودها وأزهارها في العقاقیر لمداواة 
                                                             

  . ٤٠: آیة، سورة یوسف "القران الكریم") ٦٣(
  . ٣٠: آیة، سورة الروم "القران الكریم") ٦٤(
  . ٦- ٥: آیة، سورة الذاریات "ریمالقران الك") ٦٥(
  . ٩٩- ٩٥ص، الدین في اللغة والقرآن، عبد الهادي الفضلي)  ٦٦(
  . ١٩: آیة، سورة آل عمران "القران الكریم")٦٧(
، دار المعارف: بغداد(، ي أصوله ونظمه وتعالیمهاإلسالمالدین ، محمد حسن ال یاسین: انظر .للتفاصیل)  ٦٨(

  . ١٩-٨ص، )١٩٥٧
حزیران ، ١٠-٩العدد ، ))اإلیمان((، وحدة متكاملة في فكرته الكلیة اإلسالم، عبد الهادي العصامي)  ٦٩(

  . ١١٦-١١٢ص، ١٩٦٤وتموز 
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األمراض اضافة الى األصباغ وأدوات الزینة وخلق الماء وأشار القرآن الكریم قائًال  بعض
وبذلك لم یعد هناك مخلوق لم یكن خلقه فیه حكمة ، )٧٠( )وجعلنا من الماء كل شيء حي(:

  .)٧١(وتدبیر ومنفعة حتى الحشرات التي نراها ضارة

المبدع الخالق اهللا سبحانه " قصد"وأشارت الى تمحور عالقة االنسان بالكون في 
ان تستمر وتنتظم اال من خالل  "للحیاة"فال یمكن ، اإلسالملى وهذا ما أكد علیه اوتع

وتوثیق  ،بین االمم "الفوارق"بین شعوب األرض من خالل ازالة  "التعاون"و "التناسق"
نسیق والتمیز بین بل الت، المصالح الشخصیة" اتباع"وعدم ، باهللا سبحانه وتعالى "االرتباط"

خرة في نفس الوقت نهى التشریع االلهي عن ارتكاب األخطاء والمحارم عمل الدنیا واال
المسلمین  یوحد"حسب اعتقاد صاحب المقال ان ذلك ، مما شأنه األضرار، وتفسخ األخالق

ولیس من  "األمة"من أجل  "العمل"وعلینا ، بفعل وحدتهم وتعاونهم "فیصبحوا سادة األرض
  .)٧٢(الذاتیة المتجاوزة لحقوقها والمطیحة بمصالحها "المصالح الشخصیة"أجل 

على  ،"من جمع القرآن"وسلطت األضواء بمقال آخر حمل عنوانًا استفهامیًا 
اكدت فیه ان عملیة جمعه االولى والمبكرة تعود الى عهد  ،"القرآن الكریم"تاریخیة جمع 
الیه خاصة وانه كان قد استعان بعدد من كتاب الوحي لتدوین ما أوحى ) (الرسول محمد 

الذي خصه ، )(علي بن أبي طالب  اإلمامقدمتهم وكان في م، من الذكر الحكیم
  :نصه ما) (علي  اإلمامفقد قال عن ذلك  "التفسیر"و "التأویل"بـ

یها وأمالها اال أقرأ ن) (آیة على رسول اهللا وما نزلت "
وتفسیرها وناسخها  فاكتبها بخطي وعلمني تأویلها، علي

  .)٧٣( ..."ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها

                                                             
  . ٣٠: آیة، سورة االنبیاء "القران الكریم") ٧٠(
 ١٢٤، ٤٨- ٣٨ص، )١٩٦٤، مطبعة االستقامة: القاهرة(، الدین والعلم الحدیث، ابراهیم محمد عبد الباقي)  ٧١(

  . ١١٦-١١٢ص، وحدة متكاملة في فكرته الكلیة اإلسالم، ؛ عبد الهادي العصامي
ق دادار الص: كربالء(، ٥ط، اإلسالمالسیاسة من واقع ، صادق الحسیني الشیرازي: انظر.للتفاصیل)  ٧٢(

، ٤- ٣العدد ، )مجلة)) (ثقافتنا((، سبیل أفراح األمة، ؛ محسن عبد الحمید) ٢٠٠٥، للطباعة والنشر
  . ٨٦- ٥٧ص ،٢٠٠٤

  .   ١٥-٩ص، ١٩٦٤حزیران وتموز ، ١٠-٩العدد ، ))اإلیمان((، من جمع القرآن، محمد جمال الهاشمي) ٧٣(
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معارضة ، وأحكامه "القرآن الكریم"اهتم بكتابة ) (واوضحت ان الرسول الكریم  
 اإلسالمنشر "وهو على حد تعبیرها الساعي الى ، فكرة عدم تدوین القران الكریم في حیاته

بین الخلق  امتساؤلة عن كیفیة اتمام رسالته واشاعته، على البشریة كافة وتعمیمه "وأحكامه
أقروا "مشددة ان العدید من رواة المسلمین المحدثین قد  ،"القرآن الكریم"من دون تدوین 

دونما  "المسلمین دستور"محافظة على سعیًا وراء ال" )(بتدوینه وجمعه في عصر النبي 
  .)٧٤("اسالمها"و" أصل تشریعها"ي صان فزیادة أو نق

ردت في عددها المزدوج األول والثاني من سنتها الثانیة مقاًال آلیة اهللا محمد تقي و وأ
 النجف"اوضحت فیه ما لمدینة ، "النجف فكر وعقیدة وصراع"حمل عنوانًا ، الحكیم

ر أث، وزنًا ومكانة مرموقین" الفكر"بارز من بین المدن التي أقامت لـمن دور وأثر " األشرف
علي بن أبي طالب  اإلمامثرها هذا مذ اتخاذ الى جذور أ ةمشیر ، لم یكن ببعید عن أبنائها

) ( یة وما فجر فیها اإلسالمومن ثم عاصمة للثقافة  اإلسالملدولة امدینة الكوفة عاصمة
  .)٧٥(لرائع وصدق العزیمة ودوره الجهادي وغیر ذلك الكثیري ااإلسالممن بالغته ومخططه 

یة ومبادئها وسیاساتها اإلسالمیة اإلیمانواكد صاحب المقال انها اخذت من جذورها 
لتحدیات ودور زعامتها ومفكریها في مواجهة ا) علیهم السالم(وهي متبعة ألهل البیت 

واستمروا خالل تاریخ العراق  البریطانیة،ضد القوات ١٩١٤الفكریة والسیاسیة منذ جهاد عام 
مما ألزمها ، وفیها أحد أبرز مراكز للدفاع عن حریة وكرامة الشعب العراقي، المعاصر

لوقوف ضد أي من التحدیات التي ها من الحوزة والمثقفین بامسؤولیة تاریخیة تدعو أبناء
الشباب وبان لهم دستور رادة الحرة ألبناء البالد فضًال عن دورها في ایقاظ دف األهتتس

یوجد على سطح األرض أقوى منه یقود األمة نحو أصالتها  ومنهج سماوي محمدي ال
  .)٧٦(وقوتها

                                                             
  . ١٥-٩ص، من جمع القرآن، محمد جمال الهاشمي)  ٧٤(
دار : بیروت(، تاریخ النجف حتى نهایة العصر العباسي، محمد جواد فخر الدین: انظر .للتفاصیل)  ٧٥(

  ). ٢٠٠٥، الرافدین
  .  ١٦٣-١٥٩ص، ١٩٦٥، ٢-١العدد ، ))اإلیمان((، النجف فكر وعقیدة وصراع، محمد تقي الحكیم) ٧٦(
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عند   )٧٧("التقیة"خص موضوع ر عقائدي مهم ال لبس فیه أم وعالجت موضوع
بادئ بینت انها من الم" أصولها وتطورهاالتقیة "بـ ثنا عشریة في مقال عنوانهیة االماماأل

كما عملت بها بعض الفرق ، نكاریة االثنا عشریة دون حرج وااإلمامالتي عمل بها 
أي النجاة من  اإلیماننها ارتبطت بالسالم والتسلیم و میة األخرى مشیرة الى أالساأل

  .)٧٨(الخطر

منها ما جرى  نكا، لیهاتاریخیة معبرة عن لجوء المسلمین أواستعرضت صورًا 
اضطره لسلوك  مروهو أ، عتاة المشركین تعذیب له ولوالدیه منمن " عمار بن یاسر"لـ

افر الظروف البیئیة التي مؤكدة ان تض، )٧٩(وقاه من ضغط شرورهم بدنیًا ونفسیاً  مسلك
أنساني جاء من  اإلسالمف "التقیة"تخیف المسلم أفرادًا أو مجتمعًا تضطرهم في اللجوء الى 

  .)٨٠(نسانأجل سعادة وحیاة اال
                                                             

اقع في األمور الدینیة بقول أو فعل تعني اظهار خالف الو : اصطالحاً ، لغة تعني الحذر والخوف: التقیة)  ٧٧(
: قم(، ياإلسالممفهوم التقیة في الفكر ، هاشم الموسوي: انظر. حفاظًا على النفس والمال والعرض

، محسن شقیر: شرح، یةماماألشرح عقائد ، ؛ محمد رضا المظفر ١٧-١٤ص، )١٩٩٣، مطبعة مهر
  . ١٢٩-١٢٥ص، )٢٠٠٩، منشورات الفجر للطباعة والنشر: بیروت(

من كفر باهللا من بعد ایمانه االمن كره وقلبه ( :ورد ذكر التقیة في بعض اآلیات القرآنیة كقوله تعالى)  ٧٨(
رجل مؤمن من ( :وقوله)  وال تلقوا بأیدیكم الى التهلكمهوانفقوا في سبیل اهللا(:وقوله ) اإلیمانمطمئن ب

؛  ١٩٥: آیة، ؛ سورة البقرة ١٠٦: آیة، لسورة النح، "مالقرآن الكری": انظر). ال فرعون یكتم ایمانه
  . ٢٨:آیة، سورة المؤمن

ر بن یاسر واجبروا عمار وقد قتلوا أبوي عما اإلسالمعمل المشركون على تعذیب المسلمین في صدر ) ٧٩(
أبشروا آل عمار وال : (قائالً ) (قد بشرهم رسول اهللا ) (لهتهم بخیر والنیل من النبي على ذكر أ

دار المعرفة : بیروت(، یاة الصحابةح، محمد یوسف الكاندهلوي: انظر). كم الجنةیاسر فان موعد
دار : بغداد(، ر بن یاسرامع، بد اهللا السبتي؛ ع ٢٧٢- ٢٧١ص، ١ج، )ت.د، للطباعة والنشر

  . ٤٢-٣٩ص، )١٩٤٦، الساعة
ت عن أمتي رفع( :)( وردت العدید من األحادیث التي تؤكد بجواز التقیة وعن عائشة قالت قال رسول اهللا) ٨٠(

رفع عن أمتي (:) (وقوله) كرهوا علیه وما لم یطیقواو ما أربعة خصال ما اضطروا ألیه وما نسوا أ
) بئس القوم یمشي المؤمن فیهم بالتقیة والكتمان ( :)(وقوله ) الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه

عبد الجبار : مراجعة وتقدیم، التقیة في القرآن والسنة والتاریخ، أمجد الحسیني البغدادي: انظر
  . ٧٧- ٧٥ص، )٢٠٠١، دار الصفوة: بیروت(، الساعدي
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من المسلمین أیام استیالء األمویین على  حیوي فهومها تعزز لدى جزءت ان مونبه
ل البیت سة قمعیة ترهیبیة أزاء أتباع أوما اتبعه من سیا، یةاإلسالمدفة الحكم في الدولة 

ل بید أن ذلك لم یخ، ب العطاء عنهملیس أقله التعذیب والنفي والقتل وحج) علیهم السالم(
، اذا ما توفرت الظروف الموضوعیة "االستبداد"و "الظلم"و "الطغیان"بینهم وبین تحدي 

الذي قدمته  "الخالد الدرس"ولیس أبلغ من ، والشخصیة المناسبة لقیادتهم في تحركاتهم تلك
ضد الطغیان  )هـ٦١(عام ) علیهما السالم(الحسین بن علي ابن أبي طالب  اإلمامثورة 

عبرت عن شجاعة منقطعة  حیاتوصحبه من تض اإلماموما قدمه ، والجبروت األموي
  .)٨١(النظیر انفردت وتفردت بدروسها عبر مراحل التاریخ

ة وأثارت الخالفات ثم أشارت من تطورات اللجوء الیها هو اعتماد سیاسة التفرق
القتل "مما أدى ذلك الى ممارسة ، یةاإلسالماألقوام الغازیة المسیطرة على البالد  الدینیة من

وقد تعمقت  )٨٢("التقیة"فألجأتهم ذلك في احتجابهم خلفًا ، "یةماماألوالتنكیل ضد الشیعة 
بین الدولة العباسیة والدولة الفاطمیة في مصر ومارس غیر الشیعة یام الصراع بمفهومها أ

  .)٨٣(التقیة الذین تحت ظل الدولة الفاطمیة

                                                             
، )١٩٩٣، مطبعة مهر: قم(، )قدس(التقیة في نظر الشیخ المفید ، محمد باقر الحكیم: انظر .للتفاصیل) ٨١(

ابراهیم : تقدیم، حیدر مجید: ترجمة، التشیع العلوي والتشیع الصفوي، ؛ علي شریعتي ٤٥- ٣٦ص
: قم(، وعاض السالطین، ؛ علي الوردي ٢٥٩-٢٥٧ص، )٢٠٠٢، دار األمیر: بیروت(، دسوقي شتا

  . ٢٥٤ص، )٢٠٠٥،  طم .د
) (الباقر  اإلمامالى تقسیم التقیة وتصنیفها بین التقیة الجائزة والمحرمة وعن ) علیهم السالم(عمد أئمة اهل البیت ) ٨٢(

التقیة ، كاظم حسن جاسم الفتالوي: انظر .)انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلیست تقیة( :قوله
  . ٣٧ص، )٢٠٠٨، كلیة الفقه: جامعة الكوفة(، رسالة ماجستیر، اإلسالمعند مفكري 

یة تعمل بالتقیة وفي األمور التي ال تقیة فیها فهي عندهم حالل اذا اإلسالمان أغلب الفرق والمذاهب ) ٨٣(
لف الفاسق وقطع األعضاء والیمین كانت تحت الضغط واالكراه كالقتل والزنا وشهادة الزور والصالة خ

بدائع ، عالء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي: انظر. ل الحرام وغیر ذلكالكاذب وأك
؛ شمس  ١٨١-١٧٨ص، ٧ج، )١٩١٠، المطبعة الجمالیة: القاهرة(، الصنائع في ترتیب الشرائع

؛ ثامر هاشم حبیب  ٩٤-٨٥ص، ٢٤ج، )ت.د، مطبعة السعادة: القاهرة(، المبسوط، الدین السرخسي
مطبعة : بغداد(، یةماماألیة من غیر الشیعة اإلسالمتقیة عند المذاهب والفرق واقع ال، العامري
  . ٢٣٢-٩٩ص، )١٩٩٥، النهضة
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التقیة  حمل ان"كما اوضحت ان بعض علماء الصوفیة لجؤوا الیها وصرحوا بقولهم 
وبذلك لم یقتصر الشیعة وحدهم بالعمل ، "فشاء األسرار االلهیة جیدعلى االحتراز عن أ

ي بدئها وتطورها عقیدة تاریخیة ف "التقیة"مفاده ان  فیها ثم اختتمت المقال باستنتاج
وقد أجبرتهم الحوادث التاریخیة على ، نسانیة طبقها العدید من المسلمین على اختالفهموا

    . )٨٤(ور العمل بها وتطبیقهامر العص

) (الحسین  اإلماماالحادث من مراسالت وتواصل بین  "دراماتیكیة"واستعرضت 
فاستقبله أهل الكوفة ونزل ، )٨٥( )(وأهل الكوفة باعثًا لهم رسوله وسفیره مسلم بن عقیل 

حتى بایعه ، مبینة حجم الوفود المبایعة من أهلها، )٨٦(بدار المختار بن عبید اهللا الثقفي
  : رسالته جاء فیها) (الحسین  اإلماممنهم ثمانیة عشر ألفًا فأرسل الى 

من مسلم بن عقیل الى . بسم اهللا الرحمن الرحیم"
أما بعد فان الرائد ال یكذب ) (الحسین  اإلمام
ثمانیة عشر (فقد بایعني من أهل الكوفة ، أهله
فعجل االقبال عندما یصلك كتابي فان الناس ) ألف

كلهم معك ولیس لهم في ال معاویة رأي وال هوى 
  .)٨٧("والسالم

                                                             
  . ٦٤- ٥٥ص، ١٩٦٦، ٢-١العدد ، ))اإلیمان((، التقیة أصولها وتطورها، كامل مصطفى الشیبي) ٨٤(
لمنورة ونشأ في بیئة في المدینة ا) (ولد مسلم بن عقیل بن أبي طالب ): م٦٦٢-٦٢٤(مسلم بن عقیل ) ٨٥(

یة البارزة وعرف اإلسالموآدابه وأحكامه وشجاعته حتى أصبح من الشخصیات  اإلسالماسالمیة غذته 
 اإلمامفي معاركه ضد الناكثین والمارقین وحمل لواء سفارة ) (علي  اإلمامبمواقفه العدیدة مع 

الشهید مسلم بن ، عبد الرزاق الموسوي المقرم: انظر. وعرف بثباته وشجاعته وایمانه) (الحسین
حیاة الشهید الخالد مسلم ، القرشيشریف ؛ باقر ) ١٩٥٠، المطبعة الحیدریة: النجف األشرف(، عقیل

  . ١١٤ص، )٢٠٠٤، مطبعة شریعت: قم(، )(بن عقیل 
  .صلمن هذا الف سیتم تناوله في المبحث الرابع) ٨٦(
مطبعة : النجف األشرف(، ٣ط، )(سفیر الحسین مسلم بن عقیل ، عبد الواحد المظفر: انظر .للتفاصیل) ٨٧(

  . ١٠٥ص، المصدر السابق، ؛ عبد الرزاق الموسوي المقرم ٦٦ص، )١٩٦٨، اآلداب
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ولفت األنظار الى ان عیون ال أمیة وأنصارهم لم تكن غافلة عن تلك األحداث وقد 
  . )٨٩(وصدرت األوامر بتولي الكوفة عبید اهللا بن زیاد، )٨٨(أعلموا السلطة األمویة بذلك

مسك بزمام األمور وأخذ یتعقب أخبار مسلم بن عقیل ویسعى للقضاء علیه وقد أ
بله في عدم االستجابة موضحة سمو خلقه ون، )٩٠(فانتقل الى دار هانئ بن عروة المرادي

ال  قید الفتك اإلیمانان ) "(عبید اهللا بن زیاد مستشهدًا بقول الرسول محمد  لحظة اغتیال
  .)٩١(للقتل غیلة معربًا عن كراهیته" یفتك مؤمن

وكیف استطاع عبید اهللا بن زیاد من ) (ومن ثم أشارت الى نهایة مسلم بن عقیل 
معرفة مكانه وأرسل قوة عسكریة الحضاره ودارت معركة حامیة وقع فیها مسلم أسیرًا مثخنًا 

مقدمًا بذلك درسًا بلیغًا من  )٩٢( )(بالجراح واقتد الى قصر االمارة فكان استشهاده 
النبل والشجاعة التي امتاز بها آل البیت األطهار علیهم أفضل الصالة  ضروب
  .)٩٣(والسالم

                                                             
  . ٢٨-٢٢ص، ١٩٦٥، ٦-٥العدد ، ))اإلیمان((، للكوفة) (الرائد سفیر الحسین ، عبد الرزاق الهاللي) ٨٨(
تولى والیة خراسان ، یكنى أبو حفص نشأ قریبًا من الحكم األموي): م٦٦٩-٦٣٥(عبید اهللا بن زیاد ) ٨٩(

بواقعة كربالء وبایع مروان بن الحكم للخالفة ) (الحسین  اإلمامبالبصرة والكوفة شارك في قتل 
: تحقیق، سیر أعالم النبالء، بن عثمان الذهبيشمس الدین محمد بن احمد و : انظر. ومات مقتوالً 

  . ٣٥٩- ٣٥٧ص، ٣ج، )١٩٦٢، دار المعارف: القاهرة(، طه حسین: قراءة، محمد أسعد أطلس
وهو هانئ بن عروة بن شمران بن عمر بن قفاس بن عبد یغوث ): م٦٦٢- ٥٧٩(هانئ بن عروة المرادي ) ٩٠(

) علیهم السالم(ء والموالین ألهل البیت بن حصر بن غنم بن مالك بن عروة من الصحابة األجال
ل والي الكوفة عبید اهللا قتل من قب اإلیمانیتمتع بمكانة اجتماعیة مرموقة في قومه وعرف بالشجاعة و 

، محمد الغریفي البحراني: انظر. بن زیاد بسبب وقوفه الى جانب مسلم بن عقیل وایواءه في داره
، ؛ علي محمد علي الدخیل) ٢٠٠٧، بعة ثامن الحججمط: قم(، استشهاد هانئ بن عروة المرادي

  . ٢٣٥- ٢٢٥ص، )٢٠٠٢، دار المرتضى: بیروت(، اإلسالمقصص أبطال 
  ). (حیاة الشهید الخالد مسلم بن عقیل ، باقر شریف القرشي)  ٩١(
  . ٢٨-٢٢ص، للكوفة ) (الرائد سفیر الحسین ، عبد الرزاق الهاللي) ٩٢(
محمد صادق بحر العلوم : تحقیق، )الفوائد الرجالیة(رجال السید بحر العلوم، ر العلوممحمد مهدي بح) ٩٣(

، ؛ عبد الرزاق الهاللي ٥٨- ٣٣ص، )١٩٦٧، مطبعة اآلداب: النجف األشرف(، وحسین بحر العلوم
  . ٢٨-٢٢ص، للكوفة) (الرائد سفیر الحسین 
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وأوضحت فیه ان " یةاإلسالمدور األئمة في الحیاة "وقدمت مبحثًا قیمًا بعنوان 
لم تكن ) علیهم السالم(السیاسة واألعمال واألسس التي كان یتحرك علیها أهل البیت 

انما متكاملة ومتتابعة لتحقیق اهداف معینة اضافة الى ، منفصلة بعضها عن البعض اآلخر
ة الى جانب تبیان أحقی، فهم األسمىهد ،"اإلسالمجوهرة "ادراكهم أهمیة المحافظة على 

بل كانوا یسعون ، بالوالیة مبینة انهم لم یكونوا دعاة سلطة) علیهم السالم(نة ال البیت ومكا
وحرصوا على ، ة وعصمتها ایمانًا مطلقاإلماممن باعداد األمة اعدادًا عقائدیًا یؤ  الى

الوعظ واالرشاد في تحركاتهم في  اضافة الى اإلمامیة في ظل حكم اإلسالمتطبیق المبادئ 
لفضائل وتشجیع الشعراء ومساعدة الفقراء كل ذلك وسواه حرك علیهم سطوة نشر العلم وا

السالطین والمتجبرین مما تعرضوا للقتل والتشرید والسجن والنفي بغیة ابعادهم عن قواعدهم 
  .)٩٤(یة والتخلص من تهدیداتهم لقواعد الظلم والطغیاناإلسالم

والدته  الى )"(علي  اإلماملمحات من جهاد " وتطرقت بمقال آخر حمل عنوان
وكیف تربى في بیت النبوة وارتشف من مناهل الرسالة المثل السامیة ، داخل البیت الحرام

أسلم في السنة الثامنة من عمره ترعرع مع  اإلسالمیة وهو أول مؤمن في اإلسالموالمبادئ 
ونشأ مثاًال ) (بعنایة الرسول محمد  مبادئه وأحكامه حالله وحرامه وحضيآیات القرآن و 

   .)٩٥(نسانلكمال اال

 انقاذ االنسانیة من براثن"سعت الى " دعوة نبیلة"الذي عدته ثم ناقش جهاده 
) (ومبادئه وعاشر الرسول محمد  اإلسالموقد أمن ب "والطغیانالجهل والضالل "و "العبودیة

طها فهو صاحب الصفحة الواضحة والجلیة التي خ، مسلطة األضواء على خالفته وصفاته

                                                             
دور األئمة ، تنوع أدوار ووحدة هدف ؛ محمد بحر العلوم) لیهم السالمع(أهل البیت ، محمد باقر الصدر) ٩٤(

دور ، ؛ محمد باقر الصدر) ١٩٨٥، دار الزهراء: بیروت(، یةاإلسالمفي المسیرة ) علیهم السالم(
  . ٣٢- ٢٣ص، ١٩٦٧، ٤-٣العدد ، ))اإلیمان((، یةاإلسالماألئمة في الحیاة 

البعثة بعشر سنوات في مكة المكرمة ونسبه علي رجب قبل  ١٣یوم الجمعة في ) (علي  اإلمامولد   ) ٩٥(
تزوج من اسد بن هاشم وله العدید من الكنى واأللقاب  توأمه فاطمة بن ببن عبد مناف بن عبد المطل

، محسن األمین: انظر. في مسجد الكوفة) هـ٤١(قتل سنة ، )علیها السالم(فاطمة الزهراء ) (بنت الرسول 
  . ١٧- ٣ص، ١ج، )١٩٩٢، دار التعارف: بیروت(، )علیهم السالم(سیرة األئمة  
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ضاربًا بذلك مثًال أعلى ال للمسلمین وحسب انما  "أحرف من نور"على حد تعبیرها بـ
  .)٩٦(لالنسانیة كافة

) (للرسول  كان منها فداؤه، مسیرته الجهادیة وأشارت الى صفحات مشرفة من
هل الشرك في فقد نام بفرشه مما أفشل مخطط أ، ةبنفسه لیلة هجرته الى المدینة المنور 

ثم نوهت بانجازاته العسكریة ومواقفه الحازمة والحاسمة في منعطفات ) (الرسول اغتیال 
ولم یغب عن بالها في لفت ، )٩٧(في أیامه األولى اإلسالمتاریخیة مهمة مرت بها مسیرة 

  :فهو على حد تعبیرها، األنظار الى جهاده في میدان العلم

كان ، عرف بغزارة العلم ورجاحة العقل"
 صاحب البیان واالسلوب خطیبًا مفوهاً 

العربي األصیل ازهد الصحابة وأعفهم 
وأشدهم تطبیقًا لمبادئ العدالة االجتماعیة 

  .)٩٨("وأحرصهم على اموال المسلمین

موضوع  ١٩٦٧وعالجت بمبحث قیم في عددها المزدوج الثالث والرابع الصادر عام 
واصطالحًا عند الفقهاء هو  "طلب الشيء"اوضحت فیه ان االجتهاد لغة هو " االجتهاد"

أصول الشریعة بكاملها وما تحتویه من أحكام والقدرة على استنباط تلك األحكام "معرفة 

                                                             
علیهم (ما رویه العامة من مناقب أهل البیت ، حیدر علي بن محمد الشرواني: انظر .للتفاصیل  ) ٩٦(

  . ٣١٦-٣٢ص، )١٩٩٤، یةاإلسالمالمنشورات : م.د(، محمد الحسون: تحقیق، )السالم
بدر وأحد والخندق وحنین أثر حاسمًا في  في األولى اإلسالموبسالته في معارك ) (علي  اإلمامكان لشجاعة   ) ٩٧(

، )ت.د، دار صادر: بیروت(، تاریخ الیعقوبي، احمد بن یعقوب بن جعفر: انظر . للتفاصیل. اإلسالمنصرة 
نخبة : مراجعة وتصحیح وضبط ،تاریخ الرسل والملوك، ؛ محمد بن جریر الطبري ١١٨،  ٥٢، ٣٩ص، ٢ج

  . ٣٠٠ص، ٢ج، )١٩٨٤ ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات: بیروت(، ٤ط، من العلماء
مناقب ، محمد بن علي بن شهر اشوب بن أبي نصر ابي حبیشي السروي المازندراني: انظر .للتفاصیل) ٩٨(

، المطبعة الحیدریة: النجف األشرف(، األساتذة في النجفلجنة من : تصحیح، آل ابي طالب
تقدیم ، الثاقب في المناقب، )ابن حمزة(؛ محمد بن علي الطوسي ٤٠٤-٢٨٧ص، ١ج، )١٩٥٦
لمحات ، ؛ حسین أمین ٢٦٩-٢٢٣ص، )١٩٩١، دار الزهراء: بیروت(، نبیل رضا علوان: وتحقیق

  . ١٢٠-١٠٣ص، ١٩٦٥، ٦- ٥العدد ، ))اإلیمان((، )(علي  اإلماممن جهاد 
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معرفة آیات األحكام والصحیح ، من الكتاب والسنة والعقل "وارجاعها الى أصولها
  .)٩٩(والضعیف من الحدیث وما اجمع علیه الفقهاء وما اختلفوا فیه

وهو " مقلداً "لمرید له یسمى او " مجتهداً "تلك األمور یطلق علیه وبینت ان من یتقن 
ال یعرف مصادر الشریعة أو تقتصر معرفته على أسمائها وعددها لیست له القدرة على 

  .)١٠٠(استنباط األحكام منها وبذلك یعود لمن یقلده من المجتهدین ألخذ الفتوى

في أمور النص  "یجتهد المكلف"شارت الى ان االجتهاد ینقسم الى أقسام منها ان وأ
وبذلك ) (في كتاب اهللا عز وجل أو سنة نبیه القطعي ثبوتًا وداللة أي موجود یقینًا 

 وأن یجتهد في أمور، رآن أو السنةالمجال لمثل هذا االجتهاد ویؤدي الى تعطیل آیات الق
ولهما اعتماد قسمین ا اهللا والسنة وهذا ینقسم بدوره علىال اجماع وال نص فیها من كتاب 

عشریة هذا  یة االثناماماألالمكلف في ثبوت الحكم على ما یضنه في نفسه وقد حرمت 
  .)١٠١(النوع من االجتهاد ألن أحكام اهللا ال تأخذ بالضنون

اما القاسم الثاني من االجتهاد لعدم وجود نص أو سنة هو اعتماد المقلد والمكلف 
صوابه من خالل مكلف عاقل یعرف ان في صحة الحكم على مبدأ الحكم والتأكد من 

یة االثنا ماماألوغیر ذلك وأجاز " الضرورات تبیح المحضورات"و "األهم مقدم على المهم"
  .)١٠٢(اإلسالمعشریة هذا االجتهاد العتماده على العقل المقدس في 

واوضحت علوم االجتهاد ومعارفه في اعتماده على بعض العلوم والمعارف منها 
 فضأل عن، واشتقاقاتها وتصریفها في األلفاظ والمعاني ومعرفة أصول الكلمة" اللغة العربیة"
الجرح  ملع"وأقوال الرواة من " العلم وبآیات األحكام"لمعرفة الدلیل والبرهان و" المنطق"

                                                             
دار المكتبة : القاهرة(، االجتهاد ومدى حاجتنا الیه في هذا العصر، محمد موسى توانا األفغانساتي) ٩٩(

دار : بیروت(، ٣ط، االجتهاد أصوله وأحكامه، ؛ محمد بحر العلوم ٩٨ص، )١٩٧٣، الحدیث
  . ٣٠-٢٩ص، )١٩٩١، الزهراء

النجف (، الرأي السدید في االجتهاد والتقلید واالحتیاط والقضاء، قاسم الخوئيال أبي: انظر .للتفاصیل) ١٠٠(
  . ٤ص، )١٩٦٧، مطبعة النعمان: األشرف

  . ١٢٠-١١٣ص، ١٩٦٧، ٤-٣العدد ، ))اإلیمان((، االجتهاد، محمد جواد مغنیة) ١٠١(
، )٢٠٠٩، طبعة ستارةم: قم(، النور الساطع في الفقه النافع، علي آل كاشف الغطاء: انظر .للتفاصیل) ١٠٢(

  . ٨٩-٧١ص، ١ج
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عقل فاحص "و" ذهن سلیم متحرك"وموارد اتفاق العلماء واختالفهم وذلك یتطلب  "والتعدیل
قامة الدلیل على الحكم المستنبط والدفاع عنه من خاللها أنستطیع " ملكة قویة"و" وناقد

ذا تمتع االنسان بكل تلك الصفات ن وتطبیق الفرع على مورد األصل فأبالدلیل والبرها
  .)١٠٣(أصبح مجتهداً 

ن االجتهاد قد بدأ منذ عصر الصحابة والتابعین وقد عمل به وتطور عند مؤكدة أ
صیانة النفس ومخالفة الهوى  لجاحل النضج والتكوین من أروره بمر یة من خالل مماماأل

  .)١٠٤(والحفاظ على الدین واطاعة اهللا عز وجل وتنفیذ الحكم وجواز التقلید

ووشحت صفحاتها بسلسلة من المقاالت واألبحاث المهمة التي سلطت فیها األضواء 
لمحة من "المعنون بـكان منها مقالها ) (جعفر الصادق  اإلماموفكر وسیاسة  نشأةعلى 
تطرقت فیه الى مولده في بیت النبوة في السابع عشر من ربیع األول  "الصادق اإلمامحیاة 
) (علي السجاد  اإلماموجده ) (الباقر  اإلمامفي ظل رعایة والده  وتربى) هـ٨٣(عام 

 نیةهض بزعامة األمة الدین) هـ١١٤(وبعد وفاة والده سنة ، اثنا عشر سنة وعاش مع جده
ونشر " األمر بالمعروف والنهي عن المنكر"و "الخیر"ومارس دوره في دعوة األمة الى 

وتعالیمه في المدینة المنورة بواسطة مدرسته الكبرى في مدینة جده رسول  اإلسالممبادئ 
  . )١٠٥( )(اهللا 

وأشارت الى معاصرته للعهد األموي خمسین عامًا ومن ثم ردحًا من الزمن في ظل 
مة الى المسار الصحیح العلمي واالجتهادي لألخذ بید األمبینة مساره ، الحكم العباسي

أمثال رئیس ، منبهة الى ان العدید من علماء األمة أخذوا عنه مختلف المعارف والعلوم

                                                             
مؤسسة العارف : روتبی(، المرجعیة بین الواقع والطموح، حمید الدهلكي: انظر .للتفاصیل) ١٠٣(

  . ٣٧-٣٤ص، )٢٠٠٥،للمطبوعات
؛  ٤١ص، ١٨ج، المصدر السابق، محمد بن الحسن الحر العاملي: انظر .للتفاصیل أكثر عن االجتهاد) ١٠٤(

؛  ٦٧٢-٥٥٩ص، )١٩٦٣، دار األندلس: بیروت(، العامة للفقه المقارن األصول، محمد تقي الحكیم
كلیة : جامعة الكوفة(، طروحة دكتوراهأ، الفقهي بین األصالة والمعاصرة االجتهاد، حسین كاظم عویز

  ).٢٠٠٩، الفقه
تشرین ، ٢-١العدد ، ))اإلیمان((، )(الصادق  اإلماملمحة من حیاة ، هادي الطباطبائي الحكیم  ) ١٠٥(

  .١٢٧-١٢٢ص، ١٩٦٣األول والثاني 
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الصادق  اإلماموقد شهد بفضل  )١٠٦( )رض(نیفة النعمان ابو ح اإلمامالمذهب الحنفي 
  .)١٠٧(العدید من أعالم المسلمین

أسس ومبادئ السیاسة  "الصادق اإلمامالقیم االنسانیة عند "وبینت في مقال آخر 
الملوك من أعطى ثالث  لأفض":مقتبسة أقواله في المضمار هذا ، وشروط الحاكم الولي

المظالم  حفظ الثنور وتفقد" والبعیدین في االفراط في ثالث" الرئفة والجود والعدل: خصال
الحكام "نهى عن مساعدة ) (الصادق  اإلماممؤكدة ان " واختیار الصالحین ألعمالهم

  .)١٠٨("العامل بالظلم والمعین له والراضي به شركاء"): (قال  اذ" الظالمین

وعدم شرعیة  "لمةالسلطة الظا"دد في عدم التعاون مع ولفت األنظار الى انه ش
ثیق او نسان وال یحترمون المن بحقوق االالذي یجحدو " الوالة الظالمین"العمل والتعاون مع 

تباع كل السبل التي تجبر السلطة في األمة الى أ" الفئة الصالحة المؤمنة" ودعا، والعهود
 "الظالمالحكم "على تطبیق القانون ونشر العدالة مؤكدة ان أقسى ألوان الظلم عنده هو 

  . )١٠٩(والواجب مقاومته ودحره

عن العالقة الوطیدة بین فكر " الصادق اإلمامالقرآن و "وأكدت في مقال تعنون بـ
فهو ، كان في مقدمتها" القرآن الكریم"موضحة ان ، وینابیعه األساسیة الثرة) ( اإلمام

                                                             
وهو النعمان بن ثابت بن النعمان بن زوطي الفارسي وأبوه من اهل ): م٧٥٢-٦٨٢(ابو حنیفة النعمان  )١٠٦(

) (الصادق اإلمامودرس على ید التجارة بدرس الفقه والكالم وعمل كابل طلب العلم وقرأة القرآن و 
راؤه أبو حنیفة حیاته وعصره وأ، و زهرةبمحمد أ: انظر. لتالمیذاو عرف بالورع وله العدید من األساتذة 

، أبي حنیفة اإلمامحیاة ، ؛ السید عفیفي ٣١-١٢ص، )١٩٤٧، دار الفكر العربي: القاهرة(، هوفقه
، نیفة ومنهجه في الفقه األكبرأبو ح، خمیس سبع حسن الدلیمي ؛) ١٩٥٢، المطبعة السلفیة: القاهرة(

  .   ٦١-١ص، )١٩٩١، یةاإلسالمكلیة العلوم : عة بغدادجام(، رسالة ماجستیر
  .  ١٢٧-١٢٥ص، )(الصادق  اإلماملمحة من حیاة ، هادي الطباطبائي الحكیم) ١٠٧(
أئمتنا روائع  ،علي محمد علي الدخیل: انظر .)(مام الصادق صیل أكثر عن المواقف السیاسیة لألللتفا) ١٠٨(

  . ٤٩٨-٤٩٦ص، ١ج، )١٩٩٩، دار التعارف للمطبوعات: بیروت(، ثنى عشرمن حیاة األئمة اال
تشرین األول ، ٢- ١العدد  ،))اإلیمان((، )(الصادق  اإلمامالقیم السیاسیة عند ، شریف القرشي رباق) ١٠٩(

  . ١١٦-١١٢ص، ١٩٦٣ والثاني



- ١٦٠ - 
 

طریق ال عن ) (وما أخذه عن آبائه عن أجداده عن رسول اهللا  )١١٠(مرجعه األساسي
  .)١١١(یشوبه الشك

من ضغوطات ) ( اإلماممعاناة " الصادق بین عهدین اإلمام"كما بینت في مقالها 
وكیف استطاع بحصانته وحكمته ابراز مدرسته الفقهیة ، السلطتین األمویة والعباسیة

بید انه استطاع وعلى ، وتفشي بطشهم" اد الحكامداستب"واالجتهادیة في حقبة زمنیة سادها 
نشرًا أكد على أسس الدین  "العلم والفضیلة"حد تعبیر صاحب المقال من أن تنشر مدرسته 

القویم والعقیدة الصحیحة السمحاء مقدمًا بذلك درسًا تاریخیًا بلیغًا ألبناء األمة في اتباع 
  .)١١٢(س أقلها العلمآلیات وأسالیب متنوعة هدفها تحدي الطغیان واالستبداد لی

وبذلك طالع القارئ الكریم صفحات من تاریخ الفكر اإلسالمي في صفحات 
تاریخیًا حرصت من خالله الوقوف مطوًال عند مختلف منعطفات وتطوراته  ،"اإلیمان"

هدفًا اوًال في ، وشخصیاته التي كان لها أثر بارز في صناعة أحداثه والتأثیر في مجراها
وهذا ما ، لنشئ الجدید والقراء ثانیاً لانب تقدیم النموذج والمثل األعلى الى ج، مسعاها هذا

  . سیقف عنده الباحث في الصفحات اآلتیة من مبحثه الثالث في الفصل الثالث

    

  

                                                             
حالل وربع حرام وربع سنن ربع : ان القرآن نزل أربعة أرباع: (القرآن قائالً ) (وصف اإلمام الصادق ) ١١٠(

أبي عبد اهللا جعفر بن : انظر). قبلكم وما یكون بعدكم وفصل ما بینكم ما كانوأحكام وربع خبر 
  . ١١٤ص، ٦ج، المصدر السابق، )علیهما السالم(محمد 

القرآن ) علیهم السالم(وأهل بیته ) (ل الرسول عوج، بالقرآن وأحكامه وقوانینه ) (عمل اإلمام الصادق ) ١١١(
ما أتاكم عنا من حدیث : (قال) (وعن كلیب األسدي عن اإلمام الصادق ، القرآن میزان ألقوالهم
المصدر ، )علیهما السالم(عفر بن محمد أبي عبد اهللا ج: انظر). فهو باطلالیصدقه كتاب اهللا 

  . ٢٤ص، ١ج، السابق
تشرین األول والثاني ، ٢-١العدد ، ))اإلیمان((، اإلمام الصادق بین عهدین، محمد رضا الشبیبي) ١١٢(

، ٢-١العدد ، ))اإلیمان((، اإلمام الصادق بین عصرین، ؛ عبد الزهرة الصغیر ٣٠-٢٧ص، ١٩٦٣
  . ٩٠- ٨٧ص، ١٩٦٣تشرین االول والثاني 
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وشخصیاته  اإلسالمبرموز " التعریف"منهجها في وانطالقًا من " اإلیمان"سعت 
وابراز ، ي من جهة أخرىاإلسالملدى الرأي العام " المعرفي" العظام من جهة وبث الوعي

في ، بتقدیم االنموذج والمثل األعلى وحسب بل وتقریضها من جهة ثالثة "الوعظیة"مهمتها 
افراد صفحات متنوعة وعدیدة من مختلف اعدادها للوقوف عند احدى الشخصیات 

 "الدروس"یة التي یمكن من خاللها استعراض وبحث مسیرتها التاریخیة واستنباط اإلسالم
  .لتلك الموضوعاتمن نشرها  "اإلیمان"وتحقیق ما ترجوه " العبر"و

حمل في طیاته  ت األضواء في مقال لها ذي عنوانسلط، وتناغمًا مع ما تقدم
بین المصلحة  "العالقة التناقضیة"تدارست فیه " من أعان ظالمًا ابتلى به"مغزى واخر 

واالصطراع داخل النفس البشریة مشیرة الى ان تغلیب " الخاصة"العامة وتلك الذاتیة 
كلما زاد نكران الذات  "اإلیمان"كلما زاد  "طردیة"مرتكز على عالقة  أحدهما على اآلخر

وعظمته ضاربة أمثلة  اإلسالموضغوطاتها المتنافیة مع روح  "األنا"على  "العام"وتغلیب 
  .)١١٣(خاصة في القرن الهجري األول، اإلسالممتنوعة وعدیدة من مختلف مراحل تاریخ أمة 

 معاویة بن ابي سفیانوكان من تلك الشخصیات على سبیل المثال ال الحصر 
ومنهجه البراجماتي والحجاج بن یوسف الثقفي وسیاسة البطش والطغیان وما أدت في نهایة 

  من ارهاصات السیاسیة ، )١١٤(المطاف وكذلك تباینات مواقف قتیبة بن مسلم الباهلي

  

                                                             
، ١٩٦٥كانون الثاني وشباط ، ٢-١العدد ، ))اإلیمان((، من أعان ظالمًا ابتلى به، حسن األمین)  ١١٣(

  . ٨٥- ٧٦ص
العراق ولد قتیبة بن مسلم بن عمر بن الحسن الباهلي في ): م٧١٥- ٦٦٩(قتیبة بن مسلم الباهلي )  ١١٤(

وكان قریبًا من الحكم األموي واصبح قائدًا وفاتحًا للبلدان وعرف بشجاعة وفروسیته وعین والیًا على 
ثار على الحكم األموي بعدما ادرك ظلم نظام الحكم ، خراسان وفتح بالد ما وراء النهر وخوارزم والصین

قتیبة بن مسلم الباهلي ، عماش صالح مهدي: انظر. ومقتله ائه وانتهى به الحال الى فشل حركتهواخط
- ١١ص، )١٩٧٨، دار الحریة للطباعة والنشر: بغداد(، وحركات جیش المشرق الشمالي ما وراء النهر

١٤  .  
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  .)١١٥(بنیه واخوته حیث قطعت رؤوسهم جمیعاً األمویة والتي انتهت حیاته وعشرة من 

نموذجًا رائعًا عن أ "اإلسالمرجال العقیدة في " وقدمت في مبحث موجز عنوانه
 ،)١١٦(العقائدیة أال وهو خالد بن سعید بن العاص األموي اإلسالماحدى شخصیات 
، ومواقفه اذ أشارت الى اسالمه بسن لم تتجاوز منتصف عقده الثالث مستعرضة سیرته

بالعدید من معارك المسلمین  منوهة في اشتراكه، یة والدفاع عنهااإلسالمومناصرته للدعوة 
  .)١١٧(شارتها للسنة الرابعة للهجرة أثناء اشتراكه في الحرب ضد الرومحتى أ

وأوضحت انه كان من بین الداعین الى التخلص من العادات الظالمة واستغالل 
ى قادة الضاللة ي سبیل مصالح الفرد وعدم االنقیاد الفالثروات العامة دونما وجه حق 

مشیرة الى ما تلقاه من ألوان العذاب والبطش على أیدي  إسالمهخامسًا في واالنحراف وكان 
بید ان ذلك لم تحول ومالزمته ، ألوثانهممنوهة بتحدیاته لهم و ، اإلسالممشركي قریش لترك 

مقدمًا درسًا عمیقًا ونبیًال في التضحیة من أجل القیم ومبادئ الدین ) (للرسول محمد 
  .)١١٨(الحنیف

خرى أمثال فتناولت في المبحث نفسه شخصیات أ، ةذج السابقانمولم تكتف بال
موضحة زیادة اسالمهم ، وعمار بن یاسر يذر الغفار  وابي الكندي المقداد بن االسود

                                                             
  . ٨٥-٧٦ص، من أعان ظالمًا ابتلى به، حسن األمین)  ١١٥(
شمس  بن عبد أبو سعید بن العاص بن أمیة وهو ): م٥٩٤- ٥٤٤(خالد بن سعید بن العاص األموي )  ١١٦(

أسلم في العقد الثالث من عمره وعینه الرسول ، بن عبد مناف القرشي األموي وأمه من بني لیث من كنانة
) ( یة بعد وفاة الرسول اإلسالمعلى الیمن وشارك في الفتوحات والمعارك) ( واستشهد في عهد خالفة

: قم(، بعینان الصحابة والتالصفوة م، حسین الشاكري: انظر. في فتوحات الشام) رض(أبو بكر الصدیق 
؛ عز الدین أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد  ١٦٦- ١٦١ص، ٢ج، )١٩٩٨، مطبعة ستارة

  .   ٨٤-٨٣ص، ٢ج، أسد الغابة في معرفة الصحابة،)ابن األثیر(بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني 
: تصحیح، التاریخ الكبیر، )هـ٧٥١ت(علي بن الحسن الدمشقي بن عساكر الشافعي: انظر .للتفاصیل)  ١١٧(

أعمدة ، ؛ حلمي علي شعبان ٤٩ص، ٥ج، )١٩٣٤، مطبعة الروضة: دمشق(، عبد القادر افندي بدران
  .  ٤ج، )١٩٩١، دار الكتب العلمیة: بیروت(، خالد بن سعید بن العاص األموي، اإلسالم

تحقیق ، فتوح البلدان، )هـ٢٧٩ت(أبي العباس احمد بن یحیى بن جابر البالذري: نظرا .للتفاصیل)  ١١٨(
، )١٩٨٧، مؤسسة المعرفة للطباعة والنشر: بیروت(، عبد اهللا أنیس الصباغ وعمر أنیس الصباغ: وشرح
دار الرسول األكرم للطباعة والنشر : بیروت(، رجال خالدون ونساء، ؛ بسام مرتضى ٩٣- ٩٢ص

، خالد بن سعید بن العاص- اإلسالمرجال العقیدة في ، ؛ عبد الواحد المظفر ٣٠ص، )٢٠٠٧، والتوزیع
  . ١١٩-١١٤ص، ١٩٦٥كانون الثاني وشباط ، ٢-١العدد ، ))اإلیمان((
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یة ومواقفهم المبدئیة الحازمة في ما تالها اإلسالمودورهم في السنوات األولى لنشر الدعوة 
مستعرضة ما تمتعت به  ،)١١٩(ي یومئذاإلسالممن أحداث وتطورات ألمت بكیان المجتمع 

، هم ونصرتهم الحقتئیلمبد، )(وثیقة مع الرسول محمد  تلك الشخصیات من عالقة روحیة
النبویة في بواكیر  المواقف الحاسمة من تاریخ الرسالة وما تمیزوا به من بسالة وشجاعة في

  .)١٢١(  الكندي األسود      نف المقداد بوبذلك تجلى موق ،)١٢٠(سنواتها األولى

مشیرة الى  ،)١٢٢(ذر الغفاري المبحث ذاته مطوًال عند شخصیة أبيووقفت في 
زاء أخطر المنعطفات التاریخیة التي ألمت تفاصیل نسبة ومسیرة أسالمه ومن ثم مواقفه ا

 "الصلة"الفتة األنظار الى عمق  )١٢٣( )(أعقاب وفاة الرسول محمد  اإلسالمبدولة 

                                                             
- ٥العدد، ))اإلیمان((، وسیرة المقداد وأباذر وعمار) (علي  اإلماملمحات من جهاد ، حسین أمین)  ١١٩(

  . ١٢٠-١٠٨ص، ١٩٦٥، ٦
لمحات من جهاد ، ؛ حسن األمین ٢٣٦- ٢٣٥ص،  ٢ج، المصدر السابق، محمد یوسف الكادیوهلوي  )١٢٠(

  . وسیرة المقداد وأباذر وعمار) (علي  اإلمام
بن ثعلبة بن مالك بن ربیعة بن عامر بن  روهو المقداد بن عم): م٦١٣-٥٤٣(المقداد بن االسود )  ١٢١(

ون قبیلة قضاعة عرف بكونه فارسًا مغوارًا طویل القامة سابع مطرود البهرائي نسبة الى بهراء بطن من بط
في معاركه عهد خالفته توفي ودفن ) (علي  اإلمامالقوم اسالمًا شارك في معارك المسلمین ومع 

: بیروت(، ٢ط، المقداد بن األسود الكندي -األربعة  سلسلة األركان، محمد جواد ال الفقیه: انظر. بالبقیع
، ریخاأعالم صنعوا الت، سیف لاهللا آ؛ عبد  ٢١-١٥ص ،٣ج، )١٩٨٥، للمطبوعاتسة األعلمي مؤس

المقداد بن -اإلسالممن أعمدة ، ؛ حلمي علي شعبان ٢٢٥-٢١١٨ص، )٢٠٠٣، طم.د: البحرین(
  . ١٨ج، )١٩٩١، دار الكتب العلمیة: بیروت(، عمرو

م في مكة ببدایة لر اساي غفوهو جندب بن جنادة من قبیلة بن): م٦١٢-٠٠٠٠(أبو ذر الغفاري )  ١٢٢(
مسكنًا له عمل على محاربة الظلم والطغیان ) (عرف بصدقه وزهده اتخذ من مسجد الرسول  اإلسالم

. ودعى الى العدل والمساواة الى أن أدى به األمر الى النفي الى الربذة واستشهاده متمسك باسالمه وایمانه
ووفایات المشاهیر  اإلسالمتاریخ ، )هـ٧٤٨ت(الذهبيشمس الدین محمد بن احمد بن عثمان : انظر

 ١٧٠- ١٦٥ص، )٢٠٠١، دار الكتاب العربي: بیروت(، ٤ط، عمر عبد السالم تدمري: تحقیق ،واألعالم
  . ١١٥-١٠٧ص، )١٩٤٥، مطبعة سعدي: طهران(، أبو ذر الغفاري، ؛ عبد اهللا السبتي

: تدقیق وتحقیق، البدایة والنهایة، )هـ٧٧٤ت(مشقيأبو الفداء الحافظ بن كثیر الد: انظر .للتفاصیل)  ١٢٣(
؛ علي بن الحسن بن  ٢١٦-٢١٥ص، ٢ج، )ت.د، دار الكتب العلمیة: بیروت(، أحمد ابو ملح وآخرون

، محمد محي الدین عبد الحمید: تحقیق، مروج الذهب ومعادن الجوهر، )هـ٣٧٧ت(علي المسعودي
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 الحازمة ازاء ما بدء- اقفه الشجاعةمشیرة الى عدد من مو ) (علي  اإلماممع  "التواصل"و
، الفاحش لدى قلة" الغنى"حیث ، طبقي- یستشري في جسد األمة من تمایز اجتماعي

" رفض"مر اضطره الى أ، ي یومئذاإلسالمالمدقع في جزء حیوي من المجتمع  "الفقر"و

الَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضَّةَ وال( :تلك الظواهر االجتماعیة وترداده قوله تعالى "تحدي"و و 
فنيمٍيذابٍ أَلبِع مهرشفَب ِبِيلِ اي سفكان نفیه الى ، السلطان ق وأفزعمما قل، )١٢٤()قُونَها ف

  .)١٢٦(والمحرومین نوموته فیها شهیدًا لنصرة الحق ودفاعه عن المظلومی )١٢٥(راء الربذةصح

وأهله أال وهي  اإلسالموقدمت أیضًا شخصیة أخرى قدمت درسًا بلیغًا في نصرة 
شخصیة الصحابي الجلیل عمار بن یاسر من أوائل المسلمین والذي قال بحقه رسول اهللا 

وكان فخر من ، )١٢٧("ان ابن سمیة ما یخیر بین أمرین اال اختار أرشدهما" :)(محمد 
مام ؤازرته لألومن أشدهم مبدءًا في المحافظة على قیمه مبینة نصرته وم اإلسالممفاخر 

وهب لك حب المساكین فجعلك ترضا بهم اتباعًا : (حتى قال فیه) (أبي طالب علي بن 
منها مشاركته في ، منبهه الى العدید من مواقفه الشجاعة والمبدئیة، )ویرضون بك اماماً 

                                                                                                                                                                              
أبو ذر -مع الصحابة والتابعین، ؛ كمال السید ٣٥٢-٣٥١ص ،٢ج، )ت.د، المعرفةدار : بیروت(

  . ٣٩- ٣١ص، ٥ج، )٢٠٠٠، مؤسسة أنصاریان: قم(، ٢ط، الغفاري
  . ٣٤: آیة، سورة التوبة" القران الكریم")  ١٢٤(
  .منطقة صحراویة غیر مأهولة بالسكان تقع أطرف المدینة المنورة: الربذة)  ١٢٥(
قادة الطغیان واالستبداد للدفاع عن حقوق المحرومین والفقراء  موبصالبة أماكان أبو ذر الغفاري یقف )  ١٢٦(

؛ عبد  ٢٣٦-٢٣٥ص، ٢ج، المصدر السابق، محمد یوسف الكادیوهلوي: للتفاصیل انظر. من المسلمین
  .١٣٥- ١٣٤ص، المصدر السابق، اهللا السبتي

هاجر  اإلسالممن ومن األوائل في ینتمي عمار بن یاسر الى قبائل الی): م٦١٧-٥٢٤(ر بن یاسر امع)  ١٢٧(
في معركة صفین  واستشهد) (علي  اإلماموجاهد في سبیل اهللا وشارك في معارك المسلمین وحروب 

محمد بن  جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن: انظر. على ید جیش معاویة بن أبي سفیان
-١٧٥ص، ٢ج، )١٩٦٨، دار المعارف: الهند(، ٢ط، كتاب صفوة الصفوة، )هـ٥٩٧ت(علي بن الجوزي

١٧٦ .  
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ضربناكم على تنزیله والیوم "وهو ابن التسعین عامًا وكان یقول  ،)١٢٨(معركة صفین
  .)١٢٩(نادرًا من الشجاعة حتى نال الشهادةمقدمًا مثًال " نضربكم على تأویله

في مبحثها هذا أرادت ان تبین لقرائها ما تعنیه  "اإلیمان"ویبدو مما تقدم ان 
والذود عنه بصالبة وحزم فال " للحق"أي مناصرتها ) (الحق للرسول الكریم " ةبالصح"

وكیف انهم قدموا انموذجًا رائعًا في التضحیة والفداء  "ترهیب"أو  "ترغیب"تلین عریكته أمام 
  .والعمل بها واشاعتها بین المسلمین "الحق"من أجل اعالء كلمة 

اسالمیتین من  نوسعت بموضوعیة محسوبة في تسلیط األضواء على شخصیتی
كان لهما األثر الطیب في ، ي قویمنلما لهما من دور فكري واسالمي وانسا، البیت األموي
وحي  من"لفتًة لألنظار فاختر صاحب مقالها الثر هذا عنوانًا م "عمالً "و "ماً لع"تاریخ األمة 

  وعمر  )١٣٠(تطرقت في مضامینه لشخصیة كل من خالد بن یزید بن معاویة "التاریخ

                                                             
عهد خالفته وجیش معاویة بن أبي  في) (علي  اإلماموهي المعركة التي حدثت بین جیش : صفین)  ١٢٨(

مركز الغدیر : بیروت(، البدریون قي صفین،  أيلمده  عبد اللطیف كوه: انظر. )هـ٣٧(فیان عام س
  . ١٥٩-١٥٣ص، )٢٠٠٤، یةالماإلسللدراسات 

: بیروت(، ٤ط، عمار بن یاسر-سلسلة األركان األربعة، د جواد ال الفقیهممح: انظر .للتفاصیل)  ١٢٩(
عمار بن -حابة والتابعینمع الص، ؛ كمال السید ٢٢٤ص، ٤ج، )٢٠٠٠، مؤسسة األعلمي للمطبوعات

  .٨ج، )٢٠٠٠، مؤسسة أنصاریان للطباعة والنشر: قم( ،٢ط، یاسر
بن أبي سفیان بن أمیة وصف  هو خالد بن یزید بن معاویة): م٦٧٠-٠٠٠٠(خالد بن یزید بن معاویة )  ١٣٠(

عرف بالسخاء والشجاعة والفصاحة یقیم ، العدید من المؤرخین بالصفات الحمیدة وأعد من األشراف من
الكیمیاء وترجم  ي علمیة فاهتم بالعلوم والمعارف العربیة واألجنب، في مدینة حمص وعین والیًا علیهما

فاضل : انظر. العدید من الكتب من اللغات الیونانیة والقبطیة الى العربیة وعرب مصادر الطب والفلك
، دار الشؤون الثقافیة للطباعة والنشر: بغداد(، خالد بن یزید ومسیرته واهتماماته العلمیة، خلیل احمد

١٩٨٤ .(  
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، ما الشخصيبالغًا في بنائه اوكیف ان لنشأتهما الفكریة والروحیة أثر  ،)١٣١(بن عبد العزیز
 "علم الكیمیاء"وخاصة  "العلم"صوب  اول منهما اهتمامًا كبیر حتى بان في توجهات األ

    .)١٣٢(اإلسالم بناء دولةدراكه ما یعنیه العلم من أساس رئیسي في ال

أما ثانیهما فأشارت الى مجهوداته في جعل النظام االقتصادي والسیاسي للدولة 
باذًال ، متناغمًا تمامًا مع مقومات الشرع القویم) ـه١٠١- ٩٩(نمه الخالفة أیام تس اإلسالم

  . )١٣٣(بین رعایاه" االنصاف"و "العدال"جهده من أجل تحقیق 

أدب "صفحة من صفحات  "شعراء من كربالء"وعالجت في مقال حمل عنوان 
معركة "مستعرضة فیه عدد من الشعراء ممن تناولوا في مضامین شعرهم وقصائدهم  "الطف
م ١٨٢٥كان منهم الشیخ محسن أبو الحب الكبیر المولود في كربالء عام  ،"كربالء

، أطلع على مصادر العلم والمعرفة ،"آل أبي الحب"والمنحدر من أسرة علمیة تعرف بأسرة 
وعاصر أهل العلم واألدب حتى أصبح خطیبًا وشاعرًا بارعًا وجاد في خطابة المنبر 

 اإلمامدیوان شعر مخطوط یحوي العدید من القصائد في رثاء له  ان ههبومنالحسیني 
  .)١٣٤(فدفن في الروضة الحسینیة المقدسة ١٩٠٧وقد توفي في عام ) (الحسین 

                                                             
بن ابي العاص د العزیز بن مروان بن الحكم ابن أبن عب هو عمر): ٦٨٣-٦٤٢(عمر بن عبد العزیز ) ١٣١(

، ) هـ٩٩(تسنم الخالفة عام، ولد في المدینة، أمیة األموي وأمه لیلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب
لم وأحسن معاملة الرعیة واهتم بالعلوم والمعارف ورد المظا) (عمل على توسیع مسجد الرسول 

دار : بیروت(، عمر بن عبد العزیز-اإلسالمأعمدة ، ي علي شعبانملح: انظر. داریةوالتنظیمات األ
، ٢ط، عمر بن عبد العزیز خامس الخلفاء الراشدین، ؛ صالح أحمد العلي ٥ج، )١٩٩١،  الكتب العلمیة

  ).  ٢٠٠٢، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر: بیروت(
حزیران وتموز ، ١٠- ٩العدد ، ))یماناإل((، )براعم بین أشواك(من وحي التاریخ ، محمد حسن علیوي)  ١٣٢(

  . ١٤٦-١٤٣ص، ١٩٦٤
  .المصدر نفسه)  ١٣٣(
دار المحجة البیضاء : بیروت(، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء، سلمان هادي ال طعمة)  ١٣٤(

الشیخ محسن أبو ( شعراء من كربالء، ؛ سلمان هادي آل طعمة ١٧٩ص، )١٩٩٩، والرسول األعظم
  . ٤٥٩-٤٥٥ص، ١٩٦٤شباط وآذار ، ٦-٥العدد ، ))اناإلیم((،)الحب الكبیر
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م في ١٨٧٤ثم تطرقت الى الشیخ الشاعر محمد فلیح الكربالئي الذي ولد عام 
ذ على ید متتلو ، وعرفه عنها حب األدب ،مبینة انتمائه األسري، مدینة كربالء المقدسة

امتاز شعره بالتنوع وقد جمعه في دیوان مخطوط توفي عام ، مشاهیر شعراء كربالء المقدسة
  .)١٣٥(بكربالء المقدسة ١٨٩٧

وأعقب اهتمامها هذا تسلیط األضواء على شاعر آخر هو الشیخ كاظم بن صادق 
، عریقة معروفةمنتمیًا الى أسرة عربیة  " الهر" بن محمد علي بن احمد الحائري الشهیر بـ

عرفت أسرته بالعلم واألدب ، من نواحي مدینة الحلة "الطهمازیة"صل سكناها في قریة أ
وعد من شعراء القرن التاسع عشر المیالدي المحافظین في شعرهم ولد عام ، وحب المعرفة

تاركًا ، ١٩٣٢توفي عام ، ودرس الفقه وأصوله على ید بعض المشایخ وعلماء الدین ١٨٥٩
من آل البیت األطهار عري مخطوط جل قصائده تغنت بامجاد ومواقف وسیر األئمة دیوان ش

  . )١٣٦( )علیهم السالم(

وقدمت مقاًال مهمًا عن واحد من أعالم المرجعیة في النجف األشرف أال وهو 
لمقالها هذا مستعرضة تاریخ ، فكان اسمه عنوانًا كافیاً ، )١٣٧("الشیخ مرتضى األنصاري"

م ودرس مقدماته العلمیة في العدید ١٨٠٠حیث مسقط رأسه في دزقول سنة ، والدته ونشأته

                                                             
، ١ج، )١٩٦٦، مطبعة اآلداب: النجف األشرف(، شعراء من كربالء، سلمان هادي ال طعمة) ١٣٥(

العدد ، ))اإلیمان((،)محمد فلیح الكربالئي(كربالء  شعراء من، ؛ سلمان هادي ال طعمة ١٦٧-١٦٠ص
  .  ١٠٧- ١٠٣ص، ١٩٦٤نیسان ومایس ،  ٨- ٧

؛ سلمان هادي آل طعمة  ١٧٢ص، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء، لمان هادي آل طعمةس)  ١٣٦(
  . ١١٧-١١٥ص، ١٩٦٥، ٤-٣العدد ، ))اإلیمان((، )الشیخ كاظم الهر(ء من كربالء شعرا

وهو مرتضى بن محمد بن أمین بن مرتضى بن شمس الدین ): ١٨٦٤-١٨٠٠(مرتضى األنصاري )  ١٣٧(
، بن جمال الدین بن حسن بن یوسف بن عبد اهللا بن قطب الدین األنصاري بن محمد شریف بن احمد

تربى تربیة اسالمیة صالحة وترعرع في بیت العلم والمعرفة تنقل بین أصفهان والنجف وكربالء وحصل 
على شهادات عالیة حتى عمل بالتدریس كان زاهدًا عابدًا وجمع الفضائل والكرامات وعرف كأبرز علماء 

ذكرى شیخنا األنصاري ، محمد رضا الطبسي: انظر. توفي ودفن في النجف، العدید من اآلثارعهده وله 
، )١٩٨٣، مطبعة القضاء، رفالنجف األش(، هـ دراسة تحلیلیة تاریخیة١٢٨١-١٢١٤بعد قرن) قدس(

عصره ى األنصاري حیاته سامي ناصر حسین المنصوري، أیة اهللا العظمى الشیخ مرتض ؛٣١- ٢٢ص
     ٠)٢٠٠٥كلیة التربیة،:القادسیة جامعة(ماجستیر، ،رسالة١٨٦٤-١٨٠٠أثاره



- ١٦٩ - 
 

انتقل بعدها الى ، من مدن العراق ثم هاجر الى كربالء المقدسة وهو في العشرین من العمر
ثم قفل راجعًا الى العراق بعد سنتین الكمال دراسته ، الكاظمیة المقدسة فعاد الى موطنه

م لیعود ١٨٥١ د مرة أخرى الى ایران ومكث فیها حتى عامفعا، العلمیة في النجف األشرف
  .)١٣٨(حیث وافاه األجل ١٨٦٤لمرجعیة فیها حتى عام الى النجف متسنمًا ا

عته في الفقه واألصول وأشارت الى تمیزه العلمي وتنوعه المعرفي موضحة برا
ه الفاعل في ومنبهة الى أثر  ،"العمل الصادق والزهد"صفًا وعلى حد تعبیرها بـوالفلسفة مت

ي على یدیه ماماألوتخرج العدید من جهابذة الفقه ، )١٣٩(في عهده" نهضة الحوزة العلمیة"
خاصة وانه صاحب احد المصادر األساسیة في الدرس الحوزوي كتاب ، الكریمتین

  .  )١٤٠(الذي مازال یدرس في حلقاتها الدراسیة "المكاسب"

وبالدور  "محمد سعید الحبوبيالقائد المجاهد "وذكرت في مقال حمل عنوان 
  مستعرضة بدءًا والدته حیث ، )١٤١(القیادي الفاعل للعالم والشاعر محمد سعید الحبوبي

  

  

ووجد ، ات وسیرتهمتغنیه بصف ،)١٤٢(النجف األشرف ومن ثم مساره العلمي والشعري
لما لذلك من أهمیة في الوقوف ، من المهم ان یقتبس شیئًا مما ورد في مضامینه  الباحث

                                                             
في ذكرى الشیخ ، )قدس(مؤتمر العالمي لمناسبة الذكرى المئویة الثانیة لمیالد الشیخ األعظم األنصاري ) ١٣٨(

  . ١١٤- ١٠١ص، )١٩٥٣، مطبعة باقري: قم(، مجتبى المحمدي: جمع واعداد، االنصاري
، الصادق اإلماممؤسسة : قم(، الشیخ األنصاري رائد النهضة العلمیة الحدیثة، نيجعفر السبحا)  ١٣٩(

  . ٥٨- ٥٠ص، )٢٠٠٤
مطبعة : النجف األشرف(، محمد كالنتر: تحقیق، المكاسب، مرتضى االنصاري :انظر. للتفاصیل) ١٤٠(

، ٦-٥العدد، ))اإلیمان((، الشیخ مرتضى األنصاري، محمد الكرمي؛  ٢ج، ١ج، )١٩٧٢، اآلداب
  . ٣٩- ٣٣ص، ١٩٦٥

جامعة الكوفة بصدد انجاز رسالته -فاروق محمود عبد اهللا الحبوبي في كلیة اآلداب يان الباحث عل)  ١٤١(
محمد سعید الحبوبي ودوره الفكري والسیاسي ((للماجستیر عن شخصیة السید محمد سعید الحبوبي بعنوان 

١٩١٥-١٨٤٩(( .  
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ولما لعبارته من داللة أكدتها العدید من ، من جهة "اإلیمان"عند أسالیب الكتابة عند كتاب 
  : الدراسات واألبحاث الشخصیة التي تناولت إذ جاء فیه

نًا للعلم ضوحا، كان داعیًا لألخالق السامیة"
، حتى ملك االجتهاد، واعیًا للقلم والسیف، حكمةوال

الذي تمیز بالتجدید وانقالبه على الطرق القدیمة 
وعرف بمواقفه البطولیة والجهادیة ضد ، العقیمة

القوات االنكلیزیة وحث العشائر في الفرات األوسط 
  . )١٤٣("والجهاد ضدهم، على محاربتهم

الجهادیة وأثره في حل النزاعات بین واسترسل صاحب المقال في تصفح مسیرته  
مشیرة الى ، العشائر والسلطات العثمانیة من أجل وحدة الصف ومحاربة القوات الغازیة

وقد ، وسط والتحقت بالمجاهدیند من العشائر في منطقة الفرات األالعدیرة دعواه من مناص
مقتل قائد الجیش أشرف على المعارك التي دارت بین جیش المجاهدین والبریطانیین وبعد 

العثماني عسكري بك وتفرق العشائر استطاعت القوات البریطانیة من االنتصار في منطقة 
  .)١٤٤(بخسارة المعركة بعد عام واحد اوتوفي بعدها متأثر  ١٩١٥الشعیبة عام 

نسبه فهو أبو جعفر بن یعقوب  مبینة "الكلیني اإلسالمثقة "ونشرت مقاًال بعنوان 
كان ، بغدادلي البغدادي لنزوله  في درب السلسلة بلرازي ویعرف بالسلسسحاق الكلیني ابن ا

لفقه والحدیث عادًال ثقة ورعًا عمالقًا في ا، یة وانبغ علماء عصرهماماألزعیم الشیعة 

                                                                                                                                                                              
، عبد الجبار الساعدي: انظر. رهشاعریة الحبوبي والصور الفنیة لشعللتفاصیل عن التركیبة اللغویة ل)  ١٤٢(

، مجبل التمیميمنى جبار ، )١٩٨٨، مطبعة األدباء: النجف األشرف(، مالمح من شاعریة الحبوبي
-٧العدد ، ))اإلیمان((، المجاهد محمد سعید الحبوبي اإلمامذكرى ، محمد جواد الغبان، المصدر السابق 

  . ٣٠٥-٣٠١ص، ١٩٦٨، ١٠
  .  ٢٦١ص، ١٩٦٨، ١٠-٧العدد ، ))اإلیمان((، لیة في شعر الحبوبيالقیم الجما، توفیق الفكیكي) ١٤٣(
، مطبعة منیر: بغداد(، رجال العراق واالحتالل البریطاني، ید رشید زمیزمسع: انظر .فاصیلللت)  ١٤٤(

األولى لثورة  ةالمجاهد محمد سعید الحبوبي واضع البذر ، ؛ منفذ الشمري ٢٧- ٢٣ص، ١ج، )١٩٩٠
  .  ٣ص، ٢٠٠١، ٣٤العدد ، )مجلة( ))الكوثر((،العشرین
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وله ، وصنفه علماء وطالب العلم وجمع الحدیث وبوبهمقصدًا لل همشیرة الى ان، ماماً وأ
  .)١٤٥(العدید من المریدین والتالمیذ

 ثقة"مؤكدة على ورعه وثقته حتى لقب بـ، یةاإلسالموتابعت تنقله بین المدن 
صنف وبوب فیه األحادیث ، جمعه ونسقه في عشرین عاماً  ،"الكافي"ألف كتاب ، "اإلسالم

احة والبالغة وحسن استقر في نهایة المطاف في بغداد وكان یتمتع بالفص، النبویة الشریفة
وقد أشار الى علمه ومكانته الدینیة العدید من ، یةاإلسالمالفلسفة والمعرفة الواسعة ب السبك

   .)١٤٦(المؤرخین والكتاب

إذ بین انه یحتوي على  "الكافي"وأعطى صاحب المقال تفاصیل طیبة عن كتاب 
 )٣٣٣(حدیثًا والقوي  )١١١٨(والموثوق منها  )٥٠٧٧(الصحیح منها ، حدیثاً  )١٦١٩٩(

مشددًا ان الكتاب ال یعني غیر قابل للنقاش بل ، حدیثًا والباقي بین حسن وضعیف ومجهول
والقصد من وراء ، هو باب مفتوح للنظر والبحث والنقض واألبرام في كل االحادیث والفتاوى

خاتمًا مقاله بوفاة  "العلمي الصحیح"لمنع البحث  "العقل"ذلك الى عدم وضع الحواجز أمام 
  .)١٤٧(ببغداد) هـ٣٢٩(ي عام الكلیني ف

ي او اإلسالمفي ترجمة ودراسة الشخصیات من التاریخ  "اإلیمان"ولم تنصب جهود 
بل زادت تمعن النظر بتلك المصادر والمراجع ، ریخ العراق الحدیث والمعاصر وحسبامن ت

، فذاذذلك من خالل العدید من كتابات األو ، یةاإلسالمالمعنیة بدراسات وترجمة الشخصیات 
نشرت  الحصر فعلى سبیل المثال ال ،"العلم"و "الحقیقة"ممن نذروا عقولهم وأقالمهم خدمة لـ

لمؤلفه                      ،"على كتاب أعیان الشیعة مالحظات سریعة"مقاًال بعنوان 
، ، مشیرة بدءًا الى أهمیته بین الموسوعات وكتب التراجم)١٤٨(السید محسن األمین العاملي

                                                             
مطبعة : طهران(، )هـ٣٢٩(جعفر محمد بن یعقوب الكلیني المتوفي  ترجمة أبي، حسین علي محفوظ)  ١٤٥(

  . ٤٩-١٨ص، )١٩٥٥، الحیدري
  .٢٥- ١١ص، )١٩٦٥، مطبعة سلیمان نزاده: قم(، التراث من حیاة المحمدین الثالث، مهدي العقیلي)  ١٤٦(
، الكلیني اإلسالمثقة ، ؛ عبد اهللا السبتي ٢ج، ١ج، المصدر السابق، محمد بن یعقوب الكلیني)  ١٤٧(

  . ٥٨-٥٠ص، ١٩٦٧، ٤-٣العدد ، ))اإلیمان((
ولد محسن بن عبد الكریم بن علي بن محمد األمین الحسیني   ):١٩٥٢- ١٨٦٧(محسن األمین)  ١٤٨(

شقراء درس دراسته األولیة فیها ، وهاجر الى النجف األشرف عام العاملي جنوب لبنان في منطقة 
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صاحب  تعبیر ویعد على حد ،"خدمات اسالمیة رائعة وفریدة في وقتها"دمه من وما ق
منطلق الخطأ "بید انه عرج وكما أسماه  ،"من اآلثار الخالدة والمؤلفات القیمة"المقال 
ضعها رزها وو الى أب فقد أشار، في الوقوع ببعض األخطاء التي احتواها الكتاب "والسهو

وقد ، ع تصحیحاتهامرقم الصفحة ومحتواها من األخطاء و بصورة نقاط وتناولت كل مجلد 
   .)١٤٩(مقاالت متسلسلة جدیرة باالهتمام الباحثین المعنیین بالموضوع تابعت ذلك بأربع

لة متنوعة من الشخصیات لجم افي تناوالته" اإلیمان"واضحًا مما تقدم ما أرادته  بدا
أال هناك مشتركًا ، وان اختلف زمانها ومكانها وتباینت توجهاتها واهتماماتها، اإلسالمیة

 "النفعیة"و "االنتهازیة رفض"و "حب العلم"و "الدفاع عن العقیدة"و "المبدأ"أساسیًا بینها 
قیمًا ونماذجًا كان وما یزال المجتمع اإلسالمي على وجه العموم والعراقي على وجه 

فكان ذاك حافزًا ودافعًا قویًا للوقوف  ،"قوالً "ال  "فعالً "لیها الخصوص بأمس الحاجة ا
وبجراءة عند عدد من قضایا التاریخ اإلسالمي وهذا ما سیتم معالجته في المبحث الرابع 

  هذه                                     واألخیر في الفصل األخیر من الرسالة 

  

  

  

                                                                                                                                                                              
ألكمال دراسته ،ونال درجة األجتهاد على ید العدید من األساتذة ،وله العدید من  ١٨٩٠

الهادي  دار:بیروت(علي مرتضى األمین،السید محسن األمین سیرته ونتاجه،:أنظر٠المؤلفات
،١٩٩٢(.  

،  )) األیمان((ي الیعقوبي ، مالحظات سریعة على كتاب أعیان الشیعة ، محمد عل: أنظر . للتفاصیل)  ١٤٩(
 ١٩٦٥،  ٢-١والعدد ؛  ٥٨٦-٥٧٥، ص١٩٦٤،  ٨-٧؛ والعدد ٥١٩- ٥٠٧، ص١٩٦٤،  ٦- ٥العدد

  . ٤٢-٣٦، ص١٩٦٥،  ١٠-٩؛ والعدد ٦٣- ٥٧ص ،
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خصت مضامینها قضایا ، بنشر موضوعات متنوعة "اإلیمان" عدد من كتاب شرع
 و" فكر"انسجمت الى حد كبیر مع منهج وسیاسة المجلة ، مهمة في التاریخ االسالمي

كان منها على سبیل المثال ال الحصر موضوعًا ذا أهمیة عقائدیة وفكریة في " " وعیاً 
- حیث نشرت في عددها المزدوج األول والثاني من كانون الثاني، معالجاته وداللة معطیاته

السنة "عالج فیه "سالمیة حفظ السنة وانتشارهادراسات أ"مقاًال بعنوان ، ١٩٦٥شباط عام 
 امستعرضًا األثر الفاعل للصحابة في نقلها وتبلیغ )١٥٠(حًا وداللةمفهومًا واصطال " النبویة

  .)١٥١(الى جمهور المسلمین

صاحب المقال األضواء على بعض رواة الحدیث الشریف وما یتطلبه ذلك  ثم سلط
، یها روایا التاریخ المتعلقة بسیرهم ونشأتهم ومسار اسالمهمفمن دراسة موضوعیة تمحص 

  .)١٥٢(ما یروى عنهم "صدقیة"و "مصادقیة"مما له أثر بالغ على 

كانت محفوظة عند  "السنة"نوا ان یوقد أكد ان بعض الكتاب المعنیین بالموضوع ب
منبهًا الى ان لم تدون أو تحفظ في سجالت  "القرآن الكریم"الصحابة جنبًا الى جنب مع 

بعض ، رهتعبیوعلى نص ، لذا تعرضت) (بعینها اال في وقت متأخر عند وفاة الرسول 

                                                             
من   ينبالوهي كل أثر عن : اصطالحاً ، مومةوهي السیرة الحسنة ومحموده كانت او مذ :لغة: السنة)  ١٥٠(

علي محمد معرض : تحقیق، شرح السنة، محمد الحسن بن مسعود البغوي: انظر. قول او فعل او تقریر
  . ١٢-١١ص، ١ج، )٢٠٠٢، دار الكتب العربیة: بیروت(، ٢ط، وعادل احمد عبد الموجود

ة في حفظ السنة النبوی) رضي اهللا عنهم(دور الصحابة ، ضیاء محمد محمود جاسم: انظر .لللتفاصی)  ١٥١(
  ).٢٠٠٧، دار الكتب العلمیة: بیروت(، ونشرها

ابن قتیبة  ؛ )١٩٦٧، مطبعة العرفان: صیدا(، أبو هریرة، عبد الحسن شرف الدین: انظر .للتفاصیل)  ١٥٢(
دار : بیروت(، ٢ط، محمد اسماعیل عبد اهللا الطحاوي: تصحیح ومراجعة، المعارف، ) هـ٢٨٦ت(الدینوري

بن (؛ محمد بن سعد بن منبع بن الهاشمي البصري المعروف بـ ١٢١ص، )١٩٧٠، احیاء التراث العربي
، دار الكتب العلمیة: بیروت(، محمد عبد القادر عطا: دراسة وتحقیق، الطبقات الكبرى، )هـ٢٣٠ت)(سعد

دراسة ، المستدرك على الصحیحین، )هـ٤٠٥ت(؛ أبي عبد اهللا الحكم النیسابوري ٢٥٠ص، ٤ج، )١٩٩٠
؛  ٥٨١- ٥٧٨ص، ٣ج، )٢٠٠٢، دار الكتب العلمیة: بیروت(، لقادر عطامصطفى عبد ا: وتحقیق

  .   ٦٦-٦٠ص، )٢٠٠٠، مركز األبحاث العقائدیة: قم(، الصحابة في حجمهم الحقیقي، الهاشمي بن علي
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ألسباب وغایات ارتبطت  "تحریف"بل حتى " منع"حادیث الشریفة والسیرة العطرة الى األ
  .)١٥٣(جملة وتفصیًال بالتطورات السیاسیة التي شهدتها األمة خالل القرن الهجري االول

كتب االحادیث واألسانید والصحاح بالعدید من الروایات التي  وأوضح اختالف
 تحریفهم"مشیرًا الى ما عرف عن بعض الرواة بـ، تختلف في اللفظ وتتشابه بالمعنى

في ضوء  ،"ان السنة النبویة حفظت كما حفظ القرآن"وبالتالي ال یمكن القول  "الراویات
وال سیرته ) (ما نطقها الرسول محمد ك مما یدل على عدم نقل أحادیثه، )١٥٤(تلك الظروف

البناء للوقوف  "النقد العلمي"كما سلك مشددًا على ضرورة اخضاع جمیع الروایات الى 
على صحتها وعدم التسلیم بصحة وسالمة الرواة خاصة وان بعضهم یصیب في نقل 
الروایات واألحادیث على وجه الصحة وبعضهم عن طریق مصدر واحد وبمضمون 

  .)١٥٥(مختلف

قدم ، "بین بني أمیة وبني هاشم" سلط األضواء كاتب آخر في مقاله المعنونو 
 ،"زمن الجاهلیة"بین بني هاشم وبني أمیة الى  "التعارض"و "التنافر"، وعلى حد تعبیره

 شأن كبیر عند"و" هاشم ذا مكانة مرموقة" كان حیثینهما اها وتبیكموضحًا تنافر مسل
مصداقیة ا أكسبه احترام و مم، مسلكه معهم وصدق" المسموعةكلمته "من حیث  ،"العرب

، الى الحصول على مكانة كبیرة بین قومه ینهم وفي المقابل كان أمیة طموح ساعيعالیة ب

                                                             
كانون الثاني وشباط ، ٢- ١العدد ، ))االیمان((،دراسات اسالمیة حفظ السنة وانتشارها، عبد اهللا السبتي)  ١٥٣(

  . ٧٥-٦٩ص ١٩٦٥
، )ـه٢٥٦ت(ابي عبد اهللا اسماعیل بن ابراهیم بن المغیر بن برداریة البخاري الجعفي: انظر .للتفاصیل)  ١٥٤(

  .  ٣٩٢ض، ١مج، )١٩٨٧، دار القلم: بیروت(، قاسم الرفاعي: شرح وتحقیق، صحیح البخاري
عشیري مسلم بن الحجاج ال: انظر. للتفاصیل على اختالف الرواة في نقل االحادیث)  ١٥٥(

دار الكتب : بیروت(، ٢ط، محمد سالم هاشم: ضبط وتصحیح، صحیح مسلم، )ـه٢٦١ت(النیسابوري
؛ أبي عبد اهللا بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة بن برداریة  ٣٧٥-٣٧٤ص، ٦ج، )٢٠٠٨، العلمیة
  . ٢١٧ص، ٣مج، المصدر السابق، البخاري
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 هاتخاذو  ،"بنفسه الغرور"غیر انه لم یكن بعید عن ، وكرس كل طاقاته في سبیل ذلك
  .)١٥٦(ة والشكأسالیب شابها الریب

استعراضه لعدد من الحوادث التاریخیة التي كرست التباینات بین ثم أعقب ذلك 
میة خاصة بعد حادثة التحكیم بینه لدى أ "غل"وما تركته من حساسیات و، )١٥٧(الفریقین

وما تمخض عنه من جالء األول الى الشام وتركه مكة عشرین ، وبین هاشم بن عبد مناف
خاصة وان ، یة مما كان علیه في السابقأعادته وعلى حد تعبیر الكاتب أكثر سلب، )١٥٨(سنة

من عبد المطلب بن هاشم فدخل مرة " ما ضنه حقًا له" عقد العزم المرة هذه الى استعادة
حتى اضطر الى ترك مكة مرة اخرى ، ي سجال ومنافسة ولم تزده اال خسارة وخذالنفأخرى 

  .)١٥٩(مدة عشر سنوات

انعطفت انعطافًا ، ه بین الطرفینبید ان الكاتب لفت االنظار الى ان الخالفات هذ
لذا ، من بني هاشمخاصة وان حامل الرسالة ونبیها األكرم كان ، سالمفي ظل األ اخطیر 

فقاد أبي سفیان لواء المواجهة والحرب ، دامیة من قبل بني أمیة قفاو م أخذ شكل العداء
بید انه أخفق اخفاقًا ذریعًا مع اول مواجهة في ، ورسالته السمحاء) (ضد الرسول محمد 

  اء على من هزائم شنع "ال أمیة"بـوما لحق ) هـ٢(معركة بدر الكبرى السنة 

  

                                                             
ختیار من القوم لیحكم بمیزة أحد المتنافرین وتفضیله على تعني المنافرة التحكیم عند من یقع علیه اال)  ١٥٦(

اآلخر من حیث الملكات والقابلیات والوجاهة والمقام ویكون الحكم مقبوًال عند العرب وقد تحاكم الطرفین 
 ٦-٥،العدد))االیمان((یة وبني هاشم،جعفر الخلیلي، بین بني ام: أنظر.عند رجل یسمى أبو همیمة

  ٠ ١٤٩-١٤٢ص،  ١٩٦٥،
، ١ج، المصدر السابق، )ابن سعد(، محمد بن سعد بن منیع الهاشمي البصري: انظر .للتفاصیل)  ١٥٧(

علي : تحقیق، النزاع والتخاصم بین بني أمیة وبني هاشم، ؛ تقي الدین احمد بن علي المقریزي ٦٢ص
  .  ٤٨ص، )١٩٣٧، مط.د: القاهرة(، عاشور

  .  ١٤٩- ١٤٢ص،  هاشم بین بني أمیة وبني، جعفر الخلیلي)  ١٥٨(
  . ٠المصدر نفسه  )١٥٩(
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، )١٦٠(التي قادها حمزة بن عبد  المطلب "المبارزة" في جولةخاصة ، سالمأیدي أبطال األ
  .)١٦١(بنصر المسلمین "ایذاناً "لهم و "ایالماً "فكانت نتائجها 

فكانت معركة بدر وما أسفرت من نتائج عمقت من عداوة بني أمیة للرسول محمد 
) (مبینًا المسلك الذي سلكه آل أمیة في معركة احد، وال بیته)وما اقترفوه من  ، )١٦٢

أمر وعلى حد تعبیر الكاتب  ،أفعال مشینة من التمثیل بأجداث المسلمین وتقطع أوصالهم
الذي شب وترعرع في نفوسهم ازاء  "قدالح"و "الكراهیة"شيء انما ینم عن مدى عن  ان نم

  .)١٦٣(والمسلمین وأهل بیته) (الرسول 

  

  

  

                                                             
وهو الحمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن ): م٦٠٤- ٥٤٧(الحمزة بن عبد المطلب )  ١٦٠(

قصي بن كالب بن مرة بن لؤي بن غالب بن مالك بن النضربن كنانة بن حزیمة بن مدركة بن الیاس بن 
وابن خالته نشأ في ظل القیم والمبادئ األصیلة  )(ابن عم النبي ، مضر بن نزار بن معد بن عدنان

: انظر .اجر الى المدینة وقاتل ببدر واحدشاركه في حلف الفضول واسلم في صدر االسالم وه، كالشجاعة
، الدار العربیة للمطبوعات: بیروت(، الحمزة بن عبد المطلب سید الشهداء وأسد اهللا، جمیل ابراهیم حبیب

، )٢٠٠٣، دار المرتضى: بیروت(، ٣ط، الحمزة فتى عبد المطلب، یر؛ عبد الزهرة الصغ) ١٩٨٦
  .  ١٣- ١٢ص

، معركة بدر الكبرى، عبد الكریم القزویني: انظر. للتفاصیل عن معركة بدر الكبرى واثارها ونتائجها)  ١٦١(
، والمنطق والنصر معركة بدر الكبرى، ت دار التوحید؛ منشورا) ت.د، دار التعارف للمطبوعات: بیروت(
  ). ١٩٩٣، دار التوحید: الكویت(

بین جیش المسلمین والمشركین في منطقة أحد وقد ثأر فیها ) هـ٣(المعركة التي حدثت عام  وهي: أحد)  ١٦٢(
  . ٤٨ص، ٢ج، المصدر السابق، احمد بن ابي یعقوب ابن جعفر: انظر. المشركین لقتالهم في بدر

؛ عز الدین ابي  ٦ص، ٣ج، المصدر السابق، )سعدابن (محمد بن سعد بن منبع الهاشمي البصري )  ١٦٣(
أسد ، )ابن األثیر(الحسن علي بن أبي الكرم بن محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني 

  . ٥٦٣ص، ٥ج، الغابة في معرفة الصحابة
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 عجمفكانت ) هـ١٠(المكرمة سنة  تعزز الموقف السلبي آلل أمیة هذا بعد فتح مكة
المرة وبدهاء سعوا ، نفوسهم غل شدید في مما كمن )١٦٤("الطلقاء"هم ممن اطلق علیه بـنم

هذه الى توظیفه من خالل خرق نظام الدولة السیاسي والعمل في الوصول الى 
فق ذلك من اوما ر ، )(لم تتحقق أبعاده اال بعد وفاة الرسول محمد  رأم، )١٦٥(السلطة

  .)١٦٦(تطورات وأحداث جسام ألمت باألمة

من حتى تمكنوا ، رةیصاتها الخطلخطیر في أتون تلك االحداث وارهاوبین مسارهم ا
خطیرة فكان ایذانًا بحقبة ، وتأسیس الحكم األموي) هـ٤١(االستالء على السلطة سنة 
في العاشر من محرم  "الدماء الزاكیات"واستباحت  "الحرمات" عاشتها األمة لیس أقلها هتك

  .)١٦٧(في أرض كربالء) هـ٦١(الحرام عام 

 )١٦٨("قمختلمن كتاب مئة وخمسون صحابي "وناقش أحد كتابها بمقال تعنون 
مناقشة موضوعیة تستحق التأمل من قبل المعنیین بدراسة التاریخ االسالمي وشخوصه في 

مشددًا على ضرورة تمحیص الروایات التاریخیة بدقة الى جانب ، مرحلة بواكیره األولى
أو  "عاطفیة"ال  "منطقیة"و" معطیات تاریخیة"تحلیل مضمونها علمیًا ووفق دالئل و

من تلك المرویات التاریخیة  "الحذر"م وتشوه بعض األحداث مؤكدًا على تتكل ،"اسطوریة"
ق التي ال تستند اال على روایة منفردة في بطون كتب التراث االسالمي ومنبهًا وبرؤیا تستح

الى امكانیة استخدام تلك " اهتمام"و "احترام"سالمي كل من المعنیین بدراسة التاریخ اال

                                                             
لشرك فیها على قادة ا) هـ١٠(في فتح مكة عام ) (وهو الحكم الذي أصدره الرسول محمد : الطلقاء)  ١٦٤(

. وأبرزهم أبو سفیان ومعاویة وهند بنت عتبة بالوقت الذي نادى فیه العدید من الصحابة بالقصاص منهم
؛ احمد بن أبي  ٣٢٨ص، ٢ج، المصدر السابق، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري: انظر .للتفاصیل

  .   ٦٠ص، ٢ج، المصدر السابق، یعقوب بن جعفر
حسن ابراهیم : ترجمة وتعلیق، ربیة والشیعة واالسرائیلیات في عهد بني أمیةالسیادة الع، فان فلوتن)  ١٦٥(

  ).  ١٩٦٥، مكتبة النهضة المصریة: القاهرة(، ٢ط، حسن ومحمود زكي ابراهیم
  . ١٤٩- ١٤٦ص، بین بني أمیة وبني هاشم، جعفر الخلیلي)  ١٦٦(
   ٠المصدر نفسه )  ١٦٧(
دار : بیروت(، ٦ط، من كتاب مئة وخمسون صحابي مختلق، مرتضى العسكري: انظر .للتفاصیل)  ١٦٨(

  . ١٧٤-٩٠ص، ١ج، )١٩٩١، الزهراء للطباعة والنشر والتوزیع
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سالحًا بید المستشرقین المتحاملین للنیل من  "الصحیحةغیر "المرویات الضعیفة أو 
  . )١٦٩(االسالم عقیدة ورموزاً 

قضیة ثورة  ،"د الثقفيیالمختار بن أبي عب"وعالج كاتب آخر في مقال تعنون بـ
ومبرراته في  "العامل العقائدي"واسبابًا وعوامًال موضحًا ، )١٧٠(المختار ضد الحكم األموي

اصالح مسار "فضًال عن رغبة عارمة لدى جزء حیوي من المسلمین بضرورة ، اتفجیره
من خالل تصحیح مجرى نظامها السیاسي الذي أثر سلبًا على واقعها االجتماعي  ،"األمة

  .)١٧١(واالقتصادي

                                                             
ان الروایات التي جاءت بهذا الخصوص عن طریق سیف بن عمر وتفرد الطبري من بین الكتاب والمؤرخین )  ١٦٩(

ابو محمد عبد الرحمن ابن : انظر. بصحة تلك الروایات وناقلها اخرونكتاب  المسلمین بنقلها بالوقت الذي طعن
: بیروت(، مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق، الجرح والتعدیل، أبي حاتم محمد بن ادریس التمیمي الحنظلي الرازي

، ابةمعجم الصح، ؛ أبي الحسن عبد الباقي بن قانع البغدادي ٢٥٧ص، ٤ج، )٢٠٠٢، منشورات دار الكتب العلمیة
؛ حلمي علي  ٤٠٨ص، ١ج، )٢٠٠٤، دار الفكر للطباعة والنشر: بیروت(، حمدي الدامرداش محمد: تحقیق
مرتضى ؛  ٦٦ج، )١٩٩١، دار الكتب العلمیة: بیروت(، القعقاع بن عمر التمیمي -أعمدة االسالم، شعبان

، ١٩٦٦، ٢-١العدد ، ))یماناال((، )القعقاع بن عمر التمیمي( قمن كتاب مئة وخمسون صحابي مختل، العسكري
  .   ٢٨-١٧ص

بأرض العراق بمدینة الكوفة ضد الحكم األموي في عام  التي وقعتوهي الثورة : ثورة المختار)  ١٧٠(
التي زعزعت الحكم األموي حقبة من الزمن ) (تهدف الى النیل من قتلة االمام الحسین ) هـ٦٦ت(

حین مقتل قائدها ) هـ٦٧ت(صعب بن عمیر في عام واستطاعت تحقیق أهدافها حتى نهایتها على ید م
، أنساب األشراف، )ـه٢٧٩ت(أبي العباس احمد بن یحیى بن جابر البالذري: انظر .للتفاصیل. المختار 

؛ عبد الرزاق  ٦٤-٣١ص، )١٩٩٩، دار الیقظة العربیة: دمشق(، محمود الفردوس األعظم: تحقیق
، المطبعة الحیدریة: النجف األشرف(، ید بن مسعود الثقفيتنزیه المختار بن أبي عب، الموسوي المقرم

داء حسین یغ؛  )٢٠٠٦، دار العلوم: بیروت(، مع المختار الثقفي، ؛ مهدي عبد اهللا ١٢-٣ص، )١٩٣٧
: جامعة الكوفة(، رسالة ماجستیر، حركة المختار بن أبي عبید الثقفي وابعادها السیاسیة والفكریة، محمد

      ).٢٠٠٧، كلیة اآلداب
، المختار الثقفي مرآة العصر األموي - أعالم العرب، علي حسین الخربوطلي: انظر .للتفاصیل)  ١٧١(

؛ عبد اللطیف حسین العمیدي  ٣٢٧-٣٢٢ص، ١٦ج، )ت.د، المؤسسة المصریة العامة: القاهرة(
: النجف األشرف(،٢ط، عبد الجبار الساعدي: مراجعة وتقدیم، المختار الثقفي ثائر أهل البیت في األرض

، ٢-١العدد ، ))االیمان((، أبي عبید الثقفي بن المختار، ؛ حسن األمین) ٢٠٠٩، یاءمطبعة الض
  . ٤٠- ٣٧ص، ١٩٦٦
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العصر البویهي  "الحركة الثقافیة في العصر البویهي"س كاتب آخر في مقالة ر وتدا
وخاصة ، وتأثیراته الثقافیة والفكریة على بالد المسلمین، )١٧٢(وحكم آل بویه وامتداداته

حیث بین ان البالد شهدت وبصورة عامة تطور ، العراق وعاصمة الدولة العباسیة بغداد
وبرز األدب ، فقد تطورت الدراسات النحویة، ملحوظًا في الحیاة الثقافیة العربیة واالسالمیة

والبحوث العلمیة في التاریخ والجغرافیة ونشأت  هیةمن النثر والشعر ونشطت الدراسات الفق
ودراسات الحدیث النبوي ، الحركة الصوفیة والدراسات الدینیة من تفسیر القرآن الكریم

مشیرًا الى ان ذلك وعلى ، واعتمدت الدراسات على المنهج العلمي والموضوعي، الشریف
السیما في العقود األولى من ، لبالدحد تعبیره ما هو اال نتاج االستقرار واألمن الذي ساد ا

  .)١٧٣(حكمهم وسیطرتهم

معلًال ذلك بوجود عدد من سالطینهم ممن ، والمعرفة ملوبین اهتمام البویهیین بالع
فاستقدموا ، كان محبًا للعلم فقد أحاطوا انفسهم بأهل العلم واألدب واهتموا بالطب والفلك

وعملوا على انشاء مكتبة في كل جامع ، الیهم الفلكین والمختصین بمراقبة النجوم والكواكب
لتي درست فیها العلوم المختلفة وال الیها األدباء وا، وانشأوا دور العلم ودار الكتب في بغداد

وعملوا على بناء دور لطلبة العلم الغرباء وأجروا الیهم ، والعلماء والفالسفة والحكماء
وجرت العدید من المناظرات في الفقه والكالم والجدل وبرز العدید من العلماء ، األرزاق

                                                             
دخل مع أبنائه ، ترجع الدولة الى رجل فارسي اسمه بویه من الدیلم من جنوب غرب بحر قزوین: الدولة البویهیة)  ١٧٢(

رضوا سیطرتهم فثم ، ه استحوذ على السلطةوبعد وفات، في خدمة مرادویج الدیلمي الذي أسس دولة في طبرستان
حیث سقط ) م١٠٥٥-٩٤٥/هـ٤٤٧-٣٣٤(على الخالفة العباسیة في بغداد فامتد نفوذهم في الدولة العباسیة من 

دار القارئ : بیروت(، في التاریخ العباسي واألندلسي، احمد مختار العبادي: انظر. حكمهم على أیدي السالجقة
  .  ١٦٩-١٥٥ص، )٢٠٠٨، للطباعة والنشر والتوزیع

دار العالم : القاهرة(، الحیاة االجتماعیة في العراق زمن البویهین، حوریة عبدة سالم: انظر .للتفاصیل)  ١٧٣(
الحیاة العلمیة في العراق خالل العصر ، ؛ رشاد بن عباس معتوق ٥٨-٤٠ص، ) ٢٠٠٨، العربي

    ٠)١٩٩٧، ىمطابع أم القر : الریاض(، )م١٠٥٥-٩٤٥/هـ٤٤٧-٣٣٤(البویهي 
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ید فوالمشهور بالشیخ الم"ابن العلم"بـالكبار أمثال محمد بن محمد بن النعمان المعروف 
  .)١٧٤( )قدس(

رفة والدراسات الدینیة والعلمیة أخذ هؤالء العلماء على عاتقهم نشر العلم والمعو 
البها بالمئات في مختلف الفرق الذین امتازوا بالنبوغ والذكاء وقوة الحجة وبلغ عدد ط

طر العدید من مما أضهذا ) م١٠٥٥/هـ٤٧٥(جقة عام سالمیة حتى سیطرت السالاأل
دمتهم الشیخ أبو جعفر العلماء الى ترك بغداد واالنتقال الى النجف األشرف كان في مق

بل المركز األول لدراسة الفقه فأصبحت مركزًا من مراكز التدریس والبحث ) قدس(الطوسي 
  . )١٧٥(سالمياألمامي في العلم اال

الى نشأة الفرقة  "ة والخرافةئیة بین الحقیقاالسب"وتطرق في صفحاتها كاتب مقال 
ویرى المؤرخون ان ، )١٧٦("الغالة"نها من فرق موضحًا أ، مؤسسها عبد اهللا بن سبأهذه و 

وكان أول ظهور له في عهد الخلیفة ، مؤسسها كان یهودیًا من أهل صنعاء من مدن الیمن

                                                             
صره ورائد الفقیه األول في ع) المفید(النعمان الملقب بـ محمد بنوهو  محمد بن ): ١٠٢٢- ٩٤٨(المفید ) ١٧٤(

الحوار فكار واالحكام معتمدًا على لغة عمل على نشر األ، مامیة االثنا عشریةمدرسة االجتهاد عند األ
: انظر .للتفاصیل. العدید من المصنفات  وله ،والتفاهم والتصدي لألفكار ونقدها وعرف بالذكاء والنبوغ

؛ عبد  ١٩-٤ص، )١٩٩٣، مطبعة مهر: قم(، أربع مقاالت حول الشیخ المفید، محمد جواد الشبیبي
؛  ١٢-٧ص، )ت.د، مطبعة مهر: قم(، الشیخ المفید مؤسس المدرسة األصولیة االمامیة، الهادي الفضلي

یعیة من العصر البویهي الى نهایة العصر الصفوي تاریخ المؤسسة الدینیة الش، جودت القزویني
  .٢٦-٢٤ص،)٢٠٠٥،دار الرافدین:بیروت(، )م١٠٥٩-٩١٢/هـ١٠٠٠-٣٠٠(األول

  . ١٣٧- ١٢٧ص، ١٩٦٧، ٤-٣العدد ، ))االیمان((، الحركة الثقافیة في العصر البویهي، حسین أمین)  ١٧٥(
وهي عبارة عن دعوات برزت في العقد الرابع الهجري من التاریخ االسالمي تهدف الى اضفاء : الغالة)  ١٧٦(

وقد حوربت تلك الدعوات من أهل البیت ، الصفات االمتیازات على شخصیات او فرق والمغاالت بحقها
   ٠بقالمصدر السا، عبد الزهرة فخر الدینمحمد جواد نور الدین : انظر). علیهم السالم(
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البصرة أثار الفتن وحرض أهل ، )هـ٣٣- ٣٢(قدم الى البصرة بین عامین ، الراشدي الثالث
  . )١٧٧(ثم تنقل بین البصرة والكوفة وبالد الشام ومصر، على الثورة

الذي لم یرد ذكره في  "عبد اهللا بن سبأ"وأشار الى المرویات التاریخیة الخاصة بـ     
ه من تناقضات ومبالغات مدعاة شك وعدم ما أحاق تمسلك مبیناً ، مصادر اسالمیة مهمة

غیر موجودة على أرض  "خیالیة"متوصًال في نهایة المطاف الى انها شخصیة ، تصدیق
العقد الرابع  لعمؤكدًا ان مالبسات األحداث في مط، )١٧٨(الواقع ومجرى األحداث یومئذ

مشددًا ، تلكصناعة أمثال الشخصیات المریبة و  نموذجیًا في افتعالًا كان مناخ، الهجري
على كیفیة استخدامها وتوظیفها في الدس والتضلیل بل والتشویش على أفكار وعقائد 

فكانت تعطي ارتكاز لدى البعض في ، المسلمین فیما تلى ظهور فرقة حملت لقبه اسمًا لها
  . )١٧٩(النیل من هذا الطرف أو ذاك دونما وجه حق

موضوعات والقضایا القیمة في نشرها لتلك ال "یماناأل"وان المتأمل لما تصدت له 
في  "تهاجرأ"و "االختیار"یدرك وبحیادیة مدى جدیتها في ، سالميمن التاریخ اال المستقات

 "تحلیل"و "معالجة"على تطبیق أسس البحث العلمي الرصین من  "حرصها"و، رالنش
  .  وأسسهما "لمنطقا"و" العلم"كل ما یتنافى ویتعارض مع " استهجان"ل ونبذ ب "تعلیل"و

 "التفكیر"من خالل نشرها الموضوعات تلك الى  حتى یخیل للقارئ انها كانت تدعو
اغمة تماما مع منهجها دعوة منسجمة ومتن، حداث التاریخفي قراءة أ "التأمل الموضوعي"و

قریئیها یمیزون التربویة والعقائدیة في تكوین ذواقة علمیة ومعرفیة من  الفكري وتطلعاتها

                                                             
، مطابع دار الكتاب العربي: القاهرة(، ٢ط، عبد اهللا بن سبأ، مرتضى العسكري: انظر .للتفاصیل)  ١٧٧(

محمد : تحقیق، التمهید والبیان في مقتل الشهید عثمان، ؛ محمد بن یحیى بن أبي بكر ٧-٦ص، )١٩٨٣
  .  ٦٧-٥٥ص، )١٩٦٤، دار الثقافة: بیروت(، یوسف زاید

: بیروت(، بد اهللا بن سبأ الحقیقة المجهولةع، بد اهللا بن سبأ ؛ محمد علي المعلمع، مرتضى العسكري)  ١٧٨(
، ١٩٦٨، ١٠-٩العدد، )) االیمان((، حول عبد اهللا بن سبأ، ؛ مرتضى العسكري) ت.د، دار المعرفة

  .  ١٥٦-١٥٠ص
  
  . ١٢١-١٠٥ص، ١٩٦٨، ١٠-٧العدد ، ))االیمان((، ئیة بین الحقیقة والخرافةاالسب، عبد اهللا فیاض)  ١٧٩(
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 "االیمان"ولعل من الفید ان نقتبس شیئًا معبرًا على أهمیة مجلة ، بین الغث والسمین
فیما كتبه أدیبًا مفكرًا وصحفیًا رائدًا بحقها أال وهو المغفور له األستاذ جعفر ، النجفیة
  : إذ كتب ما نصه )١٨٠(الخلیلي

، ان اختصر لك بعض ما تركت قرائته على نفسي من أثر"
فقد واهللا لذت في ) ان الرائد ال یكذب أهله(وذلك على أساس 
الذواق الذي الفارس ولذني أني أرى فیك ، نفسي بحوث العدد
وقد تمتعت أنا ، الشذبة في باقة زاهیة األلوانیحسن جمع الورود 

واعتقد انها قد سدت ، بألوانها وتمتعت بشذاها وتمتعت بتنسیقها
مجلة عراقیة في بابها من حیث أول  فهيفي عالمها فراغ كبیر 

      . )١٨١(  ..."فلك ألف شكر، مواضیعها وطرازها

     

 

 

 

 

 

 
                                                             

ولد في مدینة النجف األشرف من أسرة علمیة وأكمل مقدماته األدبیة ): ١٩٨٥-١٨٩٩( جعفر الخلیلي)  ١٨٠(
)) الفجر الصادق((أصدر جریدة ، لكي یتفرغ الى العمل الصحفي ١٩٣٠وعمل معلمًا حتى استقالته عام 

وعرف ، ١٩٣٤عام )) اتفاله((وأصدر مجلة  ١٩٣١في عام )) الراعي((وأصدر جریدة  ١٩٢٨عام 
كاظم : انظر. وله العدید من المؤلفات ذات التوجهات المختلفة، بكونه أدیب كبیر وكاتب صحفي قدیر

  . ٧٩ص، المنتخب من أعالم الفكر واألدب، عبود الفتالوي
  . ٧٢٣-٧٢٢ص، ١٩٦٤نیسان ومایس ، ٨-٧العدد ، ))االیمان: ((انظر .للتفاصیل)  ١٨١(
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برزت من بین األسر المعروفة في مدینة النجـف األشـرف اسـرة ال یعقـوب وعرفـت بكونهـا 
النجــف الت المعرفیــة فــي مدینــة ااســرة دینیــة وعلمیــة وادبیــة والتــي كــان البنائهــا دور مهــم فــي المجــ

الشــرف خصوصــا والعــراق عمومــا وقــد تمتعــت بعالقــات علمیــة وأدبیــة واســعة مــع المحــیط العربــي 
خــارج العــراق حیــث كانــت متنــاثرة بمــا تعكســه مدینــة النجــف االشــرف المقدســة مــع الطــابع الــدیني 
والعلمي وتمسك ابنائها بالعادات والتقالید العربیة االصیلة حیث تجلـت كـل تلـك الصـفات بشخصـیة 
موســى الیعقــوبي الــذي فكــر وســعى لمــدة زمنیــة طویلــة الصــدار مجلــة تعنــي بنشــر االســس الدینیــة 

ن المــنهج والمســیرة الدینیــة االثــر العلمــي مــ ذلــك ةوالفكریــة والعلمیــة لمدینــة النجــف االشــرف مســتمد
  ) . علیهم السالم(والمعرفیة الهل البیت 

ول ها األعدد نهایة المطاف وصدر حقق ذلك االمر فياسما للمجلة وت) االیمان(واختار 
رغم المعوقات  ١٩٦٨وقد استمرت في الصدور حتى عام  ١٩٦٣في تشرین االول والثاني 

والتحدیات المادیة والمعنویة التي عملت على تأخیر صدور بعض اعدادها في موعدها المقرر 
عارف المختلفة  ر العلوم والمت على ان تكون منبرًا حرًا لنشلمعوالتي عاصرت حقبة زمنیة 

تخللته ثالث سنوات من الصدور بمعدل عشر أعداد كل سنة وبذلك قد أصدرت ثالثین عددًا و 
بلغ عدد مقاالتها ، مزدوجًا جمعت في ثالث مجلدات یحتوي كل مجلد على عشرة أعداد مزدوجة

  . كاتب)٢٠٧(صفحة وعدد كتابها ) ٢٩١٧(وعدد صفحاتها ) مقال٥٠٦(خالل سنوات صدورها 

  في منهجها التبلیغي؟  "االیمان"هل نجحت  -:ان نتسائل كننایم

قد نجحت وبجزء حیوي كبیر بتحقیق أهدافها  "االیمان"دو واضحًا مما تقدم ان یب
ورسالتها الخاصة موضوع الدفاع عن العقیدة االسالمیة وتنویر النشئ الجدید وقرائها من 
معاصریها بمكنونات هذه العقیدة من خالل معالجاتها المختلفة في القضایا الدینیة والفلسفیة 

  . وحتى في قضایا األدب 



- ١٨٤ - 
 

مست مسًا مباشرًا قضایا الفرد والمجتمع كان في مقدمتها ولفتت األنظار الى موضوعات 
البناء العقائدي والعادات والتقالید والظواهر السلوكیة المرفوضة التي التنسجم وقیم مجتمع تسود 

كما اهتمت بقضایا المرأة منذ التاریخ القدیم والعصر االسالمي والقوانین ، فیه قیم الدین االسالمي
  . الحدیثة

تها منبرًا ادبیًا دافقًا سجل فیه أدباء النجف األشرف من الشعراء وغیرهم أوًال كانت صفحا
وأدباء العراق ثانیًا العدید من القصائد بمختلف اهدافها وتنوعات مضامینها تصلح وبحق ان تنفرد 

النجفیة خاصة وقد بلغت األبیات  "االیمان"عنیة بموضوع الشعر في فیها رسالة ماجستیر م
  . بیتًا من الشعر) ١٢١٧٣(لتي نشرت على صفحاتها الشعریة ا

ویمكن للمتتبع لالیمان ان یسجل لها انها كانت محل استقطاب لعدد من األدباء وكتاب 
ومفكري العراق یومئذ فقد كتب على صفحاتها السید محمد باقر الصدر والسید مرتضى العسكري 

لسید محمد بحر العلوم ومحمد جمال والسید محمد باقر الحكیم والسید محمد تقي الحكیم وا
الهاشمي ومصطفى كامل الشیبي ومصطفى جمال الدین وعبد اهللا فیاض وتوفیق الفكیكي وعبد 

  . المنعم الفرطوسي واحمد امین وغیرهم من األدباء والكتاب والمفكرین

من خالل صفحاتها مع  "أضعف االیمان"تواصل وان كان ذلك ان ت "االیمان"استطاعت 
مركزیة وأساسیة كانت تهم الرأي العام العراقي والعربي والمسلم خاصة في القضیة  قضایا

الفلسطینیة فقد أولتها اهتمام كبیر فال تجد عدد من أعدادها اال ان كان هناك مقال أو قصیدة او 
  . لط األضواء علیهامناسبة ما تس

مثل موضوع وضوعات تاریخیة حساسة عالجت على صفحاتها وبجراءة محسوبة لها م
وسواها من الموضوعات التي دلت معالجتها على  الصحابة المختلقین والتقیة والتشیع واالجتهاد

  .قدرة في الطرح وتمكن من الداللة في العقائدیة والتاریخیة لدى كتابها

صورة واضحة عما كان یكتنف المجتمع النجفي بصورة خاصة  "االیمان"أعطت 
برزت  حیث، ١٩٥٨تموز ١٤قبت ثورة اع صات وصراعات فكریةمة من ارهاي بصورة عاقوالعرا

آلیة مهمة من آلیات المواجهة بین مختلف تلك التیارات أال وهي آلیة الكلمة المقروءة بمعنى ان 
وهذه اآللیة أي آلیة الفكریة ومنها قناة  "الجدل المعرفي والفكري"ان نقول  صح لنا التعبیر
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مته الحوزة في النجف األشرف وعیًا مدركًا تمامًا لقیمته في الصحافة وهي جزء حیوي مهم استخد
  . التأثیر على الرأي العام وبناء عقل جمعي مؤمن بعقیدته السمحاء

وحجمها  هاعدادلتزامها باخراجها الفني بصدور اعدم ا "االیمان"وبید ان ما  یسجل على 
اضافة الى عدم ، آخر من عدد الىمن حیث عدد الصفحات والمقاالت والكتاب فهي تختلف 

خاصة في السنة الثالثة حیث انها لم تذكر حتى شهر   التزامها بوقت محدد لصدور أعدادها
اضافة الى ذلك تركیزها على قضایا تتعلق بسلوك االنسان ، صدور انما اكتفت بذكر السنة فقط

علیم والصحة والواقع بالفرد والمجتمع كالت العقائدي ولكنها أغفلت معالجات تتعلق بواقع االرتقاء
الزراعي والید العاملة أضافة الى العدید من المشاكل االجتماعیة االخرى التي أغفلت من على 

  . ، اضافة الحتوائها  بعض االخطاء المطبعیةصفحاتها

  

                  

  

  

  

         الباحث                                                                  
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  املالحق
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  )١(ملحق رقم 

  )١(أبرز المدارس الدینیة في النجف األشرف

)١٩٦٣- ١٩٥٨(  

سنة   اسم المدرسة  ت
  التأسیس

  المالحظات  موقعها  مساحتها  أسم المؤسس

محمد حسین   ١٧٢٠  مدرسة الصدر  ١
  خان األصفهاني

السوق   ٢م٩٠٠
  الكبیر

غرفة  ٣٠تحتوي على 
وأصبحت تسمى بمدرسة 

  ) (الكاظم  األمام موسى
مدرسة كاشف   ٢

  الغطاء
محلة   ٢م٨٠٠  عباس قلي خان  ١٨٣٠

  العمارة
جدد بنائها الشیخ محمد 
حسین كاشف الغطاء 

  غرفة٢٦تحوي على 
الشیخ مهدي   ١٨٧١  المدرسة المهدیة  ٣

  كاشف الغطاء
محلة   ٢م٧٠٠

  المشراق
غرفة ٢٢تحوي على 

وأعاد تعمیرها الشیخ 
محمد علي بن عبد الكریم 

  الغطاءكاشف 
فتح علي خان   ١٨٨٠  مدرسة القوام  ٤

  الشیرازي
محلة   ٢م٧٠٠

  المشراق
غرفة وسمیت ٢٦تحوي على 

نسبة الى ) الفتحیة(بالمدرسة 
  مؤسسها

محلة   ٢م٣٠٠  مهدي االیرواني  ١٨٨٥  مدرسة االیرواني  ٥
  العمارة

اتخذت كقاعدة للزركات 
  لمهاجمة الشمرات

مدرسة الخلیلي   ٦
  الكبرى

میرزا الحاج   ١٨٩٦
  حسین الخلیلي

محلة   ٢م٦٠٠
  العمارة

عرفت بمدرسة القطب ألن 
صاحبها قد اشتراها من 
  صاحبها السید علي القطب

الشیخ محمد   ١٩٠٠  مدرسة الشربیاني  ٧
  الشربیاني

محلة   ٢م٣٠٠
  البراق

تم بنائها من جمع 
التبرعات رممت في 

  أواسط التسعینات
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محمد كاظم   ١٩٠١  المدرسة الكبرى  ٨
  الخرسان

محلة   ٢م٧٥٠
  الحویش

سمیت بمدرسة االمام 
  )(الحسن 

محمد اغا أمین   ١٩٠٤  المدرسة القزوینیة  ٩
  القزویني

محلة   ٢م٣٠٠
  الحویش

 ٣٣تتكون من طابقین و
  غرفة

مدرسة السید محمد   ١٠
  كاظم الیزدي

السید كاظم   ١٩٠٥
  محمد الیزدي

محلة   ٢م٧٥٠
  الحویش

  غرفة٨٠تحتوي على 

الحاج علي تقي   ١٩٠٥  البادكوبيمدرسة   ١١
  البادكوبي

محلة   
  المشراق

 ٢٨ذات طابق احد و
  غرفة

محمد كاظم   ١٩٠٦  المدرسة الوسطى  ١٢
  الخرساني

محلة   ٢م٢١٠
  البراق

سمیت بمدرسة االخوند 
  الوسطى

محمد كاظم   ١٩٠٨  المدرسة الصغرى  ١٣
  الخرسان

محلة   ٢م٤٢٠
  البراق

شیدها فیض اهللا البخاري 
  غرفة ٢١ وتحتوي على

ناصر علي   ١٩٠٨  المدرسة الهندیة  ١٤
  خان الالهوري

محلة   ٢م٦٠٠
  المشراق

اعادة بنائها المرجع السید 
محسن الحكیم وتسمى 
الیوم بمدرسة االمام 

  الباقر 
محمد یوسف   ١٩٠٩  مدرسة البخارائي  ١٥

  البخاري
محلة   ٢م٣٠٠

  الحویش
 ١٩٦٠جدد بنائها عام 

  غرفة٣٢وتحتوي على 
الشیرازي مدرسة   ١٦

  الكبرى
عبد اهللا   ١٩٥٢

  الشیرازي
الجدیدة   ٢م٧٢٥

  الثالثة
غرفة ٢٤تحتوي على 

  ومكتبة صغیرة
مدرسة البروجردي   ١٧

  الكبرى
السد حسین   ١٩٥٣

  البورجردي
محلة   ٢م٧٠٠

  البراق
قطعت مساحة منها عام 

أثناء حملة اعمار  ١٩٨٤
وتوسیع المدینة وأصبحت 

  ٢م٣٥٠مساحتها 
مدرسة النجف   ١٨

  الدینیة
السید محمد   ١٩٥٦

سلطان الموسوي 
  )كالنتر(

حي   ٢م٥٠٠٠
  السعد

انفق على بنائها محمد تقي 
اتفاق الطهراني مبلغ قدره 

ألف دینار عراقي  ١٥٠
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  غرفة ٢٠٨وتحتوي على
مدرسة الشیرازي   ١٩

  الصغرى
عبد اهللا   ١٩٥٧

  الشیرازي
محلة   

  الجدیدة
  غرف ٨تحتوي على 

الشیخ محمد   ١٩٥٧  مدرة اللبنانیة  ٢٠
تقي الفقیه 

  العاملي

محلة   ٢م١٥٠٠
الجدیدة 
  األولى

كان لها دور كبیر ونالت 
مباركة السید محسن الحكیم 

دینار عراقي  ١٥٠٠وتبرع بـ
  وتسمى مدرسة العاملیین

عیسى محسن   ١٩٥٨  مدرسة الرحباوي  ٢١
ناجي الرحباوي 

  النجفي

محلة الجدیدة   ٢م١٠٠٠
في ركن 
ملتقى شارع 

وشارع المدینة 
  الهاتف

أصبحت حالیًا مسكن 
لطالب العلم والقامة 

  المناسبات االجتماعیة

من قبل جمعیة   ١٩٥٨  كلیة الفقه  ٢٢
  منتدى النشر

في بنایة   
جمعیة منتدى 
النشر قرب 

الصحن 
  العلوي

مدة الدراسة فیها اربع 
سنوات وتدرس العلوم 

  الدینیة الحدیثة

مدرسة البروجردي   ٢٣
  الصغرى

هاشم  السید  ١٩٥٨
  البهبهاني

في سوق   ٢م٣٥٠
  العمارة

هدمت بعد توسیع المدینة 
م ولم یبقى منها ١٩٦٣عام

  شيء
  
  
  

٢٤  
  

  
  

  مدرسة البغدادي

  
  

١٩٦٣  

  
  

عبد العزیز 
  البغدادي

  
  
  

  م١٩٠٠

  
  
  

على یمین 
ساحة ثورة 

  العشرین

  
  

غرفة ١٠٢تحتوي على 
وامتازت ببنائها الكبیر 
وختمت بحضور السید 

وغیر اسمها محسن الحكیم 
  الى جامعة الصدر الدینیة

محمد صالح   ١٩٦٣  مدرسة الجوهرجي  ٢٥
  )١(الجوهرجي

شارع   
  المدینة

تحتوي بجانبها على جامع 
القامة الصالة والمناسبات 

                                                             
تم اعداد الجدول بأسماء المدارس حسب سبقها الزمني في التأسیس واستمرارها في العمل خالل المدة )  ١(

، عبد الهادي الفضلي: وأعد في الرجوع الى العدید من المصادر والمراجع منها) ١٩٦٣-١٩٥٨(الزمنیة 
؛ عبد اهللا  ٤٨-٤٧المصدر السابق ، ص،؛ علي عباس عبد الحسین  ٨٠-٧٠ص، المصدر السابق
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الدینیة واالجتماعیة ومكتبة 
  .ومدرسة مغلقة حالیاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(ملحق رقم 

  )٢(الصحف والمجالت الدینیةأبرز 

)١٩٦٣- ١٩٥٨(  

                                                                                                                                                                              
، ٧ج، )٢٠٠٠، دار األضواء: بیروت(، جعفر الدجیلي: جمع، موسوعة النجف األشرف، الخاقاني

النجف (، المدارس الدینیة في النجف األشرف تاریخ وتطور، ؛ حسین جهاد الحساني ١٥- ١٤ص
المرجعیة في ، ؛ حیدر نزار عطیة سلمان ٥٦-٢٦ص، )١٩٩٤، مطبعة مجمع اهل البیت: األشرف

  . ١١٨- ١١٧، ٢٠ص، )١٩٦٨- ١٩٥٨(جف األشرف ومواقفها السیاسیة الن
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عنوان   ت
المجلة أو 

  الجریدة

سنوات   جنسها
  الصدور

وقت   المدیر المسؤول  جهة االصدار
  الصدور

  توجهاتها

 - ١٩٣٩  مجلة  الغري  ١
١٩٦٤  

صاحبها ورئیس   - 
تحریرها عبد الرضا 

  كاشف الغطاء

أدبیة اجتماعیة   اسبوعیة
  دینیة

 - ١٩٥٦  مجلة  النجف  ٢
١٩٦٨  

كلیة الفقه منذ 
  ١٩٦٢عام 

نصف   فیاض هادي
  شهریة

علمیة أدبیة 
  اسالمیة

 - ١٩٥٧  جریدة  الحوزة  ٣
١٩٦٣  

ریاض حمزة شیر   
  علي

  دینیة  اسبوعیة

النشاط   ٤
  الثقافي

 - ١٩٥٧  مجلة
١٩٦٣  

جمعیة التحرر 
  الثقافي

عبد الغني الخضري 
ورئیس تحریرها 
ومدیرها المسؤول 

  مرتضى الحكیم

علمیة دینیة   شهریة
  اجتماعیة ادبیة

 - ١٩٥٨  مجلة  المعارف  ٥
١٩٦٣  

محمد حسن   
  الطالقاني

أدبیة تاریخیة   شهریة
علمیة 

  اجتماعیة
 - ١٩٥٩  جریدة  التوحید  ٦

١٩٦١  
  سیاسیة أدبیة  اسبوعیة  هادي كمال الدین  

 - ١٩٦٠  مجلة  األضواء  ٧
١٩٦٦  

جماعة من كلیة 
العلوم الدینیة في 
النجف ثم أصبحت 
تحت اشراف اللجنة 
التوجیهیة لجماعة 

  العلماء

مرتضى الكشمیري 
ثم أصبح كاظم 

  الحلفي

  دینیة عامة  شهریة

 - ١٩٦٣  جریدة  العدل  ٨
١٩٨٧  

ابراهیم احمد   
  الفاضلي

  أدبیة عامة  اسبوعیة
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 - ١٩٦٣  مجلة  االیمان  ٩
١٩٦٨  

دینیة تاریخیة   شهریة  موسى الیعقوبي  
  )٢(ادبیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣(ملحق رقم 

  )٣(األشرفالنجف مدینة في  النشرات التي صدرتأبرز 

                                                             
وأعد في الرجوع الى العدید من المصادر ، أعد الجدول حسب السبق الزمني لصدور المجالت والجرائد)  ٢(

، ٢٩٨ص، )١٩٧٦، مطبعة األدیب: بغداد(الموسوعة الصحافة العراقیة ، ، فائق بطي: والمراجع منها
، ؛ محمد عباس الدراجي ٢٨٧- ٢٠٥، ١٤٧، ٤٧ص، المصدر السابق، راهیم؛ زاهدة اب ٣٦٦-٣٢٥

؛ حسن عیسى  ٣٤-٢٦ص، )١٩٨٩دار الشؤون الثقافیة العامة ،: بغداد(صحافة النجف تاریخ وابداع ، 
، )ت.د، مكتبة حسن عیسى الحكیم: النجف األشرف(، تاریخ الصحافة النجفیة وتراجم أعالمها، الحكیم

، )مجلة)) (افاق نجفیة((، ١٩٧٠-١٩١٠تاریخ الصحافة النجفیة ، یم محمد علي؛ عبد الرح ٥٢-٤٦و
  . ١١٩-١٠٠ص، المصدر السابق، ؛ هاشم احمد نغیمش الزوبعي ٢٧٩-٢٦٨ص، العدد الخامس
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)١٩٦٣- ١٩٥٨(  

تاریخ   مدیرها المسؤول  جهة االصدار  عنوان النشرة  ت
  الصدور

  المالحظات

غرفة تجارة   ١
  النجف

زهیر عیسى   غرفة تجارة النجف
  الخلف

نشرة دوریة طبعت في   ١٩٥٠
مطبعة النعمان واهتمت 
باالخبار االقتصادیة 

  واالجتماعیة
المدرسة الحیدریة   الواجب  ٢

  االبتدائیة
مجید حمید 

  ناجي
١٩٥٦    

مدرسة كاشف   التوجیه  ٣
  الغطاء

محمد جواد 
  العاملي

  أدبیة اجتماعیة وشهریة  ١٩٥٦

صوت   ٤
  المختاریة

  طبعت في مطبعة النجف  ١٩٥٨    مدرسة المختاریة

مدرسة العصمة   القدوة  ٥
  للبنات

    ١٩٥٨  سعاد عبد الكریم

  طبعت في مطبعة النجف  ١٩٥٩    مدرسة الوثبة  الثقافة  ٦
صوت   ٧

  الكرمة
  طبعت في مطبعة النجف  ١٩٥٩    مدرسة الكرمة

  طبعت في مطبعة اآلداب  ١٩٦٠    )(مدرسة الصادق  الطرائف  ٨
الطالب   ٩

  الجدید
منعم عبد   مدرسة النبراس

  الحسین
  طبعت في مطبعة الغري  ١٩٦١

صوت   ١٠
  الكمیت

طبعت في مطبعة   ١٩٦١    مدرسة الكمیت
  النعمان

الحسین عبد   الرشیدمدرسة   الرشید  ١١
  الرفیعي

١٩٦١    

    ١٩٦١  علي نعمة الحلومدرسة التهذیب صدى   ١٢
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  االبتدائیة  التهذیب
مدرسة الفتوة   صدى الفتوة  ١٣

  االبتدائیة
  طبعت في مطبعة القضاء  ١٩٦٢  

مدرسة النضال   نداء المعرفة  ١٤
  االبتدائیة

    ١٩٦٢  شاكر البرمكي

  في مطبعة الغري طبعت  ١٩٦٢    مدرسة الخنساء  الخنساء  ١٥
صوت   ١٦

  المحمدیة
عبد الرحیم   المدرسة المحمدیة

  محمد علي
١٩٦٢    

مدرسة النعمان   األنوار  ١٧
  االبتدائیة

رحیم موسى 
  حاجي

  طبعت في مطبعة اآلداب  ١٩٦٢

  طبعت في مطبعة القضاء  ١٩٦٢    مدرسة الكفاح  الكفاح  ١٨
حمید المطبعي   اتحاد نقابة العمال  النقابي  ١٩

اللطیف وعبد 
  )٣(الدراجي

١٩٦٣    

 

  

  

  

  )٤(ملحق رقم 

  )٤(النجف األشرفمدینة في  المكتباتأبرز 

                                                             
وأعد في الرجوع الى العدید من المصادر ، حسب السبق الزمني لصدور النشرات) ٣(أعد الجدول رقم )  ٣(

، ١٨٨، ١٦٠، ١٣٣، ١٣١، ٩٩ص، معجم المطبوعات النجفیة ، د هادي األمینيمحم: والمراجع منها
المصدر ، ؛ محمد عباس الدراجي ٣٥٢ص، المصدر السابق، ؛ زاهدة ابراهیم ٢٣٨، ٢٣٣، ٢٢٨، ١٩٦

تاریخ ، ؛ حسن عیسى الحكیم ٢٧٨، المصدر السابق، ؛ عبد الرحیم محمد علي ٣٤-٣١ص، السابق
  . ٦٤-٥٨و، عالمهاالصحافة النجفیة وتراجم أ
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)١٩٦٣- ١٩٥٨(  

سنة   اسم المكتبة  ت
  التأسیس

  المالحظات  عدد الكتب  المؤسس  موقعها

مكتبة كلیة   ١
  الفقه

تقع في مركز   ١٩٣٦
جمعیة منتدى 
النشر في دورة 

  الصحن الشریف

جمعیة منتدى 
  النشر

بهذا االسم  سمیت  ٥٠٠٠
عند افتتاح كلیة الفقه 

من  دوتحوي العدی
  المخطوطات الدینیة

مكتبة االدارة   ٢
  المحلیة

تقع في شارع   ١٩٣٦
  مسلم بن عقیل

أسستها وزارة 
المعارف 

  العراقیة

٧٠٠٠    

مكتبة ال   ٣
  حنوش

تقع في محلة   ١٩٥١
  البراق

الحاج كاظم 
حسون ال 
  حنوش النجفي

كتاب ٥٠٠تحوي   ٣٠٠٠
  األجنبیة باللغات

مكتبة االمام   ٤
أمیر 

  المؤمنین

تقع في بنایة   ١٩٥٣
مدرسة آیة اهللا 

  البروجردي

الشیخ عبد 
الحسین 
  األمیني

ألف مطبوع ٣٠
 ١٥٠٠و

مخطوط 
مصور ٥٠٠و
صحف ١٠٠٠و

  ومجالت

تحتوي على أقدم 
مخطوط فیها وهو 

  القرآن الكریم

مكتبة آیة اهللا   ٥
  البروجردي العامة

تقع في مدرسة   ١٩٥٣
البروجردي قرب الصحن 

  الشریف

السید اغا حسین 
  البروجردي

٨٠٠٠ 
  مجلد

معظم كتبها في الفقه 
  واألصول

مكتبة اغا   ٦
بزرك 

  الطهراني

تقع في دار   ١٩٥٦
سكناه في النجف 

  األشرف

الشیخ اغا 
بزرك 

  الطهراني

أصبحت مكتبة   ٥٠٠٠
للباحثین ومنبر 

  لصاحبها
مكتبة آیة اهللا   ٧

  الحكیم
بجانب جامع تقع   ١٩٥٧

  الهندي
السید محسن 

  الحكیم

مطبوع  ١٦٠٠٠
مطبوع  ٣٠٠٠

وعدد من 
  المصورات

للمكتبة العدید من 
الفروع والتي تبلغ 

فرع ثالث منها  ٦٥
  في البلدان االسالمیة
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مكتبة مدرسة   ٨
  جامعة النجف

مدرسة جامعة   حي السعد  ١٩٦٢
  النجف

مطبوع ٧٠٠٠
  كتاب٢٠٠٠

تحوي على العدید 
 من المخطوطات

  النادرة
مكتبة   ٩

العلمین 
الطوسي 

  وبحر النجف

تقع في مقبرة   ١٩٦٢
السید بحر العلوم 

  بشارع الطوسي

حسین بحر 
  )٤(العلوم

تقوم بطباعة   كتاب٢٠٠
  المخطوطات النادرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٥(ملحق رقم 

  طلب اجازة مجلة من قبل الشیخ موسى الیعقوبي

                                                             
، عبد الهادي الفضلي: أعد هذا الجدول من خالل الرجوع الى بعض المصادر والمراجع والتي منها)  ٤(

؛ وسن سعید  ٥٤-٥٢ص، المصدر السابق، ؛ علي عباس عبد الحسین ١٠٠- ٨١ص، المصدر السابق
  . ٩١ص، المصدر السابق، ص    ؛ جالوي سلطان عبطان، المصدر السابق، الكرعاوي
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  )٦(ملحق رقم 

  تأیید من مدیریة االمن العامة في بغداد 
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  )٧(ملحق رقم 

  كتاب منح امتیاز مجلة للشیخ موسى الیعقوبي
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  )٨(ملحق رقم 

  طلب اجازة صحیفة أو مجلة على ان یكون السید هادي الحكیم رئیس تحریرها 
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  )٩(ملحق رقم 

  من وزارة الثقافة واالرشاد الى قائممقایة النجفكتاب ابداء رأي 
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  )١٠(ملحق رقم 
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  كتاب قائممقامیة النجف الى وزارة الثقافة واالرشاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١١(ملحق رقم
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  كتاب منح الشیخ موسى الیعقوبي اجازة مجلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٢(ملحق رقم 
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  ))االیمان((الصادر من  صورة الغالف للعدد األول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٣(ملحق رقم 
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  ))االیمان(( مجلة منالصادر العدد األخیر غالف صورة 
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Al-Imaan Najafi Journal (1963-1968) 
A Historical Study 
 
Ali Fleiyh Ali Baaji 

 
Summery 
Holy Najaf has witnessed a remarkable activity in 

journalism and other press media that devote their research work  
and studies to the scientific, intellectual, and literary aspects of 
life in addition to the political developments in the Iraqi and 
Arab reality. 

The present study has chosen al-Imaan Journal to 
investigate the role of journalism during the second half of the 
Twentieth Century. The Choice has been made for this journal's 
responsible stand towards the Islamic and Arab situation, its 
serious efforts to unify the Arab Nation, to still stand against bad 
phenomena of regression, and to ask the society to adhere to the 
Islamic principles and values emphasize by the straightforward 
Religion, in addition to several other reasons. 

The study consists of an introduction, three chapters, and 
conclusions. The first chapter deals with al-Imaan's age and 
establishment from 1958 through 1963 A. D. It presents a short  
history of the political and intellectual movement in Holy Najaf 
during that period. Furthermore, this chapter sheds the lights on 
Sheikh Musa al –Yaqoubi , the founder of the Journal, and his 
intellectual and educational status. It also deals with the stages 
of establishment and their organization and time framework, the 
Journals numbers, pivots, and some other details. The chapter 
also discusses the most important information and intellectual 
resources that the journal depends upon in publication. 



C 
 

Entitled "al-Imaan Journal: its Political, Intellectual, and 
Social writings", the second chapter deals with the way the 
journal treats the social and economical  issues related to the 
Iraqi society's reality. It also defines Islam as an international 
religion for all nations and peoples of the world, and the Imami 
Shiite Sect as an Arab school of thought. 

The third chapter, which is entitled "al-Imaan Journal: its 
Essays and Studies in the Historical Knowledge", has been 
specialized in historical issues, geology, and Ancient History. It 
highlights Shiite Imami’s intellectual history, autobiographies of 
very important characters of Islamic, Modern, and 
Contemporary History in addition to Prophetic history and some 
other ages. 

The conclusions present what the researcher has reached at 
such as al-Yaqoubi’s  well-known Najafi family who have their 
own role and religious, scientific, and intellectual status; a 
family that worked hard to create information and intellectual 
channels to support the Najafi society. 

Besides, al-Imaan Journal has adhered to the message of 
press, its constructive role, and feeding its readers with the best 
of  literary and scientific knowledge. It also called for improving 
the Iraqi situation and public services. Another interest of the 
journal was concerning with the great political issues of Iraq and 
its people in addition to some other national issues such as "the 
Palestinian Issue" and its call for rebuilding the nation according 
to Islam so as to achieve its anticipated objectives. 

Al-Imaan has also interested in some other fields of 
knowledge such as medicine, chemistry, philosophy, logic, and 
astronomy. It, furthermore, highlights some Najafi ceremonies 
and celebrations at times of Imams, birthdays and some other 
festivals. 

It was a real mirror that reflected the intellectual and 
educational activity in the country 



- ٢٠٦ - 
 

                                     

  

  

  

  

 املصادر
  واملراجع
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  المصادر والمراجع                               

  

  القرأن الكریم 

  -:الوثائق غیر المنشورة –أوأل 

،طلب ١٧٤/٤٢٠٣٠٢األرشادوزارة  -ملفات مدیریة الصحافة)):الوحدة الوثائقیة((و٠ك٠د -١
 .١٦/١/١٩٦٣، بتاریخ  أجازة  مجلة او صحیفة 

 ٠ ١٤/١/١٩٦٣العامة ، بتاریخ ، تأیید مدیریة األمن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢
بي ، بتاریخ ، منح أمتیاز الى السید موسى الشیخ محمد علي الیعقو ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٣

٠ ١٩٦٣ /٧/ ١٠ 
 ٠ ٨/٦/١٩٦٤، بتاریخ  ، طلب أجازة صحیفة غیر سیاسیة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٤
وزارة الثقافة واألرشاد الى  -مدیریة الصحافة أبداء رأي من ،كتاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٥

 ٠ ٨/٦/١٩٦٤قائممقامیة النجف األشرف ،بتاریخ
زارة و –مدیریة الصحافة ى األشرف ال ، كتاب قائممقامیة النجف٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٦

 ٠ ١٠/٦/١٩٦٤بتاریخ الثقافة واألرشاد،
 لشیخ موسىواألرشادالى الى اوزارة الثقافة  -فة ا،كتاب مدیریة الصح٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٧

 .١٤/٦/١٩٦٤بتاریخ  ،محمد علي  الیعقوبي لمنح أمتیاز 
 .١٥/١١/١٩٦٣بتاریخ ، كتاب أیقاف المطبوعات لفقدان الشروط ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٨
 .١٣/١٢/١٩٦٣النجفیة ، بتاریخ)) اناألیم((، كتاب أعادة أصدار مجلة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٩

السید عبد الحسین  أجازة األرشیف الوثائقي،:)النجف األشرف))(مؤسسة كاشف الغطاء(( - ١٠
 .١٩٥٥أب  ١٠علي الیعقوبي،بتاریخ  الدین الموسوي للشیخ محمدشرف 

یخ محمد علي الیعقوبي،بتاریخ ،أجازة السیخ أغابزرك الطھراني للش٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ١١
 .١٩٤٧أیلول  ٢٥

الیعقوبي ، حمد علي حسین كاشف الغطاء للشیخ م محمد ، أجازة الشیخ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ١٢
 ٠ ١٩٤٧حزیران  ١٢بتاریخ 

 رسالة جواد المرابط وزیر سوریا المفوض الى الشیخ محمد علي ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ١٣
 ٠ ١٠/٤/١٩٥٧بتاریخ  ،الیعقوبي

األرشیف الوثائقي ، رسالة ):النجف األشرف))(مكتبة الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء(( - ١٤
 .١٩٤٥تشرین األول ٨عقوبي ،بتاریخ لیلشیخ موسى االشیخ محمد علي الیعقوبي الى ولده ا

رسالة محمد الحیدري األرشیف الوثائقي،): النجف األشرف))(مكتبة الشیخ محمد الیعقوبي(( - ١٥
  . ١٩٦٦شباط  ١بتاریخ  ى الشیخ موسى الیعقوبي،ال

شباط  ٢٥عقوبي،بتاریخ ، رسالة نظیر زیتون ال الشیخ موسى الی٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ١٦
١٩٦٦. 

 .٧/٨/١٩٦٧یخ موسى الیعقوبي ،بتاریخ صاحب شعبان الى الش، رسالة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ١٧
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 ٠ ١٩/١١/١٩٧٣اریخ بت ، شھادة الجنسیة العراقیة ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ١٨
قصي سالم علوان الى الشیخ موسى الیعقوبي،  ، رسالة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ١٩

 ٠ ١٨/١١/١٩٦٩بتاریخ
والدة ،كلمة الشیخ موسى الیعقوبي في مدینة أبوصخیر بمناسبة ذكرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٢٠

 .٣٠/٤/١٩٤٧بتاریخ ، )(الرسول 
 حزیران ٩وسى الیعقوبي،بتاریخ للشیخ مالقاسم الخوئي دأبي ، أجازة السی٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٢١

١٩٧٠. 
 ٠ ١٩٨٢ /٧/ ٢٥بتاریخ لشیخ موسى الیعقوبي،صورة قید وفاة ا ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٢٢
الیعقوبي ، الشیخ موسى طلب المكتبة المركزیة لجامعة بغداد الى ،  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٢٣

 ٠ ١٩٦٤ /٥ /١٢ بتاریخ
وسى الیعقوبي ، م ، طاب المكتبة المركزیة لجامعة بغداد الى الشیخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٢٤

 ٠ ١٩٦٥ /١٠/ ٢١ بتاریخ
الشیخ موسى الیعقوبي ،بتاریخ ، رسالة الجمعیة الثقافیة في الكویت الى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٢٥

٠ ١٩٦٧ /١٢/ ١٧ 
 ٢٩الشیخ موسى الیعقوبي ،بتاریخ ي الىو، رسالة ھاشم حسین الموس٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٢٦

  ٠ ١٩٦٦ لأیلو

  

   -:المخطوطات  –ثانیأ 

النجف (، )) مخطوط((حسن عیسى الحكیم ، تاریخ الصحافة النجفیة وتراجم أعالمھا ،  -١
  ٠)ت ٠مكتبة أبو سعیدة الوثائقیة العامة ، د: األشرف 

، )) مخطوط((، ١٩٦٨ - ١٩٤٨ذكریات من ماضي النجف السیاسي حمد عیسى القابجي ،  -٢
 ٠)ت٠مكتبتھ الشخصیة ، د: النجف األشرف (

النجف (  ،)) مخطوط((، علي شكر، الحركة القومیین العرب في النجف  كاظم محمد -٣
 ٠)ت ٠، د مكتبة أبو سعیدة الوثائقیة العامة : األشرف

مكتبة أبوسعیدة : النجف األشرف (، )) مخطوط((، المجالس النجفیة ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٤
 .)ت ٠العامة ، د  الوثائقیة 

مكتبة الشیخ محمد : النجف األشرف ( ،)) مخطوط((موسى الیعقوبي ، مناھل الوراد ،  -٥
 ٠)ت ٠د  الیعقوبي ، 

النجف ( ، )) وطمخط((ر ، ر في رثاء النبي وأل بیتھ األطھا، المختا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٦
 ٠)ت ٠مكتبة الشیخ محمد الیعقوبي ، د: األشرف 
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  -:ي اإلسالممصادر التراث العربي و –ثالثأ 

، صحیح البخاري ، شرح وتعلیق  )ـھ٢٥٦ت( أبرھیم بن المغیر بن برداریة البخاري الجعفي -١
 ٠ ٣،مج١،مج)١٩٨٧ ، القلم دار : بیروت( قاسم الرفاعي ،: 

محمد أسماعیل عبد هللا  : تصحیح ومراجعة ،المعارف،) ـھ٢٧٦ت( أبن قتیبة الدینوري -٢
 ٠)١٩٧٠دار أحیاء التراث العربي ، : بیروت(، ٢ ط ، الطحاوي

: دراسة وتحقیق ، ،المستدرك على الصحیحین)ھـ٤٠٥ت (أبي عبد هللا الحاكم النیسابوري -٣
 ٠ ٣،ج)٢٠٠٢، دار الكتب العلمیة : بیروت( ، مصطفى عبد القادر عطا

تھذیب األخالق وتطھیر األعراق ، )ھـ٣٢٥ت( )مسكویة(یعقوب الرازي  أحمد بن محمد بن -٤
 ٠)ت٠دار مكتبة الحیاة ، د: بیروت ( ،٢ط حسن تمیم ، : ، تقدیم 

أنیس  عبد هللا:  تحقیق وشرح ، فتوح البلدان ،) ھـ٢٧٩(أحمد بن یحیى بن جابر البالذري -٥
 ٠)١٩٨٧عة والنشر ،امؤسسة المعارف للطب: بیروت( الصباغ وعمر أنیس الصباغ ،

 دار: دمشق( ، محمود الفردوس األعظم:تحقیق  ، ،أنساب األشراف٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٦
 ٠) ١٩٩٩، الیقظة العربیة

 .٢،ج) ت٠صادر ، د دار: بیروت(، تاریخ الیعقوبي ،) ھـ٢٩٢ت(فر أحمد بن یعقوب بن جع -٧
أبو ملح  أحمد :تدقیق وتحقیق  والنھایة ،البدایة  ،) ھـ٧٧٤ت(الحافظ بن كثیر الدمشقي  -٨

 ٠ ٢،ج)ت٠د دار الكتب العلمیة ،:بیروت(، وأخرون
: شرح وترتیب  ، القانون في الطب  ،)ھـ٤٢٨ت(الحسین بن عبدهللا بن الحسن بن سینا  -٩

    مؤسسة : بیروت(، ٤ط محمد شوكت الشطي،: خلیل ، تعلیق خلیل أبو: ، تقدیم جبور جبران
  ٠)١٩٨٤ة والنشر،العارف للطباع

مؤسسة الوفاء : بیروت(كاظم المظفر،: ضل بن عمر الجعفي ، توحید المفضل، تعلیقالمف - ١٠
،٠)١٩٨٣ 

، تذكرة السامع  )ھـ٧٣٣ت(بدر الدین أبي أسحاق أبراھیم بن سعد هللا بن جماعة الكناني  - ١١
 ٠)١٩٣٣دائرة المعارف العثمانیة ،:  م٠د( أدب العالم والتعلم ،والمتكلم في 

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )ـھ٥٣٨ت( جار هللا محمود بن عمرالزمخشري - ١٢
  ٠ ٣،ج) ت٠د الكتاب العربي ، دار: بیروت (وعیون األقاویل في وجوه التأویل ، 

، جمع ) علیھ السالم(، مسند األمام الصادق  )ھـ١٤٨ت( )علیھ السالم( بن محمد جعفر - ١٣
 ٠ ٦،ج ١،ج)١٩٦١مطبعة أوفست ، : قم( ي ،دهللا العطار عزیز: وترتیب

في التفسیر  المنثور ، الدر )ھـ٩١١ت( السیوطي جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر - ١٤
 ٠ ٤،ج)٢٠٠٤دار الكتب العلمیة،: بیروت( ،٢ط المأثور،

( ،مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، )ھـ١٣٢٠ت( حسین محمد تقي النوري الطبسي - ١٥
 ٠ ٣،ج)ت٠ددار الخالفة ،  :طھران 

موسى كاظم  :ترجمة  رسول الكركوكلي ، دوحة الوزراء في تاریخ وقائع بغداد الزوراء ، - ١٦
 ٠)ت٠د مطبعة أكرم ،: بیروت(نورس ، 

ووفیات المشاھیر  اإلسالم، تاریخ  )ھـ٧٤٨ت(شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي - ١٧
 ٠) ٢٠٠١، ار الكتاب العربيد: بیروت (، ٤ط عمر عبد السالم تدمري ،: ،تحقیق واألعالم

 . ٢٤،ج)ت٠، د مطبعة السعادة:  القاھرة(  ، ، المبسوط )ھـ٤٩٠ت(شمس الدین السرخسي - ١٨
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،  ) ھـ٦٢٦ت( شھاب الدین أبو عبد هللا بن یاقوت بن عبد هللا الحموي الرومي البغدادي - ١٩
 ٠ ١،مج)١٩٥٦ روت للطباعة والنشر،ودار بی صادر دار : بیروت(،البلدانمعجم 

 بيغأحمد الز: ، دراسة،مقدمة أبن خلدون)ھـ٨٠٨ت(خلدون  محمد بن الرحمن بن عبد - ٢٠
 ٠)٢٠٠١،  شركة األرقم بن أبي األرقم للطباعة والنشر : بیروت(،

ح الجر،)ھـ٣٢٧ت(الرحمن بن أبي حاتم محمد بن أدریس التمیمي الحنظلي الرازي عبد - ٢١
منشورات دار الكتب العلمیة :  بیروت( ، لقادر عطامصطفى عبد ا:  تحقیق،والتعدیل

 ٠ ٤،ج)٢٠٠٢،
بدائع الصنائع في ترتیب ،)ھـ٥٨٧ت( عألء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي - ٢٢

 ٠ ٧،ج)١٩١٠المطبعة الجمالیة ، : القاھرة (  ، الشرائع
، )ھـ٦٤٣ت) (الخازن(عالء الدین علي بن محمد بن أبراھیم البغدادي الصوفي المعروف  - ٢٣

 ٠ ١،ج)ت٠مطبعة التقدم ، د: القاھرة (الخازن وبھامشھ البغوي ، من تفسیر 
 ن الجوھر،مروج الذھب ومعاد ، )ھـ٩٥٧ت( لي بن الحسن بن علي المسعوديع - ٢٤

  ٠ ٢،ج )ت٠د ، دار المعرفة : بیروت( ،بد الحمید محمد محي الدین ع:تحقیق
كام المعلمین والمتعلمین ، الرسائل المفصلة الحوال المتعلمین وأح )ھـ٣٥٥ت(علي القابسي  - ٢٥

 ٠)١٩٨٦ط ،م٠د: تونس (أحمد خالد ،: وتحقیق  ، دراسة
بن (الكریم بن عبد الواحد الشیباني ن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدعلي ب - ٢٦

 دار: بیروت (نخبة من العلماء ،: ة وتحقیق عمراج ، ، الكامل في التاریخ)ھـ٦٣٠ت()األثیر
 ٠ ٤،ج)ت٠د  ، الكتاب العربي

عبد :  تصحیح ، التاریخ الكبیر، )ھـ٧٥١ت(بن الحسن الدمشقي بن عساكر الشافعي  علي - ٢٧
 ٠ ٥،ج)١٩٣٤مطبعة الروضة ،:  دمشق( ، بدرانأفندي القادر 

حسن : ، تحقیق٢والتبین ، ط ، البیان)ھـ٢٥٠ت(عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ   - ٢٨
 ٠ ٣،ج)١٩٣٢الرحمانیة، المطبعة: القاھرة(السندوبي ،

 الخالفة ، دار: طھران(،وسائل الشیعة،  )ھـ١١٠٤ت( الحسن الحر العامليمحمد بن  - ٢٩
 . ١٨ج  ، ٣،ج)ت٠د

ھاشم المیالني : الغة ، تحقیق محمد بن الحسین بن موسى الشریف الرضي ، نھج الب - ٣٠
 ٠)٢٠٠٩نشر العتبة العلویة المقدسة،: النجف األشرف (،

مؤسسة الوفاء : بیروت( ،٢ط ، ، بحار األنوار )ھـ١١١١ت( باقر المجلسي محمد - ٣١
 .١٤ج، ٣ج، ١ج،)١٩٨٣،

محمد أبو الفضل : تحقیق  تاریخ الرسل والملوك ،،  )ھـ٣١٠ت( محمد بن جریر الطبري - ٣٢
 . ٧، ج) ١٩٧٨المعارف ، دار: القاھرة ( ،٤ط ،أبراھیم

محمد صادق بحر : تقدیم  أمالي الشیخ الطوسي ، ، )ھـ٤٦٠ت(محمد بن حسن الطوسي  - ٣٣
 ٠ ١،ج )١٩٦٤، مطبعة النعمان : األشرف النجف(، العلوم 

حازم : شرح وتعلیق وتحقیق  ، المنصور في الطب ، )ھـ٣٥٢ت( محمد بن زكریا الرازي - ٣٤
 ٠)١٩٨٧ط ،م٠د: الكویت (الصدیقي ،   البكري

یاسر محمد :  تقدیم ، اإلسالموشرائع  اإلسالم، محاسن  محمد بن عبد الرحمن البخاري - ٣٥
 ٠)١٩٩٠مطبعة منیر،: بغداد( ، سعدون أبراھیم
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مصطفى السقا  : ، تحقیق وشرح  السیرة النبویة ،)ھـ٢١٨ت( محمد بن عبد الملك أبن ھشام - ٣٦
 ٠ ١،ج)ت٠دار الفكر،د:بیروت (وأخرون ، ،

: حضرة الفقیھ ، تحقیق ، من ال ی )ھـ٢٨١ت(محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي - ٣٧
 ٠ ٣،ج)١٩٩٢للطباعة والنشر ،األضواء  دار: بیروت ( ،٢ط مغنیة ،محمد جواد 

 نبیل رضا علوان:  ، الثاقب في المناقب ، تقدیم وتحقیق )بن حمزة(محمد بن علي الطوسي  - ٣٨
 ٠)١٩٩١،ءدار الزھرا:  بیروت(  ،

 )ھـ٥٨١ت(محمد بن علي بن شھر أشوب بن أبي نصربن أبي جیشي السروي المازندراني - ٣٩
المطبعة : النجف األشرف( في النجف ، لجنة من األساتذة: أبي طالب ، تصحیحال  ،مناقب

 ٠ ١،ج )١٩٥٦ ،  الحیدریة
هللا  عبد الحسین عبد:، أصول الكافي ، تعلیق وتقدیم  )ھـ٣٢٩ت(محمد بن یعقوب الكلیني  - ٤٠

 ٠ ٢،ج١،ج)١٩٥٧النجف ، مطبعة: النجف األشرف (المظفر ، 
 ،)ت٠د والشر، دار المعرفة للطباعة: بیروت(حیاة الصحابة ، محمد یوسف الكاندھلوي ، - ٤١

 ٠ ١ج
الطبقات  ،)ھـ٢٣٠ت()بن سعد(محمد بن یوسف بن منبع بن الھاشمي البصري المعروف - ٤٢

 ٣ج،)١٩٩٠، دار الكتب العلمیة :بیروت( ، محمد عبد القادر عطا : دراسة وتحقیق ، الكبرى
 ٠ ٤ج،

المطبعة : القاھرة ( ، فاتحة العلوم ، )ھـ٥٠٥ت(محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي  - ٤٣
 ٠)١٩٠٢الحسینیة ، 

: النجف األشرف(  محمد كالنتر ،: ، تحقیق  )ھـ١٢١٤ت( مرتضى األنصاري ، المكاسب - ٤٤
 ٠)١٩٧٢، اآلدابمطبعة 

محمد  : ضبط وتصحیح ، صحیح مسلم ، )ھـ٢٦١ت( مسلم بن الحجاج العیشي النیسابوري - ٤٥
 ٠ ٦،ج)٢٠٠٨ ، دار الكتب العلمیة : بیروت( ، ٢ط ،اشم ھسالم 

محمد رضا الحسیني الجاللي : ، أداب المتعلمین ، تحقیق )ھـ٦٧٢ت( نصیر الدین الطوسي - ٤٦
 ٠) ت٠د ، مطبعة الشریعة:قم ( ،

           

  

                                                                                                                             -:لشخصیة االمقابالت  - رابعأ 

وكاتب ، النجف األشرف ،بتاریخ  ، رجل دین١٩٢٧اقر شریف القرشي ، موالید ب -١
١٠/١/٢٠٠٩. 

 .٢٠٠٩/ ٥/  ٢٩النجف األشرف ، بتاریخ  ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢
 .٦/٥/٢٠٠٩، أستاذ جامعي ، النجف األشرف ، بتاریخ  ١٩٤١حسن عیسى الحكیم ، موالید  -٣
    وكاتب  ، النجف األشرف ، بتاریخ بارز، قومي ١٩٤٢حمد عیسى القابجي ، موالید -٤

٢٠٠٩ /٣٠/٥. 
، عضو في الحزب الشیوعي في النجف األشرف ، النجف  ١٩٣٢داود سلمان ، موالید  -٥

 ٠ ٢٦/٥/٢٠٠٩األشرف، بتاریخ 
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، كربالء المقدسة ، بتاریخ  وكاتب ، أستاذ وشاعر ١٩٣٥سلمان ھادي أل طعمة ، موالید -٦
١٤/١/٢٠٠٩. 

شرف ، بتاریخ  األ، النجف  أدیب فاضل وشاعر وكاتب،  ١٩٣٧صادق الیعقوبي ، موالید -٧
٠ ١٤/١٢/٢٠٠٨ 

 ٠ ١٥/١/٢٠٠٩، النجف األشرف ،بتاریخ  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٨
ف ، عضو في الحزب الشیوعي في النجف األشرف ، النج ١٩٤٣صالح العمیدي ، موالید   -٩

 ٠ ٢٠٠٩/ ١٩/٥بتاریخ  ،األشرف
في حزب األستقالل في النجف  ، قومي بارز وعضو ١٩٢٧كاظم محمد علي شكر ، موالید  - ١٠

 ٠ ٢٢/٥/٢٠٠٩بتاریخ  ، األشرف ، النجف األشرف
 ٠ ٢٦/٥/٢٠٠٩، قومي ناشط ، النجف األشرف ،  ١٩٤١ماجد الراوي  موالید  - ١١
 . ٢٦/٥/٢٠٠٩، قومي مستقل ، النجف األشرف ،  ١٩٣٤محمود الصافي ، موالید - ١٢
    ٠ ٢/١١/٢٠٠٨رف ، بتاریخ ش، رجل دین ، النجف األ ١٩٦٠محمد الیعقوبي ، موالید  - ١٣
 ٠ ٢٥/٥/٢٠٠٩، النجف األشرف ، بتاریخ  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠  - ١٤
 ٠ ١٥/٧/٢٠٠٩ ، النجف األشرف ،بتاریخ٠٠٠٠٠٠٠٠٠  - ١٥
 ٠ ٧/٣/٢٠٠٩، النجف األشرف ، بتاریخ  ، رجل دین  ١٩٢٧حر العلوم ، موالید محمد ب  - ١٦
النجف األشرف ، بتاریخ  ،كاتب وأدیب ، ١٩٥٠محمد رضا القاموسي ، موالید - ١٧

٧/٢/٢٠٠٩. 
یة الكوفة في ھولندا ورئیس ، أستاذ ورئیس أكادیم١٩٤٥لطریحي ، موالید محمد سعید ا - ١٨

  ٠ ١٠/١/٢٠٠٩المعارف الھندیة في مومباي ، النجف األشرف، بتاریخ دائرة 

  

  

  -:األطاریح الجامعیة والرسائل –خامسأ 

،رسالة ١٩٦٨- ١٩٦٧یة الفلسطینیةضأمین عباس نذیر الجنابي ، موقف تركیا من الق -١
 ٠)٢٠٠٥، اآلدابكلیة : جامعة الكوفة(ماجستیر ، 

الضفة الغربیة وقطاع (بلسم سمیر صالح التایھ ، التوزیع الجعرافي لسكان فلسطین  -٢
 ٠)٢٠٠٣، اآلدابكلیة : جامعة بغداد(،رسالة ماجستیر،)غزة

لناصریة دراسة في جغرافیة تحسین جاسم شنان الزریجاوي ، األنماء السكاني في مدینة ا -٣
 ٠)٢٠٠٤كلیة التربیة،:جامعة الموصل ( المدن ، رسالة ماجستیر ،

،  ١٩٥٨- ١٩٤٥جالوي سلطان عبطان ، التیارات الفكریة والسیاسیة في النجف األشرف  -٤
  ٠)  ٢٠٠٧معھد التاریخ العربي والتراث العلمي ، : بغداد ( رسالة ماجستیر ، 

، لمستشرقین دراسة تاریخیة تحلیلیةفي كتابات ا) علیة السالم ( علي حاتم كریم جیاد ، األمام  -٥
 ٠)٢٠٠٧،  اآلدابكلیة : جامعة الكوفة ( أطروحة دكتوراه ، 

دراسة سیاسیة ، أطروحة  ١٩٤١- ١٩٢٤حسن علي عبد هللا السماك، عشائر الفرات األوسط  -٦
 ٠)١٩٩٥، اآلدابكلیة : جامعة البصرة ( دكتوراه، 
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جامعة (،األجتھاد الفقھي بین األصالة والمعاصرة،أطروحة دكتوراه، حسین كاظم عویز -٧
 ٠)٢٠٠٩كلیة الفقھ ،: الكوفة

،رسالة  ١٩٣٩-١٩١٨حسین مخیف عبد الحسین الشریفي، المشخاب دراسة تاریخیة  -٨
 ٠)٢٠٠٨، اآلدابكلیة :جامعة الكوفة (ماجستیر ،

 ١٩٥٨عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف األشرف ومواقفھا السیاسیة من عام  نزار حیدر -٩
معھد التاریخ العربي والبحث  العلمي : بغداد ( ، أطروحة دكتوراه ،  ١٩٦٨ عام –
،٠) ٢٠٠٧ 

حیدر محمد حسن عباس الكلیدار ، األمام الصادق ودورة بالمعرفة التاریخیة ، أطروحة  - ١٠
  ٠)١٩٩٧،  اآلدابكلیة : جامعة الكوفة ( دكتوراه ، 

دراسة  ١٩٩٧-١٩٧٧حمادي عباس حمادي الشمري ،التغیر السكاني في محافظة القادسیة  - ١١
 ٠) ٢٠٠٥،)بن رشد(تربیةكلیة ال:جامعة بغداد(في جغرافیة المدن ،أطروحة دكتوراه ،

حمزة جابر سلطان األسدي ، المجتمع في فلسفة أخوان الصفا دراسة تحلیلیة مقارنة  ،  - ١٢
 ٠)١٩٩٩،  اآلدابكلیة : جامعة الكوفة ( أطروحة دكتوراه ، 

جامعة (أبو حنیفة ومنھجھ في الفقھ األكبر ،رسالة ماجستیر ،خمیس سبع حسن الدلیمي ، - ١٣
 ٠)١٩٩١یة،سالماإلكلیة العلوم : بغداد 

- ١٩٤٥ة السیاسیة في النجف یارحیم عبد الحسین عباس العامري ، أثر المجددین في الح - ١٤
 .)٢٠٠٦كلیة التربیة ، : الجامعة المستنصریة( أطروحة دكتوراه، ، ١٩٦٣

دراسة تاریخیة  ١٩٤٨- ١٩٣٣النجفیة " األعتدال " الشمرتي ، مجلة  رسول نصیف جاسم - ١٥
 ٠)  ٢٠٠٥،  اآلدابكلیة : جامعة الكوفة ( لة ماجستیر ، ا، رس

: جامعة بغداد ( أحمد محمد الشمري ، الشریف الرضي متكلمأ ، رسالة ماجستیر ، رؤوف  - ١٦
 ٠) ١٩٩٢یة ، اإلسالمكلیة العلوم 

 زینب حسن حبیب علي الجبوري ،األثار الجیومورفولجیة والبیئة لسدتي الھندیة والكوفة، - ١٧
 ٠)٢٠٠٥ ،اآلدابكلیة  :ة الكوفةعجام(،رسالة ماجستیر

أبن ماجة ، أبن طفیل ( سامي شھید مشكور المیالي  ، األخالق عند فالسفة المغرب العربي  - ١٨
كلیة : جامعة الكوفة ( دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، ) ، أبن الرشد ، أبن خلدون 

 ٠) ٢٠٠٥،  اآلداب
الشیخ مرتضى األنصاري حیاتھ عصره سامي ناصر حسین المنصوري، أیة هللا العظمى  - ١٩

 ٠)٢٠٠٥كلیة التربیة ،: جامعة القادسیة (،رسالة ماجستیر،١٨٦٤-١٨٠٠أثاره 
) ـھ٦٥٦ت( سجاد عباس حمزة  ، المباحث النحویة في شرح نھج البالغة البن أبي الحدید  - ٢٠

 ٠) ٢٠٠٧،  اآلدابكلیة : جامعة الكوفة (، رسالة ماجستیر ، 
فولجیة نھر الفرات بفرعیة الرئیسین حسین الخفاجي ، جیومورن نعیم طشطوش سرحا - ٢١

 اآلدابكلیة :جامعة الكوفة (والسماوة بین السماوة والدراجي ،رسالة ماجستیر، السویر
،٠)٢٠٠٣ 

وأثره في وقایة المجتمع من الجریمة دراسة  اإلسالمشھرزاد عبد الكریم توفیق النعیمي ،  - ٢٢
كلیة الشریعة ، : امعة بغداد ج( رسالة ماجستیر ، ، مقارنة مع النظریات األجتماعیة ، 

٠)  ١٩٨٧ 
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عاید جاسم الزاملي ،تحلیل جغرافي لتباین أشكال سطح األرض في محافظة النجف ،رسالة  - ٢٣
 ٠)٢٠٠١، اآلدابكلیة :جامعة الكوفة (ماجستیر ،

 عبد الرزاق أحمد النصیري ، دور المجددین في الحركة الفكریة والسیاسیة في العراق - ٢٤
 ٠)١٩٩٠،  اآلدابكلیة : جامعة بغداد ( ، أطروحة دكتوراه ، ١٩٣٢-١٩٠٨

ي ، اإلسالمعبد الرزاق رحیم جدي الھیتي ، مساھمات الغزالي في الفكر األقتصادي  - ٢٥
 ٠)  ١٩٨٩كلیة الشریعة ، : جامعة بغداد ( أطروحة دكتوراه ، 

جامعة ( ، رسالة ماجستیر ،  ١٩٤١-١٩٢١عبد الستار شنین ، تاریخ النجف السیاسي  - ٢٦
 ٠) ١٩٩٧،  اآلدابكلیة : الكوفة 

في التفسیر ، رسالة ماجستیر ،  عبد الھادي عبد الكریم عواد المحمد ، سعد بن جبیر وأثرة - ٢٧
 ٠)١٩٨٩كلیة الشریعة ، : جامعة بغداد (

األتجاھات السیاسیة في مدینة النجف المقدسة وموقفھا عدي حاتم عبد الزھرة المفرجي ،   - ٢٨
 أطروحة دكتوراه،دراسة تحلیلیة ، ١٩٦٣ -١٩٥٤ من التطورات السیاسیة في العراق

 ٠) ٢٠٠٨،  اآلدابكلیة : الكوفة جامعة (
عالء الدین محمد تقي الحكیم ، محمد تقي الحكیم ومنھجھ التاریخي ، رسالة ماجستیر ،  - ٢٩

 ٠)٢٠٠٨، اآلدابكلیة : الكوفة  جامعة(
یة حتى نھایة العصر الراشدي ، اإلسالمعلي كسار غدیر الغزالي ، أثر المرأة في الحیاة  - ٣٠

 ٠) ١٩٩٧،  اآلدابكلیة : جامعة الكوفة ( رسالة ماجستیر ، 
بن أبي عبید الثقفي وأبعادھا السیاسیة والفكریة ، رسالة  غیداء حسین محمد ، حركة المختار - ٣١

 ٠)٢٠٠٧، اآلدابكلیة : جامعة الكوفة ( ر ،ماجستی
فاطمة عبد المنعم سعید الصراف ،الحیرة في القرنین األول والثاني الھجریین دراسة  - ٣٢

 ٠)٢٠٠٧،اآلدابكلیة :جامعة الكوفة (تاریخیة ، رسالة ماجستیر، 
قاسم محمد عبید الجنابي ،القوات العراقیة السوریة في مواجھة الكیان الصھیوني دراسة  - ٣٣

 ٠)٢٠٠٤جامة بغداد،كلیة التربیة،(مقارنة في الجغرافیة السیاسیة، رسالة ماجستیر ، 
: جامعة الكوفة ( ستیر ، جكاظم محمد الجادر ، الشریف الرضي لغویأ ونحویأ ، رسالة ما - ٣٤

 ٠) ٢٠٠١،  اآلدابكلیة 
: الكوفةجامعة (، رسالة ماجستیر،اإلسالمكاظم حسن جاسم الفتالوي ، التقیة عند مفكري  - ٣٥

 ٠)٢٠٠٨كلیة الفقھ،
،  ١٩٣٢-١٩١٠كاظم مسلم محمود العامري ، األتجاة الوطني والقومي للصحافة النجفیة  - ٣٦

 ٠)٢٠٠٠،  اآلدابكلیة : جامعة الكوفة ( أطروحة دكتوراه ، 
مثنى فاضل علي الوائلي ،الموازنة المائیة المناخیة في محافظة النجف دراسة في المناخ  - ٣٧

 ٠)٢٠٠٤، اآلدابكلیة :جامعة الكوفة(اجستیر ،التطبیقي ،رسالة م
،  ١٩٣٦- ١٩٠٩دراسة تاریخیة حمید عباس الحدراوي ، مجلة العرفان اللبنانیة  مجید - ٣٨

 ٠)٢٠٠٧،  اآلدابكلیة : جامعة الكوفة (رسالة ماجستیر، 
یة ، اإلسالمیة في الشریعة محمد جابر ھاشم الجبوري ، حقوق األنسان المدنیة والسیاس - ٣٩

  ٠)٢٠٠٦یة ، اإلسالمكلیة الدراسات : جامعة الكوفة ( اجستیر ، مرسالة  
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من ) علیھم السالم(الدین ، موقف أئمة أھل البت  محمد جواد نور الدین عبد الزھرة فخر - ٤٠
: جامعة الكوفة ( الغلو والفرق الغالیة حتى وفاة األمام جعفر الصادق ، أطروحة دكتوراه ، 

 ٠)٢٠٠٨،  اآلدابكلیة 
معن صالح مھدي الربیعي ، الكوفة في العصر العباسي من القرن الرابع المنتصف القرن  - ٤١

 ٠)١٩٩٤، اآلدابكلیة :جامعة الكوفة (للھجرة ، رسالة ماجستیر، السابع 
محمد سعید الحبوبي دراسة فنیة ، رسالة ماجستیر ،  منى جابر مجبل التمیمي ، شعر - ٤٢

 ٠) ١٩٩٩،  اآلدابكلیة : جامعة الكوفة (
جامعة عین (، رسالة ماجستیر ،مؤید جواد بھجة، مدینة كربالء دراسة في جغرافیة المدن  - ٤٣

 ٠)١٩٨٠، اآلدابكلیة :شمس
عبد الحسین عبد علوان الرماحي ،الشیخ عبد الواحد الحاج سكر ودوره السیاسي في  ناجح - ٤٤

ة كلی:جامعة الكوفة (،رسالة ماجستیر،)١٩٥٦- ١٨٨٠(تاریخ العراق الحدیث والمعاصر
 ٠)٢٠٠٤، اآلداب

، رسالة ماجستیر ،  ءنورة كطاف ھمدان ، الفكر السیاسي للشیخ محمد حسین كاشف الغطا - ٤٥
 ٠)٢٠٠٨،  اآلدابكلیة : جامعة بغداد( 

ة جامع(، رسالة ماجستیر ،  ١٩٦٨ – ١٩١٠ھاشم أحمد نغیمش الزوبعي ، صحافة النجف  - ٤٦
 ٠) ١٩٩٥،  اآلدابكلیة : بغداد 

یحیى عباس حسن ، الینابیع المائیة بین كبیسة والسماوة وأستثماراتھا، رسالة ماجستیر  - ٤٧
 ٠)١٩٨٩، اآلدابكلیة :جامعة الكوفة (،

  

  

  -:المراجع العربیة والمعربة  – سادسأ 

  -:المراجع العربیة  –أ 

 ٠)١٩٦٤،مطبعة األستقامة : القاھرة ( ، الدین والعلم الحدیث أبراھیم محمد عبد الباقي ، -١
النجف ( ، الرأي السدید في األجتھاد والتقلید واألحتیاط والقضاء أبو القاسم الخوئي ، -٢

 ٠)١٩٦٧مطبعة النعمان،: األشرف
 ٠)  ١٩٩٥بیروت دار الثقلین ، ( أبو القاسم الدیباجي ، التوحید دراسة معاصرة ،  -٣
 ٠) ت ٠النموذجیة ، دالمطبعة : القاھرة ( یة ، اإلسالمأحمد أبو زھرة ، المذاھب  -٤
مطبعة : النجف األشرف ( ، ، قالئد الدرر في بیان أیات األحكام في األثر  أحمد الجزائري -٥

 ٠ ٢،ج) ١٩٦٢، اآلداب
 ٠) ١٩٩٤دار الصفوة ، : بیروت ( ،  ٣أحمد الوائلي ، ھویة التشیع ، ط -٦
 ٠ ٣،ج ) ١٩٧٨، مكتبة النھضة:القاھرة ( ،٩ط ، اإلسالمأحمد أمین ، ضحى  -٧
بعة لجنة التألیف مط : القاھرة( قصة الفلسفة الحدیثة ، ، وزكي نجیب محمود، ٠٠٠٠٠٠ -٨

 ٠ ٢،ج)١٩٤٩،والترجمة والنشر 
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 علیھم( بحث مفصل في عصمة األنبیاء واألئمةأحمد بن زید الدین األحسائي ، العصمة  -٩
 ٠)١٩٧٠، اآلدابمطبعة : األشرف  النجف(   ،٢، ط)السالم

، الحریة دار: بیروت( الرافدین بین السامین والسومریین،ي أحمد سوسة ، حضارة واد - ١٠
٠) ١٩٨٠ 

تاریخ حضارة وادي الرافدین في ضوء مشاریع الزراعة والمكتشفات األثریة  ،٠٠٠٠٠٠٠ - ١١
 ٠ ٢ج ،)١٩٨٣دار الحریة،: بغداد(التاریخیة ،  والمصادر

 النھضة العربیة ،دار : بیروت( أحمد مختار العبادي ، في التاریخ العباسي واألندلسي ، - ١٢
 ٠)ت٠د

التوجھات السیاسیة عند عشائر الفرات األوسط الشیخ عبد الواحد  ، أحمد ناجي الغریري - ١٣
 ٠)٢٠٠٦دار األندلس للطباعة والتصمیم ،:  النجف األشرف( ، الحاج سكر نموذجأ

مطبعة : النجف األشرف ( ، قضاء المناذرة التسمیة والتكوین الحدیث ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ١٤
 ٠)٢٠٠٣لغدیر للطباعة ،أنوار ا

( ،  الزركلي خیر الدین: ، رسائل أخوان الصفا وخالن الوفاء ، تصحیح  الصفا أخوان - ١٥
 ٠ ١،ج)  ١٩٢٨العربیة ،  المطبعة: القاھرة 

مطبعة النجف ، : النجف األشرف ( الحسن بن المطھر الحلي ، تذكرة الفقھاء ،  - ١٦
 ٠ ٧،ج)١٩٥٥

النجف (فى جمال الدین ، األستاذ الدكتور مصطالمؤتمر األستذكاري للشاعر الكبیر  - ١٧
 ٠) ٢٠٠٣دراسات الكوفة ، مركز: األشرف 

 مركز األبحاث العقائدیة : قم( الصحابة في حجمھم الحقیقي  ، الھاشمي بن علي ، - ١٨
،٠)٢٠٠٠ 

عبد الجبار :  مراجعة وتقدیم ، التقیة في القران والسنة والتاریخ أمجد الحسیني البغدادي ، - ١٩
 ٠)٢٠٠١،  دار الصفوة:  بیروت(،الساعدي 

للمطبوعات  مؤسسة األعلمي: بیروت (، ) ع(سفر وكرامات أھل البیت  أم نور الحسیني ، - ٢٠
،٠)٢٠٠٨ 

 ،٢ط عزت عبد الكریم ، تاریخ أوربا األقتصادي ، هللا وأحمد أمین مصطفى عفیفي عبد - ٢١
 ٠)١٩٥٤المطبعة العربیة ، :القاھرة (

: بغداد( ، على النخیل في العراق)بارلتوریة(القشریةأنیس جرجیس السویسي ، الحشرة  - ٢٢
 ٠)ت٠مطبعة شعبة وسائل األیضاح ، د

 ٠)١٩٦٣مطبعة النجف ، : النجف األشرف (،  اإلسالمباقر القرشي ، النظام السیاسي في  - ٢٣
 ٠)٢٠٠٤مطبعة شریعتي ، :قم ( ، )(، حیاة الشھید الخالد مسلم بن عقیل ٠٠٠٠٠٠٠ - ٢٤
النجف ( مصطفى جمال الدین جھوده وظواھر لغویة في شعره ،تحسین فاضل المشھدي ،  - ٢٥

 ٠)٢٠٠٦المكتبة األدبیة المختصة ، : األشرف 
 ٠)١٩٨٣دار الحریة ،: بغداد( تقي الدباغ ، العراق في التاریخ ، - ٢٦
: تحقیق ، تقي الدین أحمد بن علي المقریزي، النزاع والتخاصم بین بني أمیة وبني ھاشم - ٢٧

 ٠)١٩٣٧مط ،٠د: القاھرة (علي عاشور،
 دار المدى : دمشق( یة ،اإلسالمالنبي أبراھیم في الثقافة العربیة و  ، تھامي العبودي - ٢٨

،٠)٢٠٠١  
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 ٠)١٩٦٢مطبعة أسعد ، : بغداد (ي ، الراعي والرعیة ، توفیق الفكیك - ٢٩
یة من غیر الشیعة اإلسالمثامر ھاشم حبیب العمري ، واقع التقیة عند المذاھب والفرق  - ٣٠

 ٠) ١٩٩٥ ، مطبعة النھضة : غدادب(األمامیة ،
دار : بغداد ( ثلماستیان عقراوي ، المرأة ودورھا ومكانتھا في حضارة وادي الرافدین ،  - ٣١

 ٠)  ١٩٩٧الحریة ، 
 حسن النعیمي وأمین عباس جعفر، فسلجة وتشریح مورفولوجي النخلة التمور، جابر - ٣٢

 ٠)١٩٨٠مطبعة جامعة البصرة ، : البصرة(
 ٠)  ١٩٧٩دار العلم للمالیین ، : بیروت ( جبور عبد النور ، المعجم األدبي ،  - ٣٣
: النجف األشرف ( ، تحفة العالم في شرح خطبة المعالم ،  جعفر ال بحر العلوم الطباطبائي - ٣٤

 ٠)١٩٥٦مطبعة الغري ،
 ٠)١٩٥٦مطبعة المعارف ، : بغداد( وحدیثأ ، التمور قدیمأ ، جعفر الخلیلي  - ٣٥
لھاللي ، جعفر ا: ، ترجمة ) ع(یة على ضوء أھل البیتاإلسالم، العقیدة  السبحاني جعفر - ٣٦

 ٠)  ١٩٩٨أعتماد ،  مطبعة:قم (
مؤسسة األمام : قم ( ، الشیخ األنصاري رائد النھضة العلمیة الحدیثة ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٣٧

 ٠)٢٠٠٤الصادق ،
 ٠)  ١٩٥٤ري ، مطبعة الغ: النجف األشرف ( ،٢ط والمرأة ، اإلسالم جعفر النقدي ، - ٣٨
 )١٩٨٦األضواء ،  دار: بیروت (،٢النجف وحاضرھا ،ط ال محبوبة ، ماضي جعفر باقر - ٣٩

 .٣،ج١،ج
مركز جواد : بیروت ( ي ، اإلسالمعفر مرتضى العاملي ، دراسات وبحوث في التاریخ ج - ٤٠

 ٠ ١، ج)  ١٩٩٣والنشر ، للطباعة 
: األشرف النجف(، ) ١٩٥٣-١٩٤١(دي ، التطورات السیاسیة في العراق جعفر عباس حمی - ٤١

 ٠)١٩٧٦مطبعة النعمان ، 
 ، جماعة العلماء في النجف األشرف ، منشورات جماعة العلماء في النجف األشرف - ٤٢

 ٠)١٩٨٠، مطبعة النعمان:  األشرفالنجف (
مطبعة :بغداد( ،٢ط جمال بابان ، أصول أسماء المدن والمواقع العراقیة ، - ٤٣

 .١،ج)١٩٨٦ل،ااألجی
الرابطة األدبیة في النجف  الرابطة األدبیة ، لمحات من حیاة الشیخ الیعقوبي عمیدجمعیة   - ٤٤

 .) ١٩٦٥مطبعة النعمان ،: األشرف   النجف(،
العربیة  الدار: بیروت( ، جمیل أبراھیم حبیب،الحمزة بن عبد المطلب سید الشھداء وأسد هللا - ٤٥

 ٠)١٩٨٦ ، للمطبوعات
 ٠)١٩٦٥ ، مطبعة النعمان: النجف األشرف( ، )(جواد شبر، أشعة من حیاة الصادق - ٤٦
دار الصادقین للطباعة : قم ( جواد مغنیة حیاتھ ومنھجھ في التفسیر، محمد علي كسار، جواد - ٤٧

 ٠)٢٠٠٠والنشر،
البویھي الى نھایة العصر  جودت القزویني ، تاریخ المؤسسة الدینیة الشیعیة من العصر - ٤٨

 ٠)٢٠٠٥دار الرافدین ، : وتریب(،)م ١٠٥٩- ٩١٢)/(ـھ ١٠٠٠- ٣٠٠(األول الصفوي
 ٠)٢٠٠٤دار الساقي ،: بیروت (، ٢ط حازم صاغیة ، بعث العراق ، - ٤٩
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أبراھیم : ، تصحیح حبیب هللا الھاشمي الخوئي ، منھاج البرعة في شرح نھج البالغة  - ٥٠
  .) ١٨٦٦یة ، اإلسالمالمطبعة : ن طھرا(  ،٢نجي،طالمیا

دار :قم (،١٩٩٠- ١٩١٤العراق حسن العلوي ، الشیعة والدولة القومیة في  - ٥١
 ٠)١٩٨٩المجتبى،

 .)  ٢٠٠٧مطبعة قدس ، : قم ( كمال السید ، : ، ترجمة  حسن أنصاریان ، مالئكة األرض - ٥٢
 )٢٠٠٨دار الكوفة ، : بیروت (، حسن عیسى الحكیم ، المفصل في تاریخ النجف األشرف  - ٥٣

 ٠ ٧،ج ٦،ج
مصطفى جمال الدین ،  ، النجف األشرف في ذاكرة الدكتور السید٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٥٤

 ٠) ٢٠٠٣ط ،م٠د: النجف األشرف (
مطبعة : قم(العطیة ، بن األحمدبن ماجد :  تحقیق حسین أحمد البرقي ، تاریخ الكوفة ، - ٥٥

 ٠)٢٠٠٤شریعت ،
 ٠) ١٩٩٨مطبعة ستارة ، : قم ( یة ، اإلسالمحسین الشاكري، نشوء المذاھب والفرق  - ٥٦
مطبعة دار النشر : شرفالنجف األ(مبدأ وعقیدة،  اإلسالمحسین الموسوي الھندي ،  - ٥٧

 ٠)١٩٤٩ والتألیف،
 ٠)٢٠٠٦،  اإلسالم دار: بغداد ( یة ، اإلسالمحسین بركة الشامي ، حزب الدعوة  - ٥٨
النجف ( ، المدارس الدینیة في النجف األشرف تاریخ تطورھا حسین جھاد الحساني ، - ٥٩

 ٠)١٩٩٤، مطبعة مجمع أھل البیت : األشرف
: طھران( ، )ھـ٣٢٩ت(د بن یعقوب الكلیني ظ ، ترجمة أبو جعفر محممحفوحسین علي  - ٦٠

 ٠)١٩٥٥مطبعة الحیدري ،
 حسین نجیب المصري ، الصحابي الجلیل سلیمان الفارسي عند العرب والفرس واألتراك ، - ٦١

 ٠)١٩٧٣ مكتبة األنكلوا المصریة ،: القاھرة(
دار الكتب : بیروت(القعقاع بن عمر التمیمي ،  – اإلسالمحلمي علي شعبان ، أعمدة  - ٦٢

 ٠ ٦٦،ج)١٩٩١العلمیة ،
دار الكتب العلمیة : بیروت(المقداد بن عمرو، – اإلسالم، أعمدة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٦٣

 ٠ ١٨،ج)١٩٩١،
الكتب  دار : بیروت( بن سعید بن العاص األموي ، خالد -اإلسالمأعمدة  ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٦٤

 ٠ ٤،ج)١٩٩١العلمیة ،
دار الكتب العلمیة :بیروت(بن عبد العزیز، عمر – اإلسالم، أعمدة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٦٥

 ٠ ٥،ج)١٩٩١،
        ، مؤسسة العارف للمطبوعات: بیروت( ، المرجعیة بین الواقع والطموح حمید الدھلكي ، - ٦٦

٠)٢٠٠٥ 
العالم دار : القاھرة(،  جتماعیة في العراق  زمن البویھینحوریة عبدة  سالم ، الحیاة اال - ٦٧

 ٠)٢٠٠٨العربي ،
 ٠)٢٠٠٠مطبعة ستارة ،: قم ( الشیخ عبد المنعم الفرطوسي حیاتھ وأدبھ ، حیدر المحالتي ، - ٦٨
 طم٠د النجف األشرف ،(  یدر رحیم سلمان أیوب الخزاعي ، تاریخ قبیلة خزاعة ،ح - ٦٩

،٠)٢٠٠٢ 
 ٠) ١٩٨٨دار السالم ،: بغداد (  ، حیدر صالح المرجان ، النجف األشرف قدیمأ وحدیثأ - ٧٠
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 ، )علیھم السالم(حیدر علي بن محمد الشیرواني ، مارویة العامة من مناقب أھل البیت  - ٧١
  ٠)١٩٩٤ ، یةاإلسالمالمنشورات : م ٠د( ، محمد الحسون:تحقیق 

حیدر نزار عطیة السید سلمان ، الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء ودورة الوطني و القومي  - ٧٢
 ٠)  ٢٠٠٧زید للنشر ، : بغداد(، 

  ٠)١٩٨٨ ، مكتبة النھضة: بغداد ( ، حمود الساعدي ، دراسات عن العشائر في العراق - ٧٣
 اآلدابمطبعة : النجف األشرف ( ، دراسات عن عشائر العراق الخزاعل ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٧٤

،٠)١٩٧٤ 
 ٠)١٩٩٠دلس ،نمطبعة األ :النجف األشرف (، بحوث عن عشائر العراق ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٧٥
 ٠) ت  ٠دار الریاض ، د : بیروت ( ء عند السنة والشیعة ، خالد البغدادي ، حرمة الغنا - ٧٦
 ٠)  ٢٠٠٧مطبعة ستارة ، : قم ( ، تصحیح القراءة في نھج البالغة ،  ٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٧٧
 ٠)١٩٨٨مطبعة العمال المركزیة ، : بغداد (خالد ناجي ، الرازي أستاذ الطب السریري ،  - ٧٨
 ٠)  ١٩٨٥دار الندوة الجدیدة ،: بیروت ( القراء الكوفیین ،  خدیجة أحمد فتي ، نحو - ٧٩
 اآلدابمطبعة : النجف األشرف (خضر عباس الصالحي ، شاعریة أبي المحاسن ،  - ٨٠

،٠)١٩٦٥ 
 مطبعة: بغداد ( ارسي ، الف –رجاء حسین حسني الخطاب ، العراق والصراع العثماني  - ٨١

 ٠) ٢٠٠١األدیب ، 
 ٠)١٩٠٨ مطبعة الھالل ، : القاھرة( ، اإلسالمتاریخ دول  رزاق هللا منقوش الصدفي ، - ٨٢
 ٤٤٧- ٣٤٤(، الحیاة العلمیة في العراق خالل العصر البویھي  رشاد بن عباس معتوق - ٨٣

 ٠)١٩٩٧، مطابع أم القرى: الریاض ( ، )م١٠٥٥-٩٤٥/ه
مطبعة النبراس ، : النجف األشرف ( رشید القسام ، األسر النجفیة وسبب تسمیة األلقاب ،  - ٨٤

٠)٢٠٠٧ 
مؤسسة الصالحاني للطباعة : دمشق(، عمارة كربالء ،رؤوف محمد علي األنصاري  - ٨٥

،٠)٢٠٠٦ 
عبد الحمید العلوجي ، : زاھدة أبراھیم ، كشاف الجرائد والمجالت العراقیة ، مراجعة  - ٨٦

 ٠) ١٩٧٦الحریة ،  دار: بغداد (
  ٠)١٩٩٧مطبعة المجمع ، :بغداد (المجمع العلمي في خمسین عام ،  سالم األلوسي ، - ٨٧
العراقیة  الجمعیة التأریخیة :بغداد (  ، السومریون وتراثھم الحضاري ،د سامي سعید األحم - ٨٨

 ، ٠)١٩٧٥ 
: ل الموص( ، ) الخلیة الوراثیة ( سعد جابر تاج الدین وعبد النبي ھادي ، علم الوراثة  - ٨٩

 ٠ ٢، ج)  ١٩٨٩الكتاب ،  مطبعة 
العراق د مھدي شالش ، حركة القومین العرب ودورھم في التطورات السیاسیة في سع - ٩٠

 ٠)٢٠٠٤مركز دراسات الوحدة العربیة ، :  بیروت(،١٩٦٨ -١٩٥٨
مطبعة : الموصل ( داود العاني ، منھاج المستشرقین ،  سعدون محمد الساموك وعبد القادر - ٩١

 ٠)  ١٩٨٩التعلیم العالي ، 
دار القارئ للطباعة والنشر : بیروت( ، ، دول الشیعة عبر التاریخ سعید رشید زمیزم - ٩٢

 ٠)٢٠٠٨ ، والتوزیع
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سعید عبد الفتاح عاشور ، الحركة الصلیبیة صفحة مشرقة في تاریخ الجھاد العربي في  - ٩٣
 ٠ ١،ج)١٩٦٣مكتبة األنجیلو المصریة ، : القاھرة (العصور الوسطى ، 

الدیوانیة (فرعون مواقف وتاریخ ،  سعید عبد الواحد عبد الخضر الجدوع ، فریق مزھر ال - ٩٤
 ٠) ١٩٩١،  مط٠د : 

 ٠)٢٠٠١دار المرتضى ، :بیروت ( ھادي ال طعمة ، دلیل كربالء المقدسة ،سلمان  - ٩٥
 ٠)  ١٩٨٧مطبعة الشابي ، : تونس ( سلیم دولة ، ما الفلسفة ،  - ٩٦
: ، تقدیم  ١٩٥٨ - ١٩٣٤عبد الكریم ، أضواء على الحركة الشیوعیة في العراق سمیر - ٩٧

 ٠ ١،ج)٠ت٠بیروت ، دار المرصاد ، د( صالح محمد ، 
النجاح للطباعة والنشر،  مكتبة دار: الموصل(،حمورابي المرأة في شریعة سھیل قاشا ، - ٩٨

  ٠)ت ٠د
دار الكتب : الموصل ( ،  ١٩١٦-١٥١٦سیار كوكب علي الجمیل ، تكوین العرب الحدیث  - ٩٩

 ٠)  ١٩٩١للطباعة والنشر ، 
الصادق  دار :كربالء ( ،٥ ،ط اإلسالمالسیاسة من واقع  صادق الحسیني الشیرازي ، -١٠٠

 ٠) ٢٠٠٥عة والنشر ،للطبا
  ٠) ت٠مطبعة السعادة ، د: القاھرة (أبن أحمد األندلسي ، طبقات األمم ،  صاعد -١٠١
شركة  :بیروت( ،٢ط بن عبد العزیز خامس الخلفاء الراشدین ، صالح أحمد العلي ، عمر -١٠٢

 ٠)٢٠٠٢المطبوعات للتوزیع والنشر،
دار : بیروت ( ، والعسكریةصالح صائب الجبوري ، محنة فلسطین وأسرارھا السیاسیة  -١٠٣

 ٠)١٩٧٠ ،الكتب 
جیش المشرق الشمالي ماوراء  قتیبة بن مسلم الباھلي وحركات صالح مھدي عماش ، -١٠٤

 ٠)١٩٧٨ دار الحریة للطباعة والنشر ، : بغداد(،النھر 
 ٠)  ١٩٧٧دار العلم للمالیین ، : بیروت ( ،  ١٠صبري العاني ، الغذاء ال الدواء ، ط -١٠٥
 ٠)١٩٥٩مطبعة القضاء ،: النجف األشرف ( ، نحن والشیوعیة ،  صبري محمد حسین -١٠٦
المؤسسة العربیة  : دمشق ( ة حقائق ووثائق ، یاإلسالمصالح الخرسان ، حزب الدعوة  -١٠٧

 ٠)  ١٩٩٩،  للدراسات والبحوث
الحركات (صفحات من تاریخ العراق السیاسي الحدیث  ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١٠٨

   ٠) ٢٠٠١سة العارف للمطبوعات ،مؤس :بیروت (،  ١٩٩٠ - ١٩٢٠)الماركسیة
مؤسسة : بیروت ( لصدر في ذاكرة العراق ، ، األمام السید محمد باقر ا٠٠٠٠٠٠٠٠٠   -١٠٩

 ٠) ٢٠٠٤البالغ للطباعة والنشر ، 
 ٠) ١٩٩٨شركة الطبع والنشر األھلیة ، : بغداد ( صالح الدین الناھي ، األسرة والمرأة ،  -١١٠
 ، في حفظ السنة ونشرھا) ي هللا عنھمرض(الصحابة، دور ضیاء محمد محمود جاسم  -١١١
 ٠)٢٠٠٧، دار الكتب العلمیة :بیروت(
 ف األشرف ، مطبعة النجفالنج( ،  اإلسالمعارف القراغولي ، من علوم الطب في  -١١٢
،٠)١٩٦٣ 
 ٠)١٩٦٢، مطبعة أسعد: بغداد ( عباس العزاوي ، النخیل في العراق ، -١١٣
، ٣ج ،١،ج )١٩٩٠مطبعة أمیر ، :  قم( لین ،حتال، تاریخ العراق بین األ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١١٤
 ٠ ٦،ج٥ج
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 ٠ ٢،ج)ت٠د ، مكتبة الحضارات:  بیروت( ، ، عشائر العراق٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١١٥
النجف (  ،ة في أنساب عشائر النجف العربیة عباس محمد الزبیدي الدجیلي ، الدرر البھی -١١٦

  ٠ ٢،ج)١٩٩٠مطبعة الغري ،  :األشرف 
أقرأ  دار: بیروت(سحنون والقابسي ، التربوي عند أبن شمس الدین، الفكر عبد األمیر -١١٧
،٠) ١٩٨٥  
 مطبعة األدباء: النجف األشرف ( عبد الجبار الساعدي ، مالمح من شاعریة الحبوبي ،  -١١٨
،٠) ١٩٨٨ 
یة ذكریات اإلسالمعبد الحسین الرفیعي ، النجف األشرف مدینة العلم ومدینة الثقافة  -١١٩

 .)٢٠٠٩ ار الحكمة ،د: لندن ( ، ومشاھد وأنطباعتورؤى 
مطبعة النجف : لنجف األشرف ا( عبد الحسین الموسوي الحائري ، مصابیح الھدایة ،  -١٢٠
 ٠)ت٠د،
 .)١٩٦٧، مطبعة العرفان: صیدا( ، أبو ھریرة عبد الحسین شرف الدین ، -١٢١
 ).٢٠٠٣دار الھادي ،  : بیروت( ، ، أزمة العقل المسلم عبد الحمید أحمد أبو سلمان -١٢٢
 ٠)١٩٦٦ دار المرتضى ،: بیروت (، ٢ط التحافي ، أل طعمة في التاریخ ،عبد الحمید  -١٢٣
 مطبعة دار البصري: بغداد ( ، النخلة سیدة الشجر، القادر باش أعیان العباسي عبد -١٢٤
،٠)١٩٦٤ 
 ٠)١٩٧٧مطبعة الكیالني ،: القاھرة (عبد هللا الخنیزي ، ضوء في الظل ،  -١٢٥
مطبعة دار مكتبة الحیاة : بیروت ( ، ، أبوطالب مؤمن قریش دراسة تحلیل٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١٢٦

 ،٠)١٩٦١ 
مطبعة العاني : بغداد( ،٢ ط ، ، العراق من األحتالل حتى األستقالل البزاز عبد الرحمن -١٢٧
،٠)١٩٦٧ 
 ، المأمون مطبعة: قاھرة ال( اھب األربعة ، عبد الرحمن الجزیري ، كتاب الفقھ عند المذ -١٢٨

 ٠ ٤، ج)  ١٩٣٨
مطبعة الضاد ، : حلب ( حمورابي أقدم الشرائع العالمیة ، عبد الرحمن الكیالي ، شریعة  -١٢٩

٠)  ١٩٥٨ 
دار الشؤون الثقافیة العامة : بغداد (عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ،  -١٣٠
 ٠ ١٠،ج )١٩٨٨،
مطبعة : صیدا(، ٢ط ، الكابتن مارشالثورة النجف بعد مقتل حاكمھا  ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١٣١

 ٠)١٩٧٨ ، العرفان
الرافدین للطباعة والنشر  دار:بیروت( ، ٧ط ، تاریخ العراق السیاسي ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١٣٢

 ٠ ١،ج)٢٠٠٨والتوزیع،
 ٠)١٩٣٣ ، مطبعة العرفان:  صیدا(تاریخ البلدان العراقیة ،  ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١٣٣
المطبعة :  النجف األشرف( عبد الرزاق الموسوي المقرم ، الشھید مسلم بن عقیل ، -١٣٤

 ٠)١٩٥٠، الحیدریة
النجف ( ، تنزیھ المختار بن أبي عبید بن مسعود الثقفي ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١٣٥

 ٠)١٩٣٧ ، المطبعة الحیدریة: األشرف
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المطبعة العلمیة : النجف األشرف (عبد الرزاق سعید البغدادي ، جغرافیة العراق وتاریخھ، -١٣٦
،٠)١٩٣٩ 
 ، مط٠د :رف النجف األش( عبد الرضا حسن جیاد ، بحوث في العقیدة والتصوف ، -١٣٧

٠)٢٠٠٨ 
دار المرتضى ،  : بیروت( ، ٣ط الحمزة فتى عبد المطلب ، عبد الزھرة الصغیر ، -١٣٨

٠) ٢٠٠٣ 
مطبعة : النجف األشرف( ، عبد الزھرة تركي فریح الفتالوي ، المشخاب أصالة وعطاء -١٣٩

  ٠)١٩٩٩، األدباء
 ٠) ٢٠١٠الرافدین ،  دار: بیروت ( عبد الشھید الیاسري ، البطولة في ثورة العشرین ،  -١٤٠
( عبد الصاحب الموسوي ، الشیخ الیعقوبي دراسة نقدیة في شعره ودیوانھ المخطوط ،  -١٤١

 ٠)١٩٩٥یة ، اإلسالممنشورات مركز البحوث العربیة : كندا 
مطبعة مصر ، : القاھرة ( ،  ٢والطب الحدیث ، ط اإلسالمعبد العزیز أسماعیل ،  -١٤٢

٠) ١٩٥٩ 
 ، العراق من نھایة داود باشا الى نھایة مدحت باشاعبد العزیز سلیمان نور، تاریخ        -١٤٣
 ٠) ١٩٦٨دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، : القاھرة(
دار النھضة العربیة للطباعة : بیروت(یة ، اإلسالم، الشعوب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١٤٤

 ٠)١٩٧٣والنشر ،
 ٠)١٩٦٤، مطبعة الباج: القاھرة (  أبن مسكویة ، ، عبد العزیز عزت -١٤٥
 ٠)١٩٥٩مطبعة المعارف ،: بغداد (الدجیلي ، البند في األدب العربي ، عبد الكریم -١٤٦
: القاھرة(أرخ الغزالي نفسة ،  كیف عبد الكریم أبو العطا البقري ، أعترافات الغزالي أو -١٤٧

 ٠)  ١٩٤٣مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، 
 أحمد فؤاد األھواني ، : تقدیم عبد الكریم العثماني ، سیرة الغزالي وأقوال المتقدمین فیھ ، -١٤٨
 ٠)ت٠الفكر ، د دار: دمشق (
 ٠)ت٠د ، دار التعارف للمطبوعات: بیروت(ویني ، معركة بدر الكبرى ، عبد الكریم القز -١٤٩
 مط٠د: الریاض ( ، ي في الرؤى والمضامیناإلسالمعبد الكریم بكارة ، تجدید الخطاب  -١٥٠
،٠)٢٠٠٦ 
مراجعة  ، الثقفي ثائر أھل البیت في األرضعبد اللطیف حسین العمیدي ، المختار  -١٥١

 ٠)٢٠٠٩مطبعة الضیاء ،: النجف األشرف ( ، ٢ط عبد الجبار الساعدي ،: وتقدیم
مركز الغدیر للدراسات :بیروت(، البدریون في صفین،أيعبد اللطیف كوه لمده  -١٥٢

 ٠)٢٠٠٤یة،اإلسالم
ل من األیات واألخبار                                    عبد هللا البحراني األصفھاني ، عوالم العلوم والمعارف واألحوا -١٥٣

 ٠٢،ج) ١٩٨٥،  مط٠د: قم ( واألقوال ، 
 ٠)١٩٤٥مطبعة سعدي ،:  طھران( أبو ذر الغفاري ، عبد هللا السبتي ، -١٥٤
محمد : بسطام النیسابوریین ، طب األئمة ، تقدیم  يبنأعبد هللا بن سابورالزیات و الحسن  -١٥٥

 ٠)  ١٩٦٥مطبعة النجف ، : النجف األشرف ( مھدي السید حسن الخرسان ، 
مطبعة : بغداد (، ١٩٦٩ -١٩٠٠عبد هللا الجبوري ، توفیق الفكیكي دراسة ونصوص  -١٥٦

 ٠)١٩٧١األرشاد ،
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 ٠)١٩٤٦،دار الساعة  :بغداد ( عبد هللا السبتي ، عمار بن یاسر، -١٥٧
 ٠)١٩٦٥، اآلدابمطبعة  : النجف األشرف(عبد الھادي الفضلي ، دلیل النجف األشرف ، -١٥٨
مطبعة مھر : قم( ، الشیخ المفید مؤسس المدرسة األصولیة األمامیة ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١٥٩
 ٠)ت٠د ،
المطبعة : النجف األشرف ( ، عبد الواحد المظفر، سلیمان المحمدي أبوعبد هللا الفارسي -١٦٠

 ٠)١٩٥١، العلمیة
: النجف األشرف(  ،٣ط ، )علیھ السالم(، سفیر الحسین مسلم بن عقیل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١٦١

 ٠)١٩٦٨، اآلدابمطبعة 
عبد الوھاب الدباغ ، النخیل والتمور في العراق تحلیل جغرافي لزراعة النخیل وأنتاج  -١٦٢

 ٠)١٩٥٦ مطبعة األمة ،: بغداد(التمور وصناعتھا وتجارتھا ،
دار : بیروت ( ، ١٩٧٠-١٩٨٩، األمام السید محسن الحكیم عدنان أبراھیم السراج  -١٦٣

 .) ١٩٩٣الزھراء ، 
عدنان عباس علي ، تاریخ الفكر األقتصادي من الفكر األغریقي الى أنتشار وتطور الفكر  -١٦٤

 ٠ ١،ج)١٩٧٩عصام ،  مطبعة:بغداد (الكالسیكي في األقطار المختلفة ، 
مطبعة األقتصاد ، : بغداد ( ت ، عزیز رحیم ومنھل منصور عودة ، ھالي والمذنبا -١٦٥

٠) ١٩٨٦ 
مطبعة : بغداد( ،١٩٥٩سنة ١٨٨شرح قانون األحوال الشخصیة رقم ، عالء الدین فروخة -١٦٦

 ٠)١٩٦٢، العاني
مجالت العراقیة في مرحلة عالء حسین عبد األمیر الرھیمي ، مجلة العلم النجفیة من ال -١٦٧

 ٠) ٢٠٠٧األعتماد ، مطبعة : قم (  ،) ١٩١٢- ١٩١٠( والتأسیس الریادة 
األربعة ،  تاریخھ وأثره وأحكامھ على المذاھب اإلسالمعلي العسیلي العاملي ، الغناء في  -١٦٨
 ٠)  ١٩٨٤مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، : بیروت (
 .١،ج)٢٠٠٩ ، مطبعة ستارة: قم( النور الساطع في الفقھ النافع ، علي ال كاشف الغطاء ، -١٦٩
( ،٣ط ،١٩٨٦-١٩٥٧یة في العراق اإلسالمرة الحركة مسی - ، سنوات الجمر علي المؤمن -١٧٠

 ٠)٢٠٠٤،  مط٠د: بیروت 
دار مكتبة دجلة : بغداد(،٢علي الوردي ، لمحات أجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث ،ط  -١٧١

 ٠ ١،ج)٢٠٠٩والفرات ،
 ٠) ٢٠٠٥ ، مط٠د:  قم( ، علي الوردي ، وعاض السالطین -١٧٢
 ١٨٨٨المنصوري ، محمد محمد رضا الشبیبي ومكانتھ األدبیة بین معاصریھ  علي جابر -١٧٣
  ٠) ١٩٨٢مطبعة بابل ، : بغداد (،   ١٩٦٥ –
: القاھرة( ، علي حسین الخربوطلي ، أعالم العرب المختار الثقفي مرأة العصر األموي -١٧٤

 ٠ ١٦،ج)ت٠د المؤسسة المصریة العامة ،
 ٠)  ٢٠٠١مركز األیمان العقائدي ، : قم ( األمامة ، علي حسین المیالني ، الشورى في  -١٧٥
: بغداد ( علي عباس عبد الحسین ، النجف األشرف أصالة الماضي وأشراقة الحاضر،  -١٧٦

 ٠)٢٩٨٨مطبعة بابل ،
 ٠)١٩٧٤، مط٠د: بغداد (علي عبد الحسین ، النخیل والتمور وأفاتھا في العراق ، -١٧٧
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دار الھادي ، : بیروت ( ، نسان عیسى بن یحیى المسیحي ، تشریح بدن جسم األ -١٧٨
٠)١٩٧١ 

،  الطباعة الحدیثة دار : بغداد( ، غالب الراوي ، نظام األنتداب وجریمة فلسطین -١٧٩
٠)١٩٦٥ 

 ٠ ١، ج)ت ٠مطبعة أھل البیت ، د: كربالء (غالب الناھي ، دراسات أدبیة ،  -١٨٠
 ٠)١٩٦١،  مط٠د: بغداد ( فائق بطي ، الصحافة العراقیة میالدھا وتطورھا ،  -١٨١
 ٠)ت ٠مطبعة األدیب ، د: بغداد ( ، صحافة العراق تاریخھا وكفاح أجیالھا ، ٠٠٠٠٠٠ -١٨٢
 ، الحریة دار : بغداد(عند العرب ، والكیمیاء فاضل أحمد الطائي،الوجیز في الصیدلة -١٨٣

٠) ١٩٨٦  
الشؤون  بغداد، دار( ، فاضل خلیل أبراھیم ، خالد بن یزید مسیرتھ وأھتماماتھ العلمیة -١٨٤

 ٠)١٩٨٤الثقافیة للطباعة والنشر،
 ٠)١٩٦٤، مط٠د : بغداد( ، فاضل زكي محمد ، الكونغرس األمریكي ونكبة فلسطین -١٨٥
مطبعة : النجف األشرف ( ألثار الفرجیة ،افرج العمران القطیفي ، األزھار األرجیة في  -١٨٦

 ٠ ٣،ج)١٩٧١النعمان ، 
ونتائجھا ،  ١٩٢٠نة العراقیة سفي الثورة فریق مزھر ال فرعون ، الحقائق الناصعة  -١٨٧
 ٠) ١٩٩٥مطبعة النجاح ، : بغداد (
العامة ،  دار الشؤون الثقافیة : بغداد (، ٢، ط شرائع العراقیة القدیمةالفوزي رشید، -١٨٨

٠) ١٩٨٧  
 ٠)١٩٩٠، مط٠دالكویت ، ( سم ، ماھیة الحروب الصلیبیة ،قاقاسم عبدة  -١٨٩
العلم  دار: بیروت( العثماني وخالع السالطین ،قدري قلعجي ، مدحت باشا أبو الدستور  -١٩٠

 ٠)١٩٧٤للمالیین ،
النجف األشرف ( ، )علیھ السالم(أخالق األمام علي  ، قسم الشؤون الفكریة والثقافیة -١٩١
 ٠)٢٠٠٧ ، مطبعة الرائد:
مطبعة النعمانة، : النجف األشرف ( ،  اإلسالمكاظم الحلفي ، الشیوعیة في نظر  -١٩٢

٠)١٩٥٩ 
 ٠)١٩٦٠مطبعة القضاء ، : النجف األشرف (  ، كفر وألحاد ةعی، الشیو٠٠٠٠٠٠٠ -١٩٣
 ٠)ت٠د أصدار مدیریة الفنون والثقافة ،: بغداد ( كامل المشاھدي ،ھدفنا فلسطین ، -١٩٤
 ،) م١٩١٨/ه١٣٣٦(قتل الكابتن مارشالكامل سلمان الجبوري ، النجف األشرف وم -١٩٥
 ٠)٢٠٠٥للطباعة والنشر، والمواھب ئالقار دار:  بیروت(
 ،١٩٢٠ئد العام للثورة العراقیة الكبرىا، محمد تقي الشیرازي الق٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١٩٦
 ٠)١٩٦٥مطبعة ذي القربى، :قم (
العراقیة  في الثورة ھشیخ الشریعة األصفھاني وقیادت ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١٩٧

  ٠)٢٠٠٥ دار القارئ للطباعة والنشر، : بیروت( ، ووثائقھ السیاسیة١٩٢٠الكبرى
 ٠)  ١٩٧٩مؤسسة الرسالة ، : بیروت ( ق الریاضي ، كریم متي ، المنط -١٩٨
( جواد علي كسار ، : كمال الحیدري ، التوحید بحوث في مراتبھ ومعطیاتھ ، تقدیم  -١٩٩

 ٠ ١، ج)  ٢٠٠٣دار األضواء للطباعة والنشر ، : بیروت 
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مطبعة العمال المركزیة :  بغداد( كر الرازي ،كمال السامرلئي ، التعریف بأبي ب -٢٠٠
،٠)١٩٨٨ 
قم مؤسسة أنصاریان (،٢،ط أبو ذر الغفاري –كمال السید، مع الصحابة والتابعین  -٢٠١
 ٠ ٥،ج)٢٠٠٠،
 أنصاریان مؤسسة:طھران ( ،٢عماربن یاسر،ط –،مع الصحابة والتابعین ٠٠٠٠٠٠ -٢٠٢
 . ٨،ج)٢٠٠٠،
 ٠) ١٩٩٠دار الحریة ، : بغداد ( كمال لطیف سالم ، الشاعر محمد رضا الشبیبي ،  -٢٠٣
مكتبة الیقظة : بغداد  (في العراق ، ١٩٥٨تموز ١٤لزبیدي ، ثورة لیث عبد الحسین ا -٢٠٤

 ٠) ١٩٨١ العربیة  ،
  منذ الحرب العالمیة الثانیة عام ماجد أحمد السامرائي ، التیار القومي في الشعر العراقي -٢٠٥

 ٠)١٩٨٣دار الحریة ، : بغداد ( ،  ١٩٦٧حتى نكبة حزیران١٩٣٩
 مطبعة الزھراء:  النجف األشرف( ،  ٥محسن الحكیم ، منھاج الصالحین ، ط -٢٠٦
 .٣ج)١٩٥٣،
  شركة الكتبي : بیروت ( محسن أمین ، البحر الزخار في شرح أحادیث األئمة األطھار ،  -٢٠٧

 ٠ ١، ج)  ١٩٩٣للطباعة والنشر ، 
 محسن صبار عبد الرضا ال مرھوش العارضي، بنو عارض نسب وتاریخ ومواقف ، -٢٠٨

 ٠)٢٠٠٥ ، مط٠د : بغداد(، ٢ط
 ٠) ٢٠٠٦مطبعة لسان الصدق ، : قم  (أبراھیم الموحد ، الحجاب سعادة ال شقاء ، محمد  -٢٠٩
 ٠)ت٠المطبعة النموذجیة ، د: القاھرة ( یة ،اإلسالممحمد أحمد أبو زھرة ، المذاھب  -٢١٠
دار الفكر  : القاھرة(  ، ، أبو حنیفة حیاتھ وعصره وفقھھ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢١١

 ٠)١٩٤٧العربي،
( ، والنطق الوضعيمحمد أحمد مصطفى السریا قوسي ، التعریف بالمنطق الریاضي  -٢١٢

 ٠)  ١٩٨٩دار الثقافة للطباعة والنشر ، : القاھرة 
محمد خلیل : الرب عز وجل ، مراجعة محمد أسحق بن خزیمة ، التوحید وأثبات صفات  -٢١٣
 ٠)  ١٩٨٣علمیة ، دار الكتب ال: بیروت ( راس ،م
علي محمد معرض وعادل أحمد :  تحقیق مسعود البغوي ، شرح السنة ،محمد الحسن بن  -٢١٤

 ٠ ١،ج )٢٠٠٢دار الكتب العربیة،: بیروت(،٢ط الموجود،عبد 
مؤسسة دار الحدیث الثقافیة :محمد الریشھري ، العلم والحكمة في الكتاب والسنة ، تحقیق -٢١٥
 ٠) ١٩٥٦دار الحدیث ، :قم ( ،
 ٠ ٦،ج)٢٠٠١الحدیث، دار :بیروت(، میزان الحكمة ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢١٦
 مطبعة ثامن الحجج: قم(محمد الغریفي البحراني ، أستشھاد ھاني بن عروة المرادي ، -٢١٧
،٠)٢٠٠٧ 
مطبعة القضاء :النجف األشرف(محمد النویني ، أضواء على معالم محافظة كربالء، -٢١٨
  .١،ج)١٩٧١،
، مط٠د: النجف األشرف ( شعره ،  –محمد الیعقوبي ، الشیخ موسى الیعقوبي حیاتھ  -٢١٩
 ٠)ت٠د
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السیاسیة ،  ھره الفكریة ومواقفمحمد باقر أحمد البھادلي ، ھبة الدین الشھرستاني وأثا -٢٢٠
 ٠)  ٢٠٠٢ي للطبع والنشر ، اإلسالممؤسسة الفكر : بیروت (
،  )بصائر الدرجات(محمد بن الحسن بن فروخ الصفار ، فضائل أھل البیت المسمى -٢٢١

  ٠)١٩٩٢مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزیع ،: بیروت(میرزا حسن ،  :تحقیق وتقدیم 
مطبعة الغري ، : نجف األشرف ال( ، ) ع( محمد الخلیلي ، طب األمام الصادق  -٢٢٢

٠)١٩٥٥  
 .١، ج)  ١٩٥٧مطبعة النعمان ، : ف النجف األشر( ، شرح توحید المفضل ،  ٠٠٠٠٠٠ -٢٢٣
، ) ١٩٦٤النعمان ،  مطبعة: النجف األشرف ( ،  مام الصادق، من أمالي األ ٠٠٠٠٠ -٢٢٤
 .٣ج
دار الكتاب العربي ، : قاھرة ال( ي ، اإلسالم، معركة المصحف في العالم  الغزالي محمد -٢٢٥

٠)١٩٦٤ 
          ٠) ت٠ي ، داإلسالمدار التبلیغ :  النجف األشرف( باقر الحكیم ، األمامة ، محمد  -٢٢٦
                                               مطبعة: قم ( ،  ٢، دور أھل البیت في بناء الجماعة الصالحة ، ط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  -٢٢٧

 ٠)  ٢٠٠٤عترت ، 
 ٠)١٩٩٣مطبعة مھر،: قم(،  )قدس(،التقیة في نظر الشیخ المفید٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢٢٨
  ،٤شرارة ، طار عبد الجب: محمد باقر الصدر ، نشأة الشیعة والتشیع ، تحقیق وتعلیق  -٢٢٩
 ٠)  ١٩٩٩مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزیع ، : النجف األشرف (
               دار التعارف :بیروت ( ، أھل البیت تنوع أدوار ووحدة ھدف ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢٣٠

 ٠) ت ٠للمطبوعات ، د
 : النجف األشرف( ، أضواء على قانون األحوال الشخصیة العراقي ، العلوم  محمد بحر -٢٣١

 ٠)١٩٦٣مطبعة النعمان،
دار : بیروت(  ، یةاإلسالمفي المسیرة ) علیھم السالم(، دور األئمة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢٣٢

 ٠)١٩٨٥، الزھراء
 ٠)١٩٩١دار الزھراء ،: بیروت( ، األجتھاد أصولھ وأحكامھ ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢٣٣
 ٠)١٩٦٣دار األندلس،:بیروت(،  األصول العامة للفقھ المقارن تقي الحكیم ، محمد -٢٣٤
 ٠) ١٩٩٩دار التجدید ،: بیروت (، التشیع في ندوات القاھرة ،  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢٣٥
سعید محمد : محمد بن جعفر المشھدي الحائري ، فضل الكوفة ومساجدھا ، تحقیق  -٢٣٦

   ٠) ت ٠المرتضى ، د  دار: بیروت (،الطریحي 
مركز : بغداد ( یة  ، اإلسالم، دور الحوزة العلمیة ووحدة األمة  النوري  محمد جعفر -٢٣٧

 ٠) ٢٠٠٦للدراسات ، العراق 
 ٠) ت٠المطبعة الحیدریة ، د: النجف األشرف (حمد جمال الھاشمي ، األدب الجدید ، م -٢٣٨
 ٠)١٩٧٢مطبعة النعمان ،: النجف األشرف (، ھكذا عرفت نفسي ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢٣٩
بیروت (،٢ط كندي،المقداد بن األسود ال- ، سلسلة األركان األربعةمحمد جواد ال الفقیھ -٢٤٠
 ٠ ٣،ج)١٩٨٥مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،:
مؤسسة : بیروت( ، ٤ط بن یاسر، عمار –،سلسلة األركان األربعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢٤١

 ٠ ٤،ج)٢٠٠٠األعلمي للمطبوعات،
 ٠)١٩٩٣مطبعة مھر ، : قم( ، محمد جواد الشبیبي ،أربع مقاالت حول الشیخ المفید -٢٤٢
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، دار الرافدین:بیروت(النجف حتى نھایة العصر العباسي،محمد جواد فخر الدین ، تاریخ  -٢٤٣
٢٠٠٥.( 

مطبعة :قم(ین مغنیة ،الحس عبد:تجارب محمد جواد مغنیة ، أعداد جواد مغنیة ،  محمد  -٢٤٤
 .)٢٠٠٥مھر،

العلم  دار:  بیروت(، ٢، ط اإلسالمفلسفة األخالق في  ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  -٢٤٥
 ٠)١٩٧٩للمالیین،

 ٠) ت ٠مطبعة حكمت ، د :قم(والوالیة ، ، فلسفة التوحید  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢٤٦
: النجف األشرف( ، اإلسالمسین الطباطبائي ، النظریة السیاسیة والحكم في محمد ح -٢٤٧

 ٠)١٩٦٥مطبعة النعمان ،
دار المعارف  ، بغداد(ي أصولھ ونظمھ وتعالیمھ ،اإلسالممحمد حسین ال یاسین ، الدین   -٢٤٨

 ،٠)١٩٥٧ 
مطبعة النعمان : النجف األشرف  (، أسلوب الدعوة في القرأن ،  فضل هللا محمد حسین -٢٤٩
،٠)  ١٩٦٤ 
 دار: بیروت  ( یة ، اإلسالممحمد حسین علي الصغیر ، المستشرقون والدراسات  -٢٥٠

 ٠) ١٩٩٩المؤرخ العربي ، 
قم ( تاریخ النجف األشرف ،  محمد حسین بن علي بن محمد حرز الدین المسلم العقیلي ، -٢٥١
 ٠)  ٢٠٠٧،  مط٠د: 
مرتضى العسكري ، : تقدیم  ، أصل الشیعة وأصولھا ،محمد حسین كاشف الغطاء  -٢٥٢
 ٠)  ٢٠٠٢،  ة المرشد للطباعة والنشرمؤسس: بیروت (
مطبعة المعارف : صیدا ( ، ٢ط ، اإلسالم، الدین و٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢٥٣
 ٠ ١،ج)١٩٣٢،
دراسة تاریخیة   ١٢٨١- ١٢١٤)قدس(ى شیخنا ألنصاري طبسي ، ذكرمحمد رضا ال -٢٥٤
 ٠)١٩٨٣مطبعة القضاء ، : النجف األشرف (،
منشورات  :بیروت(محسن شقیر ،: شرح محمد رضا المظفر ، شرح عقائد األمامیة ، -٢٥٥

 ٠)٢٠٠٩للطباعة والنشر، الفجر
  .) ٢٠٠٤دار المحجة البیضاء ، : بیروت ( الدباغ ، سیرة األئمة ، عباس محمد رضا  -٢٥٦
 ٠)  ١٩٥٩مكتبة القاھرة ،: القاھرة (،  اإلسالموالمعامالت في  الربا محمد رضا رشید ، -٢٥٧
الدار القومیة للطباعة : القاھرة ( ،  اإلسالممحمد زكریا البردیسي ، المیراث والوصیة في  -٢٥٨

                                                              ٠)  ١٩٦٤والنشر ، 
دار الشؤون الثقافیة : بغداد( ، تاریخ وأبداعمحمد عباس الدراجي ، صحافة النجف   -٢٥٩

 ٠)١٩٨٩العامة،
محمد  یاسر: ، تقدیم  اإلسالموشرائع  اإلسالم، محاسن البخاري محمد بن عبد الرحمن  -٢٦٠

 ٠)١٩٩٠، مطبعة منیر : بغداد (أبراھیم ،  سعدون
 ٠)١٩٢٧، اإلسالممطبعة شمس  : صیداباد(الصدیقي الحسني ، الدین ،  محمد عبد القدیر -٢٦١
 دار:بیروت(الفكري، والغزو اإلسالم، محمد عبد المنعم الخفاجي وعبد العزیز شرف  -٢٦٢

 .)١٩٩١الجبل،
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مطبعة الغري : النجف األشرف (محمد عبود الكوفي ، نزھة الغري وتاریخ النجف ،  -٢٦٣
،٠)١٩٥٢ 
 ، المطبعة العصریة: صیدا( ، یة الفلسطینیة في مختلف مراحلھاضمحمد عزة دروزة ، الق -٢٦٤

٠)١٩٥١ 
 ٠)ت٠المعرفة ، د دار: بیروت (محمد علي المعلم ، عبد هللا بن سبأ الحقیقة المجھولة ،  -٢٦٥
: ، دراسة وتحقیق ١٩١٥-١٩١٤محمد علي ھبة الدین الشھرستاني ، معركة الشعیبة  -٢٦٦

مطبعة الضیاء ، : النجف األشرف ( أسماعیل طھ الجابري ، عالء حسین الرھیمي و
٠)٢٠٠٨ 

 مطبعة النعمان ،: النجف األشرف  (ما ھو نھج البالغة ، ،  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  -٢٦٧
٠)١٩٦١ 

 ٠) ت ٠ي ، داإلسالمدار األرشاد : بیروت ( محمد بن علي بن بابویھ ، التوحید ،  -٢٦٨
  ٠ ٢٢،ج)١٩٥٠مطبعة اللواء ،: بغداد ( ، محمد جعفر التمیمي ، قلب الفرات ألوسط -٢٦٩
 .)١٩٧٨ ، دار الجبل: بیروت ( ،تاریخ الدولة العلیة العثمانیة  ، محمد فرید بیك -٢٧٠
محمد قاسم وحسین حسني ، تاریخ القرن التاسع عشر في أوربا منذ عھد الثورة الفرنسیة  -٢٧١

 ٠)١٩٢٩مطبعة دار الكتب المصریة ، : القاھرة ( ،٦حتى نھایة الحرب العظمى ، ط
الھادي ، دار : بیروت ( كاظم الطریحي ، النجف األشرف مدینة العلم والعمران ،  محمد -٢٧٢

٠)٢٠٠٢ 
مطبعة دار النشر : النجف األشرف ( محمد كاظم الكفائي ، عصور األدب العربي ، -٢٧٣

 ٠)١٩٤٩والتألیف ،
األندلس دار :بیروت ( ل عامل ،كة الفكریة واألدبیة في جب، الحرمحمد كاظم مكي -٢٧٤
،٠) ١٩٦٣  
ة لجنة التألیف طبعم :القاھرة (، ٣والحضارة العربیة ، ط اإلسالم، محمد كرد علي -٢٧٥

 ٠) ١٩٦٨والنشر ، والترجمة 
المكتبة :بیروت( ، یةاإلسالمشریعة محمد محي الدین عبد الحمید ،األحوال الشخصیة في ال -٢٧٦

 ٠)٢٠٠٧، العلمیة
: القاھرة  (ي للسیرة النبویة والخلفاء الراشدین ، اإلسالم، التاریخ زیادة محمد مصطفى   -٢٧٧

 ٠)١٩٣٤الحدیثة ،  دار الطباعة
      ٠)  ١٩٦٤دار القلم ، : القاھرة ( مفید الشوباشي ، القصة العربیة القدیمة ، محمد  -٢٧٨
 ٠)  ١٩٤٨ مطابع أبي الفداء ،: حماة ( ، ٢ط لطفي ، حقائق عن الشیوعیة ، محمد منیر -٢٧٩
             األصالحیة في النجف ،  محمد مھدي األصفي ، الشیخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة -٢٨٠
 ٠)  ١٩٦٨التوحید للنشر الثقافي ، مؤسسة : قم (
 النجف( كالنتري ، محمد ال: جامع السعادات ، تعلیق وتصحیح  محمد مھدي الزاقي ، -٢٨١

 ٠ ٢، ج)  ١٩٤٩الزھراء ،مطبعة  :االشرف
دار :القاھرة( محمد موسى توانا األفغانستاني ، األجتھاد ومدى حاجتنا ألیھ في ھذا العصر، -٢٨٢

 ٠)١٩٧٣ ، المكتبة الحدیثة
 :بغداد ( یاسي والثقافي ، محمد ھادي األسدي ، األمام الحكیم عرض تاریخي لدوره الس -٢٨٣

 ٠ ١، ج) ٢٠٠٧العدالة للطباعة والنشر،مطبعة 
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محمد : تحقیق  ، محمد بن یحیى بن أبي بكر ، التمھید والبیان في مقتل الشھید عثمان -٢٨٤
 ٠)١٩٦٤،الثقافة دار:بیروت(،زایدیوسف 

 ٠) ١٩٩٣ ، داراألضواء: بیروت( ألمام الصادق ملھم الكیمیاء ،ا محمد یحیى الھاشمي ، -٢٨٥
        محمود رضا مدور ، : والشھب ، مراجعة وتقدیم ٠٠٠، الفضاء  محمود فتحي عوض هللا -٢٨٦
 ٠)  ١٩٧٣مصریة العامة للكتاب ، مطابع الھیئة ال: القاھرة (
دار : بیروت( ،٦ط ، من كتاب مئة وخمسون صحابي مختلق ، مرتضى العسكري -٢٨٧

 ٠ ١،ج)١٩٩١الزھراء للطباعة والنشر والتوزیع،
 ٠)١٩٨٣ ، مطابع دار الكتاب العربي: القاھرة(، عبد هللا بن سبأ ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢٨٨
 ، دار المحجة البیضاء : بیروت(أبراھیم الخزرجي،: مرتضى مطھري ، التوحید، ترجمة -٢٨٩

٠)١٩٩٨ 
 بحث مفصل في خطبة حجة الوداع  یة ،أیات الغدیراإلسالممركز المصطفى للدراسات  -٢٩٠

 ٠)٢٠٠١مطبعة ستارة ،:قم (،٢أیات الغدیر ،ط وتفسیر
مطبعة : القاھرة (،  ٢مصطفى صفوة محمد ، وأخرون ، تغذیة األنسان ، ط -٢٩١

 ٠)١٩٦٥بوسكر،
 مطبعة دار: الحلة ( ،٢صلة األرحام من منظورأسالمي ، ط یني الحلي ،مضر الحس -٢٩٢

  ٠)٢٠٠٧األرقم ،
دار  :بیروت( ،  ١٩٥٨ - ١٩٤١الحسین باقر الفیاض ، تاریخ النجف السیاسي مقدام عبد   -٢٩٣

 ٠)٢٠٠٢األضواء ، 
مطبعة : بغداد ( ، ١٩٧٠-١٨٧٠مفید ال یاسین ، المطبوع من مؤلفات الكاظمین بین  -٢٩٤

 ٠)١٩٧٠المعارف ،
      دار التوحید، : الكویت( معركة بدر الكبرى والنطق والنصر، ، منشورات دار التوحید -٢٩٥

٠)١٩٩٣ 
مطبعة دار : الحلة (،٢صلة األرحام من منظور أسالمي ، ط منیر الحسیني الحلي ، -٢٩٦

  ٠)٢٠٠٧األرقم،
 مطبعة: القاھرة ( مھدي المخزومي ، مدرسة الكوفة ومناھجھا في دراسة اللغة والنحو ،   -٢٩٧

 ٠)  ١٩٥٨الحلبي ،  مصطفى البابي
 ، دارالرائد: بیروت ( ،٢ط ، ، الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٢٩٨

٠)١٩٨٦ 
،  اآلدابمطبعة : النجف األشرف ( والعدل ،  مھدي الصدر ، أصول العقیدة في التوحید -٢٩٩

٠)١٩٧٠ 
 ، مطبعة سلیمان نزاده: قم ( مھدي العقیلي ، التراث من حیاة المحمدین الثالث ، -٣٠٠

٠)١٩٦٥ 
 ٠)٢٠٠٦ ، العلومدار  : بیروت(مھدي عبد هللا ، مع المختار الثقفي ،  -٣٠١
، ) قدس(مؤتمر العالمي لمناسبة الذكرى السنویة الثانیة لمیالد الشیخ األعظم األنصاري  -٣٠٢

 ٠)١٩٥٣مطبعة باقري ،: قم (مجتبى المحمودي ،: في ذكرى الشیخ األنصاري ، جمع أعداد
 )١٩٦٤ذوي القربى،:قم ( ،صار في مناقب أل النبي االطھاراألبنور ، مؤمن الشبلنجي -٣٠٣

  ٠ ٢،ج
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تصحیح  ، میرزا حبیب هللا الھاشمي الخوئي ، منھج البراعة في شرح نھج البالغة        -٣٠٤
  ٠) ١٨٦٦یة ،اإلسالمالمطبعة : ھران ط(،٢المیانجي ،ط أبراھیم:
مطبعة :النجف األشرف (لنجف ،ناجي وداعة الشرس ، لمحات من تاریخ ا -٣٠٥

  .)١٩٧٣القضاء،
النجف (العلماء الشھید السعید سعد بن جبیر ،ناظم الصافي الموسوي ، سیرة جھبذ  -٣٠٦

 ٠)٢٠٠٤والنشر والتوزیع، للطباعة مؤسسة النبراس: رف شاأل
 ٠ ٢،ج)١٩٧٦، مطبعة أطلس: القاھرة (، ٣نجیب العقیقي ، من األدب المقارن ،ط -٣٠٧
 .٢، ج ١، ج)  ١٩٦٤دار المعارف ،  :رة القاھ( ،  ٣ط ، المستشرقون ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٣٠٨
دار الحریة للطباعة : بغداد( األساتذة التاریخ، العراق في مواجھة التحدیات ، نخبة من  -٣٠٩
 ٠ ٣،ج )١٩٨٨،
 ي،اإلسالمؤولیاتھا في النظام مسن ، حقوق المرأة وییاإلسالمنخبة من العلماء والمفكرین  -٣١٠

 ٠) ٢٠٠٦یة ، اإلسالمألرشاد مطبعة وزارة الثقافة وا: طھران ( 
مؤسسة األعلمي : بیروت ( ، مبادئ الدراسة في الحوزة العلمیة ،المؤلفین نخبة من  -٣١١

  ٠)ت٠للمطبوعات،د
مطبعة : النجف األشرف  (نخبة من الشباب القومي ، الشیوعیة والقومیة العربیة ،  -٣١٢

 ٠)١٩٦٠النعمان ،
  ٠)١٩٦٨ ،الجمھوریة  دار: بغداد (الكنعاني ، مدخل في األعالم ،  نعمان ماھر  -٣١٣
مطبعة دار : بیروت ( ،  ٢، طبیعة األنسان في ضوء فسلجة بافلوب ، ط نوري جعفر  -٣١٤

 ٠)  ١٩٧٨التراث العربي ، أحیاء 
نوري كامل محمد حسن ، محمد حسن أبي المحاسن دراسة في حیاتھ وأتجاه شعره  -٣١٥

 ٠)  ٢٠٠٠مؤسسة العارف للمطبوعات،: بیروت(، السیاسي
 ٠)١٩٩٣مطبعة مھر ،: قم (ي ، ،ماإلسالھاشم الموسوي ، مفھوم التقیة في الفكر  -٣١٦
 .)١٩٨٠دار الجاحظ للنشر ، : بغداد (وائل العاني ،أراء في الكتابة والعمل الصحفي ،  -٣١٧
المطبعة الحیدریة :النجف األشرف ( وحدیثأ ،  وادي العطیة ، تاریخ الدیوانیة قدیمأ -٣١٨
،٠)١٩٥٤ 
مطبعة : بغداد(، وزارة األعالم مدیریة األعالم العامة ، دلیل الصحافة العراقیة  -٣١٩

 ٠)١٩٧٢الجمھوریة ،
دار : بغداد (وزارة الثقافة واألرشاد، الرئیس الراحل عبد السالم محمد عارف ، -٣٢٠

 ٠ )١٩٦٧ الجمھوریة ،
دراسة في دوره السیاسي والفكري ) قدس(وسن سعید الكرعاوي ، السید محسن الحكیم  -٣٢١

 ٠)٢٠٠٩مطبعة ثامن الحجج ، : قم ( ،  ١٩٧٠-١٩٤٦ في العراق
 ٠)١٩٨٣دار الحریة ، : بغداد ( ، یحیى السلطاني ، عالم الھرمونات  -٣٢٢
شركة :بغداد(روفائیل بطي ومیر بصري ،: یعقوب سركیس ،مباحث عراقیة ،تقدیم  -٣٢٣

 ٠)١٩٥٥حدودة ،مالطباعة والتجارة ال
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  - : المراجع المعربة –ب 

موسى صادق النقاش : روبسون ، علم التشریح لجسم األنسان ، ترجمة  –جي أس  -أریسمو -١
 ٠) ١٩٨٠ط ، م٠د: بغداد (  ، 

مین أ:ثابت جرجیس قصبجي ،مراجعة :ترجمة  بین االرض والقمر ، اسحق سیمون ، -٢
  ٠) ١٩٦٤،سة فرانكلین للطباعة والنشرمؤس: بیروت (، الشریف 

المطبعة الفنیة : القاھرة ( زكریا فھمي ، :  ونتاجیو ، الوراثة البشریة ، ترجمةاشلي م -٣
 ٠) ١٩٧٠الحدیثة ، 

س دار أطل: دمشق ( أسعد صقر ، : مة البرت حوراني ، تاریخ الشعوب العربیة ، ترج -٤
 ٠)١٩٩٧للدراسات والترجمة والنشر، 

أعزمي : الفرد تارسكلي ، ، مقدمة المنطق والمنھج البحث في العلوم األستداللي ، ترجمة  -٥
 ٠) ١٩٧٠مطبعة الھیئة المصریة العامة ، : القاھرة ( ، : فؤاد زكریا : ، مراجعة  أسالم

محمد الشاذلي ، : فؤاد عبد العال ، مراجعة : باتریك مور ، دقائق عن األرض ، ترجمة  -٦
 ٠)  ١٩٦٣مكتبة النھضة ، : القاھرة (

 الدار: یروت ب(زینة جابر أدریس ، : تشارلز تریب،صفحات من تاریخ العراق ، ترجمة   -٧
 ٠)٢٠٠٦العربیة للعلوم ، 

عبد الجلیل ال : اسة، ترجمة ئرة األستخبارات البریطانیة عن العشائر والسیلداتقریر سري  -٨
 ٠)١٩٥٨مطبعة الزھراء ،: بغداد ( ، طاھر

مطابع سجل العرب :القاھرة(ھدارة ، :ملو ، كوكب اسمھ االرض ، ترجمة جورج جا -٩
،٠) ١٩٦٦   

 .)١٩٩٤دار الصفوة ،: بیروت(دار الصفوة ، : التوحید في القرأن ،ترجمةجودي أملي،   - ١٠
 ٠)  ٢٠٠٧مطبعة قدس ،: قم (لسید ، كمال ا: حسن أنصاریان ، مالئكة األرض ، ترجمة  - ١١
،الكتاب    )٢٠٠٦منشورات فرصاد،:قم(عفیف الرزاز،:حنا بطاطو،الحزب الشیوعي ،ترجمة - ١٢

 ٠الثاني
عفیف الرزاز ، : والبعثیون والضباط األحرار، ترجمة  الشیوعیون –، العراق  ٠٠٠٠٠٠٠ - ١٣

 ٠، الكتاب الثالث)٢٠٠٦منشورات فرصاد ، : بغداد( 
 

جعفر : ستیفن ھیملي لونكریك، أربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث ،ترجمة  - ١٤
 ٠)٢٠٠٥مطبعة شریعت، : قم(،٤الخیاط،ط

دار الرافدین ، : بیروت(فؤاد جمیل ،: ، ترجمة ١٩٢٠سر المرھولدین ، ثورة العراق  - ١٥
٠)٢٠١٠ 

 ٣ط احمد عبد السالم الكرداني ،:ترجمة  النجوم في مسالكھا ، ،سیرجیمس جینز  - ١٦
      ٠) ١٩٦٢مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر ،:القاھرة(،

: بغداد ( یوسف داود عبد القادر ، : اطیر السومریة ، ترجمة مر ، األسصومائیل نوح كری - ١٧
  ٠)١٩٧٦المعارف، مطبعة
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: مشھد ( علي ھاشم ، : ، ترجمة  اإلسالمعلي العمید الزنجاني ،القانون الدولي في  عباس - ١٨
 ٠) ١٩٩٧مؤسسة الطبع والنشر ، 

 :بیروت(حسن النمر،:المجید زھادت ،التربیة والتعلیم في نھج البالغة،ترجمة عبد - ١٩
 ٠)٢٠٠٥،مط٠د

أبراھیم : در مجید ، تقدیم حی:الصفوي،ترجمة علي شریعتي ، التشیع العلوي والتشیع  - ٢٠
  ٠)٢٠٠٢دار األمیر،: بیروت(  شتا،دسوقي 

دار الیقظة : بیروت ( أحمد الشیباني ، : لمجرد ، ترجمة عمانوئیل كانت ، نقد العقل ا - ٢١
 ٠) ١٩٦٠العربیة ، 

حسن :فان فلوتن، السیادة العربیة والشیعة واألسرائیلیات في عھد بني أمیة،ترجمة وتعلیق - ٢٢
 ٠) ١٩٦٥مكتبة النھضة المصرة،:القاھرة(،٢أبراھیم حسن وحسن محمود زكي أبراھیم،ط

شركة : بیروت (لجنة من األدباء ، : كالید أورجونیو ، بین األرض والفضاء ، ترجمة  - ٢٣
 ٠)١٩٦٤الكتاب البناني للطباعة والنشر والتوزیع ، 

 ٠)١٩١١، مط٠د:روما(ى،كرلونلینو،علم الفلك تریخھ عند العرب في القرون الوسط - ٢٤
 عبد الواحد كرم: كاتلوف ، ثورة العشرین الوطنیة التحرریة في العراق ، ترجمة ٠ن٠ل - ٢٥

 ٠)١٩٨٥مطبعة أوفست الدیواني ،: بغداد( ،٣ ،ط
الدین ال علي  نور: عرفھ علماء الغرب،ترجمة ي، األمام الصادق كمااإلسالممؤسسة الفكر  - ٢٦

 ٠)١٩٩٩،  مط٠د: بیروت (فلسطین ، ودیع : ،مراجعة
أمام أبراھیم أحمد ، مراجعة وتقدیم : ماي  وابرافریمان ، الشمس والقمر والنجوم ، ترجمة  - ٢٧

 ٠)١٩٦٣والتوزیع ،  مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر: القاھرة ( نور محمد عبد الواحد ، : 
یضاء دار المحجة الب: بیروت (  أبراھیم الخزرجي ،: مرتضى مطھري ، التوحید ، ترجمة  - ٢٨

، ٠) ١٩٩٨  
أمین عبد البر وأخرون : بكمان ونبیل جرادي ، طبیعة األرض وخواصھا ، ترجمة  ھاري - ٢٩

فرانكلین للطباعة والنشر ،  مؤسسةالقاھرة ( زین العابدین ، هللا عبد: قدیم وت ، مراجعة
٠) ١٩٦٥ 

دار المعارف : القاھرة(، ٣وربا في العصور الوسطى ،طھربرت فشر، تاریخ أ - ٣٠
 ٠ ١،ج)١٩٥٧،

، أصول التاریخ األوربي الحدیث من النھضة األوربیة الى الثورة الفرنسیة ، ٠٠٠٠٠٠٠ - ٣١
دار المعارف : القاھرة (،٣زینب عصمة راشد وأحمد عبد الرحیم مصطفى ،ط :ةترجم

،٠)١٩٧٠ 
محمد المشعشع  فتح هللا: ترجمة  فلسفة من أفالطون ال جون دیوي ،ول دیورانت ، قصة ال - ٣٢

  ٠) ١٩٧٢دار المعارف ، : بیروت ( ،  ٢، ط

  

  -:المعاجم والموسوعات والمذكرات  – سابعأ 

القاھرة ( ، األصابة في تمیز الصحابة ، ) بن حجر(أحمد بن علي بن محمد الكناني المعروف -١
 ٠ ٣، ج)١٩٣٩مصطفى محمد ، : 
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، ) ١٩٦٨،  اآلدابمطبعة :األشرف النجف (طھراني ، طبقات أعالم الشیعة ، أغابزرك ال -٢
 ٠ ١ج

 ٠)١٩٨٦دار المشرق،: بیروت(،٣٣المنجد في اللغة واألعالم ،ط -٣
العشرین ،،ترجمة  ةالمس بیل ،مذكرات المس بیل الجاسوسة البریطانیة في العراق أبان ثور -٤

 ٠)٢٠٠٦مطبعة برھان ،: طھران(حسن البدري النجار ،:الخیاط ،مراجعة وتصحیح  جعفر:
ناجي معروف ، : ، مراجعة وتقدیم ١٩٦٩ - ١٨٦٩مین الورد ،أعالم العراق الحدیث باقر أ -٥

                     ٠ ١،ج)ت٠مطبعة أوفست المیناء ،د: بغداد(
دارالرسول األكرم للطباعة والنشر : بیروت(بسام مرتضى ، رجال خالدون ونساء ،  -٦

  ٠)٢٠٠٧والتوزیع ،
 دار الشؤون الثقافیة العامة: بغداد (العشائر العراقیة ،ثامر عبد الحسین العامري ،موسوعة  -٧

 ٠ ٢،ج )١٩٩٢،
شركة المعرفة :بغداد (جعفر صادق حمودي التمیمي ،معجم الشعراء العراقین، -٨

 ٠)١٩٩١للنشر،
جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن علي بن محمد بن علي أبن الجوزي،كتاب صفوة الصفوة   -٩

 ٠ ٢،ج)١٩٦٨،دار المعارف: الھند   (،  ٢،ط
 دار: بیروت (ب ، جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري ، لسان العر - ١٠

 ٠ ١٣، مج) ١٩٥٦صادر للطباعة والنشر،
  ٢،ج)١٩٩٥مطبعة الھادي ،: قم (حسین الشاكري ،موسوعة المصطفى والعترة ، - ١١
 ٠ ٢،ج)١٩٩٨ستارة،مطبعة : قم (، الصفوة من الصحابة والتابعین ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ١٢
مطبعة القضاء : النجف األشرف (حیدر صالح المرجان ، خطباء المنبر الحسیني ، - ١٣

 ٠ ٤ج،)١٩٦٦،
، ) ٢٠٠٠مطبعة بیت الحكمة ، :بغداد(لي ،وأخرون ، موسوعة أعالم العرب،حمید الجمی - ١٤

   ٠ ١ج
ن الثقافیة والشؤ دار: بغداد ( حمید المطبعي ، موسوعة أعالم العراق في القرن العشرین ،  - ١٥

 ٠ ١،ج) ١٩٩٥العامة ، 
 ٠)١٩٦٢مطبعة القضاء ، : النجف األشرف ( خلیل رشید ، أعالم من میسان ، - ١٦
 ٠ ٢،ج)٢٠٠٥العلم للمالیین ، دار: بیروت (، ١٦خیر الدین الزركلي ، األعالم ، ط - ١٧
 . ٦، ج) ١٩٩٨دار الصفوة ، : بیروت (، معجم الخطباء،  داخل حسن - ١٨
دار الروس : باریس (فرنوا أیوب وأخرون ، :الفلسفة،ترجمةدیریھ جولیا ، قاموس  - ١٩

،٠) ١٩٩٢ 
دار : بیروت (، ٢سمیر كرم ،ط: روزنتال ویودین ، الموسوعة الفلسفیة الحدیثة ، ترجمة  - ٢٠

 ٠) ٢٠٠٦الطلیعة ،
 ٠)٢٠٠٥داراألسراء للنشر والتوزیع،:عمان(سامي أبو شاور، موسوعة الكیمیاء ، - ٢١
 ٠)١٩٦٥، مط٠د: بغداد / (اقیون المعاصرون وأنتاجھم ،سعدون الریس ، األدباء العر - ٢٢
مطبعة منیر : بغداد (ریطاني ، ق واألحتالل البسعید رشید زمیزم ، رجال العرا - ٢٣

 ٠ ١،ج)١٩٩٠،
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دار المحجة : بیروت(سلمان ھادي ال طعمة ، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء ،  - ٢٤
 ٠)١٩٩٩البیضاء والرسول األكرم،

 .١،ج)١٩٦٦، اآلدابمطبعة :األشرف  النجف(شعراء من كربالء ، ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٢٥
فؤاد : سلیمان بن حسان األندلسي المعروف بأبي جلجل، طبقات األطباء والحكماء ، تحقیق - ٢٦

 ٠)١٩٥٥مطبعة المعھد العلمي ،: القاھرة ( سید،
لقاھرة ا(شمس الدین أبي الخیر محمد بن محمد بن الجزري ، غایة النھایة في طبقات القراء، - ٢٧

 ٠)١٩٣٢، مط٠د:
 أسعد محمد:شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، سیر أعالم النبالء ،تحقیق  - ٢٨

 ٠ ٣،ج)١٩٦٢دار المعارف ،:القاھرة ( طھ حسین، :قراءة أطلس،
  .١،ج)  ٢٠٠٤مطبعة محمد ، : قم (صائب عبد الحمید ، معجم مؤرخي الشیعة ،  - ٢٩
وأضطھاد مراجع الدین وعلماء وطالب الحوزة الدینیة صاحب الحكیم ، موسوعة عن قتل  - ٣٠

 ٠ ٣،ج)٢٠٠٥،  مط٠د: بغداد ( ، ٢٠٠٣- ١٩٦٨ )راقعال( لیشعة بلد المقابر الجماعیة 
 حمدي الدامرداش محمد: أبي الحسن عبد الباقي بن قانع البغدادي ، معجم الصحابة ،تحقیق  - ٣١

  ٠ ١،ج)٢٠٠٤دار الفكر للطباعة والنشر ،: بیروت(،
: النجف األشرف ( وھا ، خالرضا فرھود ، النجف األشرف أدبائھا وكتابھا ومؤر عبد - ٣٢

 ٠ ١، ج) ٢٠٠٤مؤسسة النبراس ، 
مطبعة :البصرة ( ، ١٩٧٢- ١٨٥٦عبد الجبار عبد الرحمن ، فھرست المطبوعات العراقیة  - ٣٣

  ٠ ١، ج)١٩٧٨جامعة البصرة ،
بغداد ، دار (، ١٨٥٦٠١٩٧٢عبد الجبار عبد الرحمن ، فھرست المطبوعات العراقیة  - ٣٤

 ٠ ٢٠، ج )١٩٧٩الحریة ،
مطبعة : النجف األشرف(بد الحسین أحمد األمیني التبریزي ، في شھداء الفضیلة،ع - ٣٥

 .)١٩٣٦الغري،
  األضواءر دا:بیروت( ، الدجیلي جعفر:عبد هللا الخاقاني ، موسوعة النجف األشرف،جمع - ٣٦

 .٧ج ،)٢٠٠٠،
 ٠)٢٠٠٣، مط٠د :البحرین ( ، اریخأعالم صنعوا الت عبد هللا ال سیف ، - ٣٧
 المطبعة األھلیة للنشر والتوزیع، : عمان ( د عون الروضان ، موسوعة عشائر العراق ، عب - ٣٨

 ٠ ١،ج)٢٠٠٣
الدین أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد االحد  عز - ٣٩

یة اإلسالمالمكتبة : انطھر(،أسد الغابة في معرفة الصحابة ، )بن األثیرأ(الشیباني 
 ٠ ٥،ج ٢،ج)ت٠،د

 ٠ ٩، ج)١٩٥٦المطبعة الحیدریة ، : النجف األشرف ( شعراء الغري ، علي الخاقاني ،  - ٤٠
علي حسن البالدي البحراني ، أنوار البدرین في تراجم علماء القطیف واألحساء  - ٤١

 ٠)١٩٦٠مطبعة النعمان ،: النجف األشرف (والبحرین،
 ٠)٢٠٠٢رتضى ،مدار ال: بیروت(، اإلسالمعلي محمد علي الدخیل ، قصص أبطال  - ٤٢
دار التعارف :بیروت(، أئمتنا روائع من حیاة األئمة األثنى عشر،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٤٣

 ٠ ١،ج)١٩٩١، للمطبوعات
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دار : رف شالنجف األ( ، ٣عمار مسلم الدجیلي ، زعماء الشیعة في النجف األشرف ، ط - ٤٤
 .) ٢٠٠٤األندلس ، 

 ٠ ٢،ج) ١٩٥٦،  مط٠د: دمشق (عمر رضا كحالة ، معجم المؤلفین ،  - ٤٥
 ٠)١٩٧٦ ، مطبعة األدیب:  بغداد( ، فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة العراقیة - ٤٦
 ٠)ت ٠مطابع دار الغد ، د: بیروت ( قدري قلعجي، تجربة عربي في الحزب الشیوعي ،  - ٤٧
مؤسسة المواھب ، :بیروت ( واألدب،كاظم عبود الفتالوي ،المنتخب من أعالم الفكر  - ٤٨

٠)١٩٩٩ 
 .)٢٠٠٢األضواء ، دار: بیروت ( ، مستدرك شعراء الغري ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٤٩
منشورات : قم (، مشاھیر المدفونین في الصحن العلوي الشریف ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٥٠

 ٠) ٢٠٠٦األجتھاد ،
 دار: بیروت ( ، ٢٠٠٢كامل سلمان الجبوري ، معجم األدباء من العصر الجاھلي حتى سنة - ٥١

 ٠ ٧،ج ٦،ج٥،ج٤،ج ٣ج،٢،ج ١ج،)٢٠٠٣الكتب العلمیة ،
: كمال الدین عبد الرحمن بن محمد بن األنباري، نزھة األلباء في طبقات األدباء ، تحقیق  - ٥٢

 ٠)١٩٨٥مكتبة المنار،: األردن (،٣أبراھیم السامرائي،ط
الرسول  ودار البیضاءدار المحجة :بیروت(معجم العشائر العراقیة ، ماجد ناصر الزبیدي ، - ٥٣

 ٠ ١،ج)ت٠،د األكرم
دار المحبین للطباعة : قم ( ، التحفة الزبیدیة في مقتل علماء األمامیة ،  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٥٤

 ٠) ٢٠٠٦والنشر ، 
، ) ١٩٣٦مطبعة بن زیدون ، :دمشق ( لعاملي الحسیني ، أعیان الشیعة ،محسن األمیني ا - ٥٥

 ٠ ٢ج
 ٠ ١،ج)١٩٩٢دار التعارف ،: بیروت( ، )المعلیھم الس(محسن األمین ، سیرة األئمة  - ٥٦
 دار: بیروت (كامل سلمان الجبوري ،:طلیعة من شعراء الشیعة ، تحقیقمحمد السماوي ، ال - ٥٧

 ٠ ١،ج) ٢٠٠١المؤرخ العربي،
،محمد صادق بحر )الرجالیة الفوائد (محمد المھدي بحر العلوم ، رجال السید بحر العلوم - ٥٨

 ٠)١٩٦٧، اآلدابمطبعة :النجف األشرف( وحسین بحر العلوم،العلوم 
محمد حسین حرز : محمد حرز الدین ، معارف الرجال في تراجم العلماء واألدباء ، تعلیق - ٥٩

 ٠ ٢،ج١،ج)١٩٨٥مطبعة الوالیة ، : قم (الدین ، 
أبوفھد محمود محمد : قراءة وترجمة  الشعراء ، طبقات فحول محمد بن سالم الجمحي،  - ٦٠

 ٠، السفر األول )ت٠مطبعة المدني ،د: القاھرة (، شاكر
 .٢،ج ١، ج) ١٩٥١مطبعة الزھراء ،  :النجف األشرف ( علي الیعقوبي ، البابلیات،  محمد - ٦١
 اآلدابمطبعة : النجف األشرف ( محمد ھادي األمیني ، معجم المطبوعات النجفیة ، - ٦٢

٠)١٩٦٦ 
النجف (، ٢ل ألف عام ،ط، معجم رجال الفكر واألدب في النجف خال٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٦٣

 ٠ ٣،ج)  ١٩٩٢مطبعة األدباء ، : األشرف 
من الثورة الفرنسیة الى الحرب  مفید الزیدي ،موسوعة تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر - ٦٤

 ٠ ٣،ج)٢٠٠٤والتوزیع ، أسامة للنشر دار: عمان(،)١٩١٤-١٧٨٩(العالمیة األولى 
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بن یونس السعدي الخزرجي المعروف موفق الدین أبي العباس أحمد بن القاسم بن خلیفة  - ٦٥
: بیروت (رضا، نزار: ،عیون األنباء في طبقات األطباء،شرح وتحقیق)بأبن أبي أصیبعة(

 ٠)١٩٦٥مكتبة الحیاة، دار
 ٠)١٩٨٢، مط٠د: بیروت (یوسف أسعد داغر، معجم األسماء المستعارة ،  - ٦٦
  ٠)١٩٦٩ة أسعد ، مطبع: بغداد (یوسف عز الدین ، شعراء العراق في القرن العشرین ، - ٦٧

  -:المقاالت والبحوث  –ثامنأ 

، السنة الثالثة ، الجزء )مجلة)) (العدل((أبراھیم أحمد الفاضلي ، شبابنا والتحلل األجتماعي ، -١
 ٠ ١٩٦٨الثالث ،أذار 

التاسع، السنة ء ،الجز) مجلة)) (لغة العرب((داود الجلبي ،مقالة في أسماء أعضاء األنسان ، -٢
 ٠ ١٩٣١التاسعة ،شباط 

) مجلة)) (نجفیة أفاق((،١٩٧٠-١٩١٠علي ، تاریخ الصحافة النجفیة  عبد الرحیم محمد -٣
 ٠ ٢٠٠٤،العدد الخامس،

 ٠ ٢٠٠٤، ٤- ٣، العدد)مجلة)) (ثقافتنا((محسن عبد الحمید ،سبیل أخراج األمة ، -٤
، ) مجلة)) (األضواء((لم ،محمد حسین فضل هللا ، من لم یھتم بأمور المسلمین فھو لیس بمس -٥

 ٠ ١٩٦٤، ٣لعددا
  .٤/٩/١٩٤٨،  ٨، العدد ) مجلة)) (عالشعا((محمد علي الیعقوبي ، المحاكات األدبیة ،  -٦
 ٠ ١٩٣٩،  العدد الثاني ،) مجلة)) (الغري((، العالمة الھندي النجفي ،  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٧
 . ١٩٤٨تموز  ٦،  ٤- ٣، العدد) مجلة)) (الغري((، في سبیل العلم والدین ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -٨
 ١٠، ١٧،العدد) مجلة)) (یةاإلسالماألخوة ((الذي نریده، اإلسالممحمد محمود الصواف ،  -٩

 ٠ ١٩٥٣تموز
د سعید الحبوبي واضع البذرة األولى لثورة العشرین المجاھد محممنفذ الشمري ،  - ١٠

 ٠ ٢٠٠١، ٣٤،العدد) مجلة)) (الكوثر((،
 ٠ ١٩٤٦،  ١٤، العدد ) مجلة)) (الغري((موسى الیعقوبي ، دمعة تلمیذ ،  - ١١
)) المواطن)( ((علیھ السالم(ناصر حسین ، األنسان في فكر األنسان علي بن أبي طالب  - ١٢

 ٠ ٢٠٠٩أیلول  ١٥، ١٠١٧، العدد) جریدة(
 ٢٠، ١،العدد ) مجلة)) (النجف((ھاشم حسین ناصر المحنك ،دروس من نھج البالغة ، - ١٣

  ٠ ٢٠٠٣أب

  - :الدواوین  –تاسعأ 

محمد علي : أبي المحاسن الكربالئي ، دیوان أبي المحاسن الكربالئي ، شرح وترتیب  -١
 ٠) ١٩٥٣النعمان ، : النجف األشرف (الیعقوبي ، 

األعلمي  ةؤسسم :بیروت(علي الخاقاني ، :حیدر الحلي ، دیوان السید حیدر الحلي ، تحقیق -٢
 ٠ ٢ج ،)١٩٨٤للمطبوعات ،

 ٠)٢٠٠٣بیت العلم للنابھین ، : بیروت  (سلمان ال طعمة ، بین الظالل ،   -٣
 .)١٩٥٧مطبعة النعمان ،: النجف األشرف (صالح الجعفري ، دیوان الجعفري ، -٤
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         محمد علي الیعقوبي ،: عبد الحسین شكر ، دیوان الشیخ عبد الحسین شكر ، تحقیق وتعلیق  -٥
 ٠)١٩٥٥المطبعة العلمیة ، : النجف األشرف (

المطبعة : النجف األشرف (دیوان الشیخ عبد الغني الخضري ،عبد الغني الخضري ،  -٦
 ٠) ١٩٥٢الحیدریة ،

 .)١٩٦٦مطبعة الغري ،  : النجف األشرف (عبد المنعم الفرطوسي ، دیوان الفرطوسي ،  -٧
 ٠)٢٠٠٣زید للنشر، : لندن ( محمد بحر العلوم ، حصاد الغربة ،  -٨
عبد العزیز الجواھري : تصحیح محمد سعید الحبوبي ، دیوان محمد سعید الحبوبي ،  -٩

    ٠)١٩١٨ ، المطبعة األھلیة : بیروت(،
 ٠)١٩٥٧مطبعة النعمان ، : النجف األشرف ( محمد علي الیعقوبي ، دیوان الیعقوبي ،  - ١٠
دار المؤرخ العربي : بیروت (،  ٢مصطفى جمال الدین ، دیوان مصطفى جمال الدین ، ط - ١١

،٠)١٩٩٥ 
: الشیخ یعقوب الحاج جعفر النجفي الحلي ، جمع وتعلیق یعقوب الحاج جعفر ، دیوان  - ١٢

  ٠)١٩٦٢مطبعة النعمان ، : النجف األشرف ( محمد علي الیعقوبي ، 

  -:الصحف والمجالت العراقیة والعربیة  –عاشرأ  
  :الصحف العراقیة والعربیة –أ 

           ١٩٦٥                               بیروت                                     الحیاة        -١

   ١٩٦٦                                بغداد                                  العرب            -٢

   ١٩٦٧                                    بغداد                         المنار                 -٣

  ٢٠٠٩                                    بغداد        المواطن                      -٤

  : المجالت العراقیة والعربیة –ب 

  ١٩٦٤                                   النجف                               األضواء   -١

  ١٩٤٨                                  النجف                                 الشعاع    -٢

    ١٩٦٨                                   النجف                                  العدل    -٣

    ١٩٣٩                                    النجف                                 الغري   -٤

  ١٩٤٦                                   النجف                                   الغري  -٥

      ١٩٤٨                                    النجف                                الغري    -٦

     ٢٠٠٣                                   النجف       نجف                            ال -٧

  ٢٠٠٤                                    النجف                            أفاق نجفیة  -٨

  ٢٠٠٤                                  طھران                                ثقافتنا     -٩

  ١٩٣١                                      بغداد                          لغة العرب   - ١٠


