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ابراهيم املرتىض93 -
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ابراهيم شمس الدين احلائري98 -
إبراهيم شهيد بامخري39 -
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ابن بطوطة49 ،48 -

اسامعيل آل زحيك117 -
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آصـــــــــف حمـــــمـــــد عـــــــي شـــــاه
(اللكناهوري)84-
االغا باقر البهباين – 74
اغا بزرك الطهراين – 22
ام موسى – 86

ابو بكر43 -
ابو محزة الثاميل37 -
ابو غويرة114 -
ايب الصمت – 35
ايب الفتح احلائري – 90
ايب الفتح السيد نرص اهلل الفائزي-
130 ،129
ايب الفضل العباس(ع)،59 ،38 -
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اإلمام الرضا(ع)25 -
اإلمام الصادق(ع)37 -
االمام الكاظم(ع)43 ،40 -
اإلمام اهلادي(ع) – 90
اإلمام عيل (ع)47 ،31 -
اإلمام عيل بن احلسني(ع) – 78
االمني العبايس41 -
أويس األبلكاين54 ،53 -

اإلمام الباقر(ع) – 35
االمام اجلواد(ع)98 -
اإلمام احلسن (ع)39 -

اإلمــام احلسني(ع)،30 ،29 ،28 -
،44 ،40 ،38 ،36 ،35 ،32 ،31
،54 ،53 ،52 ،51 ،49 ،46 ،45
،103 ،88 ،86 ،75 ،69 ،57
125 ،116
تكسريا27 -
ثابت بن درويش109 -

(ت)
(ث)

جابر االنصاري – 35،38

جابر اجلعفي – 35
جعفر االعرجي – 104 ،89
احلاج ابراهيم املرتىض ( األصغر) -
86
احلاج حبيب احلافظ – 63
احلاج حسني (حجار بايش) 65-

(ج)

(ح)

احلاج حيدر بن رايض بن حيدر – 105

40
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جواد السيد كاظم نرص اهلل100 -
احلاج شكر اهلل االفشاري127 -
احلاج حمسن بن احلاج مهدي كمونة
105 ،104احلاج حممد صادق الشوشرتي – ،81
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احلاج مرزه احلائر– 15
احلــاج مهدي بن حممد بن كمونة-
103 ،102

حبيب بن مظاهر االسدي(ع) 74-
احلر بن يزيد الرياحي28 ،27 -
حسن الصدر – 106 ،75
حسن العلوي – 83
حسن القزويني– 75 ،22 ،18
حسن بن السيد حمسن132 -
حسن بن السيد حممد121 -
احلسن بن الفضل بن سهالن الــرام
هرمزي – 49
حسن بن عيل بن املغريه – 34
خالد بن عرفطة26 -
اخلــواجــة مــرجــان ام ــن الــديــن بن
الداعي الصغري حممد بن زين،44 -
45

(خ)
(د)

الداعي الكبري حسن بن زيد العلوي-

44
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131
حسني بن حممد كنعان 131 -
حسني بن مرتىض آل دراج،101 -
102
حسني بن مساعد العيسوي89 -
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محورايب23 -
اوجلايتو53 -
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دراج آل زحيك98 -
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115

زين الدين (الشهيد الثاين)97 -

(ر)

(ز)

رضية سلطان بيكم57 -
رؤوف الكبييس125 -

زين الدين بن سيف الدين92 -

(س)

سليامن بن رصد اخلزاعي – 36
الــســيــد اس ــاع ــي ــل صــــدر الــديــن
الشهرستاين93 -
السيد بدر الدين112 -
السيد حسن (مقتدر السلطة)127 -
السيد حسن القزويني (آغامري) 17 -
السيد حسن النقيب22 -
السيد حسني (نقيب كربالء)130 -
الــســيــد حــســن املــعــروف بـــ(نــائــب
التولية)110 -
السيد حيدر (شيخ احليدرية)121 -
السيد سلطان (كامل الدين)117 -
السيد رشف الدين116 -
السيد عاشور92 -
السيد عبد احلسني اخلازن – 106

رسدار بن رسدار سليامن – 73
سعد بن ايب وقاص26 -
سعد بن عبداهلل – 34
سعيد بن العاص44 -
سعيد بن سلطان آل زحيك109 -
السفاح العبايس39 -
سلطان الدولة البوهيي – 49
السلطان حسني الصغري – 51
السلطان حسني الصفوي57 -
السلطان طاهر سيف الدين (الداعية
االسامعييل)66 ،64 ،52 -
السلطان عبد احلميد العثامين،48 -
132 ،63
سلامن هادي ال طعمة71 ،60 -
سليامن القانوين – 89
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السيد عيل اخلازن – 105
السيد عيل الطباطبائي – 31
السيد كاظم الرشدي – 104

السيد حممد (ابن اهلندية)112 -
السيد حممد (سيد العراقيني)126 -
السيد مصطفى110 -
السيد وهاب102 ،101 -
السيدة زينب (ع) – 69

شابور(سابور) ذو االكتاف29 ،24 -
الشاه اسامعيل الصفوي56 -
الشاه طهامسب54 -
الشاه عباس الكبري118 ،57 -
الشاه حممد (اغا حممد اخته)59 ،58 -
شمس الدين احلائري97 -
شمس الدين القايض احلائري97 -
شمس الدين بن شجاع احلائري – 88
شهاب الدين امحد بن مسهر115 -

الشيخ امحد108 -
الشيخ امحد االحسائي103 -
الشيخ الشريازي 15 -
الشيخ عيل املازندراين – 75
الشيخ عيل بن حسني احلائري 87-
الشيخ حممد الــســاوي،76 ،22 -
116
الشيخ يوسف البحراين – 75

السيد حمسن االصيل121 -

(ش)

(ص)

صادق ال طعمة 73 -
صادق الفحام 99 -

صالح آل طعمة112 -
صفوان بن مهران اجلامل38 -

طاهر القييس 65 -

طعمة كامل الدين118 ،116 -

عادل آل طعمة107 -

(ط)
(ع)
43

عباس بن عيل احلسيني – 79

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

عباس بن نعمة اهلل (عميد ارسة آل
طعمة)119 -
عباس علوان – 22
عبد اجلليل القايض108 -
عبد اجلليل رجب22 -
عبد احلسني آل طعمة111 -
عبد احلسني السيد امحد ال طعمة –
65،66
عبد احلسني الطهراين (شيخ العراقيني)
 83عبد الرمحن النقيب132 -
عبد الرزاق الوهاب – 22
عبد اهلل احليدري132 -
عبد اهلل املحض41 -
عبد اهلل بن احلر اجلعفي25 -
عبد اهلل بن زياد – 33
عبد اهلل بن وثيمة26 -
عبد املجيد حسن سامل22 -
عبد امللك بن مروان – 36

غارضة من بني عامر29 -

عبد الوهاب السيد حممد آل طعمة-
109
عبد صالح ال طعمة – 106،125
عبد صالح ال طعمة 73 -
عبيد اهلل بن احلراء – 33،34
عضد الدولة البوهيي – 31
العالمة ابن فهد احليل – 87
عيل الصدر 22 -
عيل بن احلسني بن موسى بن بابوية –
34
عيل بن عبد الرسول108 -
عيل بن عيل الصيقل97 -
عيل بن قنديل 90 -
عيل بن حممد منصور130 ،99 -

(غ)

44

عيل شاه اللكناهوري126 -
عيل كمونة – 67
عمر بن اخلطاب26 -
عمران بن شاهني74 ،48 ،47 -
عيسى بن زيد الشهيد43 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

فتح اهلل آل طعمة125 -
فتح اهلل الشوشرتي 84 -

(ف)

فتح عيل شاه59 -

قاسم الرضوي130 ،99 -
كاظم ابو ذان 22-
املأمون العبايس26 -
املتوكل العبايس43 ،29 -
جميد ابو اهلر – 22
جميد الوهاب – 22
حمسن بن حممد كنعان132 ،131 -
حممد آل دراج118 -
حممد االفطس43 -
حممد احلائر بن ابراهيم املجاب115 -
حممد احلائري – 86
حممد الصالح – 67
حممد القريني 22 -
حممد امني زنكي53 ،52 -
حممد بن ابراهيم بن مالك االشرت37 -

فناخرسو (عضد الدولة)،46 ،45 -
86 ،48 ،47

(ق)
(ك)
(م)
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حممد بن امحد علم الدين102 -
حممد بن احلنفية 37 -
حممد بن املريزا حسن 104 -
حممد بن جعفر آ ل طعمة109 -
حممد بن سليامن السليامين 51 -
حممد بن عبد املطلب118 -
حممد بن هارون الرسخيس45 -
حممد تقي الطباطبائي – 75
حممد تقي املصعبي اهلندي22 -
حممد ج ــواد بــن حسن بــن درويــش
–105 ،104
حممد حسن112 -
حممد حسن ابو احلب96 -

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

حممد عيل بن عباس (نقيب االرشاف)-
100
حممد منصور129 -
حممد منصور بن حسني املربقع98 -
حممد مهدي آل بحر العلوم28 -
حممد مهدي الشهرستاين،75 ،60 -
93
حممد مهدي الفائزي110 -
حممد مهدي املوسوي94 -
حمــمــد نعمة اهلل آل شــمــس الــديــن
احلائري107 -
خمالب بن عثامن اهلمداين39 -
املختار بن عبيد اهلل الثقفي 37-
مدحت باشا – 31
مراد الثالث57 -
مرتىض آل صدر الدين128 -
مــرتــى السيد مصطفى آل ضياء
الدين111 ،107 ،97 ،96 -
مرتىض بن حممد الدراج119 -
املستعصم العبايس 50-
املستعني العبايس114 -
املستنرص العبايس – 50
معاوية بن ايب سفيان – 33

حممد حسن الشهيدي22 -
حممد حسن شيخ موسى – 84
حممد حسني ال ثابت22-
حممد حسني آل كاشف الغطاء103 -
حممد حسني السعيد – 22
حممد حسني الصدر128 -
حممد حسني الكليدار – ،13،15
18 ،17
حمــمــد حــســن بــن مــهــدي ال ضياء
الدين112 -
حممد داود الشكرجي124 -
حممد ذو النفس الزكية39 -
حممد سعيد ال طعمة – 67
حممد شــاه بــن عــبــاس بــن عــي شاه
القاجاري60 -
حممد صادق ال بحر العلوم 22-
حممد صادق االصفهاين127 -
حممد عيل (نقيب نقباء العراق) 108
حممد عيل ابو ردن – 102 ،101
حممد عيل ال ثابت 22-
حممد عيل الكشوان108 -
حممد عيل املكاري – 68
حممد عيل اليعقويب129 -
46
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املعتضد العبايس43 -
معز الدولة البوهيي47 -
املكتفي العبايس45 -
امللك فاروق – 66
املنترص العبايس86 ،50 ،43 -
مهدي آل طعمة111 -
مهدي الصايف55 -
املهدي العبايس39 -
مهدي بن منصور130 -
نادر شاه92 ،57 -
نارص الدولة القاجاري48 -
نارص الدين شاه83 ،61 -
النارص العبايس – 50
اهلادي العبايس39 -

(ن)

نجيب باشا،103 ،102 ،101 -
132 ،131
نرص اهلل الفائزي – 118 ،90
نظام شاه55 -

(هـ)

وهــاب بن حممد آل طعمة،101 -
ياسني اهلاشمي54 -
حييى الرصاف – 70
حييى بن عبد اهلل املحض40 -
حييى بن عليان اخلازن46 -
حييى بن مغري الرازي40 -

مؤيد الدين ايب املظفر بن القصاب (
الوزير العبايس) – 50
مؤيد الدين بن العلقمي – 50
مؤيد الــديــن حممد القمي (الــوزيــر
العبايس)50 ،49 -
مري عيل الطباطبائي55 -
مرياخواند اخلواجة محيد الدين،46 -
املريزا حسن بن حممد كمونة104 -
مريزا صالح الشهرستاين94 -

(و)

102

(ي)

يعقوب رسكيس – 22
هيوذا بن يعقوب45 -
يوسف بن معايل بن امحد بن عبد اهلل
احلائري100 -
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

 -2االمكنة والبقاع
(أ)

ايب سلامن46 -

اواسط افريقية48 -

اصفهان59 -

ايوان الذهب84 ،72 ،53 -

االنبار27 -

ايوان مريزا موسى72 -

ايران93 ،44 -

اسرتاباد44 -

آ ُمل44 -

االهواز27 -
باب الصايف55 -

االيوان النارصي72 ،48-

(ب)

بغداد،78 ،67 ،62 ،54 ،53 ،23 -

باب الكشك خانة73 -

،117 ،111 ،103 ،101 ،92 ،86

البحرين92 ،48 -

بالد الترت48 -

الربكة82 -

بالد املغرب48 -

131 ،122 ،121 ،119 ،118

بابل27 -

بخارى45 -

البطائح47 -

تربيز64 ،54 -
جرجان44 -

بالد الشام48 -

(ت)
(ج)
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تركستان48 -
اجلعيفنية46 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

حران36 -

احلسينية23 -

خان العطييش46 -
دنيرس36 -

دهستان44 -

الرهيمة29 -

(ح)
(خ)
(د)
(ر)

احللة115 ،95 -
احلرية28 -

خراسان115 ،25 -
دياىل121 -
الديلم45 -

الري45 -

(س)

سجستان45 -

سدة اهلندية27 -

شفاثا27 -

شفية30 ،27 -

صفورا30 -

الصني48 -

صفني35 -

طربستان44 -

الطف39 ،29 ،27 -
العباسية31 -

(ش)

(ص)
(ط)

طوس26 -

(ع)
49

العراق،51 ،50 ،48 ،35 ،24 -

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

عمورا30 -

92 ،66

عني التمر28 ،27 ،25 -

العقر29 -

عقر بابل23 -
الغارضية29 ،27 -
فارس48 -

(غ)

عني اجلمل30 ،29 -

الغري115 ،47 ،46 -

(ف)

فدك43 ،17 -

القطقطانة29 -
الكاظمية130 -

الفرات87 ،35 ،27 ،26 ،23 -

(ق)
(ك)

الفراشية28 -

132 ،131

كربالء،26 ،24 ،23 ،22 ،18،21 -

كشكخونه62 -

،61 ،54 ،49 ،46 ،43 ،39 ،38

كور بابل27 -

الكاملية28 -

،37 ،36 ،34 ،31 ،29 ،28 ،27

الكوفة،31 ،28 ،27 ،26 ،25 -

،89 ،86 ،84 ،71 ،70 ،66 ،63
،104 ،101 ،98 ،95 ،92 ،91
،130 ،119 ،118 ،116 ،114
ما وراء النهر48 -

91 ،33

(م)

ماريه30 -

حملة املخيم89 -

املخيم31 -
املدينة35 -

مازندران44 -
50
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املوصل89 ،33 ،28 -

مراكش48 -

مرص48 -

النجف،92 ،91 ،78 ،47 ،46 -

(ن)

101

النهروان35 -

هنري أيب سلامن الديب46 -

نخلة مريم61 ،51 -

النواويس28 ،27 -

هنر العلقمي29 ،27 -

نينوى27 ،23 -

هراة45 -

اهليايب29 -

نصيبني36 -

اهلند130 ،129 ،98 ،48 ،45 -

واسط47 -
اليمن48 -

نيشابور94 -

(هـ)
(و)

(ي)

51

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

االسامعيلية66 ،64 ،52 -
اخلوارج60 -
الصوفية94 -
الطالبيني114 ،113 -

 -3الفرق واملذاهب
(أ)
(خ)

(ص)
(ط)

العلويني،43 ،41 ،39 ،31 ،18 -

،106 ،91 ،87 ،86 ،56 ،46
الوهابيون75 ،51 ،31 -

اإلمامية50 -

(ع)
(و)
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121 ،116 ،115 ،114 ،113
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 -4االمم والشعوب والقبائل واجلامعات
(أ)

آل بويه55 -
آل ثابت108 -
آل جشعم118 -
آل جعفر89 -
آل حيدر105 -
آل زحيك87 ،31-
آل زروق95 -
آل زيني92 -
آل سيد ياسني95 -
آل شمس الدين107 -
آل طعمة100 ،96 ،88 -
آل طوغان89 -
آل عيسى – 31
آل فائز116 ،74 ،86 ،47 ،31 -
آل فتح اهلل90 -
آل قنديل90 -
آل كفن نويس93 -
آل كمونة91 -
آل ماجد92 -
آل مبارك88 -
آل مداد91 ،

االتراك57 -
اآلرامية24 -
اآلشوريني24 -
االفغان129 ،23 -
آل ابو احلب96 -
آل اصالن93 -
آل االشيقر115 ،90 -
آل الرتبجي89 -
آل احلديدي95 -
آل الددة94 -
آل الزعفراين100 -
آل الرساج95 -
آل السالملة91 -
آل الشامع96 -
آل الشهرستاين93 -
آل الصدر128 -
آل الصقيل97 -
آل الطيف93 -
آل القصري95 -
آل املستويف92 -
آل املؤذن96 -
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آل مكشوش89 -
آل مهنا87 -

آل نرص اهلل93 -
آل وهاب112 ،109 ،101 -

البابليني23 -
بنو عبد اهلل احلفار96 -

بني اسد91 ،90 ،87 ،86 ،31 -

(ب)
(ت)

الرتامجة105 -

الرتك23 -

الساسانيون24 -

السالملة108 -

شمر108 -
الصفوية54 ،47 -
طي87 -
العثامنيون69 ،46 -
الفرس45 ،23 -
القاجاري61 ،59 ،72 ،58 -
اهلنود23 -

(س)
(ش)

(ص)
(ط)
(ع)
(ف)
(ق)
(هـ)

54
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اجلزء الثاين

 -1االعالم
(أ)

أبــا القاسم عيل بن مؤيد الدين بن

أبو احلتوف بن احلرث االنصاري –

إبراهيم املرتىض بن االمام موسى بن

أبو احلسن عيل بن مزيد االســدي –

إبراهيم بن عيل بن ايب طالب – 76

أبو الطيب بن الصعلوك – 187

إبراهيم بن حممد بن املؤيد بن محويه

ابو الفايز حممد – 221 ، 220

سعد الدين الشافعي الصويف) – 205

أبو بكر بن احلسن بن عيل – 72

ابن احلنفية – 39

أبو بكر حممد بن عمر بن حممد بن يسار

79

العلقمي – 98 ، 23

173

جعفر 221-

أبو العباس امحد175 -

إبراهيم بن مالك االشرت – 122

أبو بكر – 155 ، 154 ، 38

اجلويني ( صدر الدين أبو املجامع ابن

أبو بكر بن عيل بن ايب طالب – 71

ابن ادريس احليل – 194

أبن الدوايدار الكبري 204 -

التميمي –

ابن الفوطي – 193

أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه القمي

أبو متام – 100

ابن الزبري – 121

ابن أويس – 227 ،226

الرازي – 175

ابــو احلــارث ارســان البساسريي –

أبو حنيفة النعامن – 154

أبو محزة الثاميل – 129

ابن بطوطه – 221

اب ــو عــبــد اهلل احلــســن بــن عبيد اهلل

183 ،181
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أيب عبد اهلل حممد بن النعامن (ابن املعلم

الغضائري – 174

أبو عبد اهلل حممد (املقتفي ألمر اهلل ابن

املفيد)172 -

ايب امحد احلسني (نقيب الطالبني) -

بن عيل بن احلسني – 220

ايب امحــد الطاهر احلسني بن موسى

امحد العابد 150-

أيب الطيب أمحد بن احلسني بن عبد ابو

امحد بن املعروف القايض – 187

ايب جعفر حممد الباقر – 153

امحد بن موسى الرضا148 -

ايب عامر املهنا بن ايب هاشم بن القاسم

املستظهر باهلل العبايس) – 191

امحد الرضوي ( باب الردة) – 233

175

امحد بن إبراهيم الضبي – 175

االبرش 185 -

امحد بن طاهر – 152

الطيب (املتنبي)171 -

ايب جعفر حممد بن احلسن الطويس-

أمحد تيكوادر بن هوالكو – 203

أيب حامد األسفراين – 172

امحد عبد القداح بن ميمون الديصان –

ايب سعيد هبادل خان بن خداه بنده –

امحد عيل شاه 228-

ايب سفيان – 37

أرغــون بن أباقا خان بن هوالكو –

امحد رشف الدين 229 -

187

162

ايب ذر الغفاري – 82

ادهم بن أمية العبدي البرصي – 80

210

أيب طاهر سليامن بن أيب سعيد احلسن

203

ايب عبد اهلل احلسني بن االقسايس –

اسلم بن عمرو الرتكي79 -

أسد عبد الرمحن اجلعفي – 59

بن هبرام اجلنايب – 163

اسامء بنت عميس76 -

193

إسامعيل الشامع – 68
56
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،133 ،132 ،129 ،117 ،65 ،23

إسامعيل الصفوي – 87 ،25

إسامعيل بن االمام جعفر الصادق (ع)

164 ،162

اغا امحد بن حممد ( املقدس االردبييل)-

االمام عيل بن احلسني (زين العابدين)

أغا خان بن سلطان حممد شاه بن الشاه

220 ،118 ،111 ،110

افالطون – 234

،69 ،66 ،40 ، 39 ،38 ، 37 ،35

االمام عيل اهلادي(ع)156 ،155 -

– 164

(ع)،109 ،74 ،56 ،51 ،50 -

238

االمام عيل(ع) – ،33 ، 32 ،31 ،25

خليل اهلل (السيد كهكي)166 -

،101 ،100 ، 88 ، 81 ،76 ،71

اإلقبال الرشايب 196-

،122 ،119 ،112 ،111 ،105

أقساس بني مالك 119 -

ألب أرسالن السلجوقي 182 -

،157 ،154 ،132 ،125 ،123

االمام الباقر(ع)134 ،129 ،114 -

،207 ،201 ،200 ،199 ،189

االمــام احلسني(ع)،24 ،22 ،21 -

288 ،247 ،246 ،242 ،235

،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،39

االمام موسى الكاظم (ع) 243 -

،190 ،182 ،180 ،163 ،158

ام كلثوم109 -

،233 ،232 ،230 ،216 ،212

االمام احلسن (ع)248 ،99 -

االمام حممد الباقر(ع) 153 ، 58-

،38 ،36 ،35 ،34 ،33 ،31 ،27

امية بن سعد الطائي – 80

،55 ،54 ،53 ،52 ،49 ،48 ،47

األمري بري بوداف 247 ،246 ،239 -

،64 ،63 ،62 ،60 ،59 ،58 ،56

امري الدين كافور – 196

،72 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65

األمري خليل سلطان 228-

74 ،73

األمري دبيس بن صدقة بن منصور بن

االم ــام جعفر الــصــادق (ع)،21 -
57

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

دبيس بن عيل بن مزيد بن ايب األغر

األمري مريانشاه بن تيمور – 310

األمري دبيس بن مزيد األسدي181 -

االمني العبايس135 -

امري زاده رستم – 228

انيس بن معقل اجلعفي 80-

األسدي – 190

امني الدولة – 253 ، 252

األمري زاده الغ بيك كوركان – 228

انس بن احلرث بن كاهل االسدي–80

األمري سبهد مريزا (باسبان)238 -

اوجلايتو بن أرغون خان – 206

األمري ملكشاه – 228

أينايج أغالن – 227

برقوق (سلطان مرص) – 227 ، 226

81

برش بن حوط اهلمداين – 73

هباء الدولة البوهيي177 -

األمري شاهرخ – 288

ايران خاتون 195 -

(ب)

بكر بن حي التميمي 81 -

برير بن خضري اهلمداين 81-

برش بن عمرو احلرضمي الكندي –

هباء الدين حممد اجلويني – 201

تاج الدين احلسيني – 221
تاج ا ّملة أبو شجاع بن ركن الدولة-

التلعكربي 176 -

تيمورلنك (تيمور كوركان ،أقساس

تكني خاتون بنت جنكيز خان – 224

229 ، 224 ، 226 ، 225 ،224

(ت)

169

ثابت بن ايب صفية ( دينار) – 129

تيمور بن تاراغاي بن شكر هبادر) –

(ث)
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جابر بن حجاج 82-

(ج)

الدولة البوهيي180 -

جابر بن عبد اهلل االنصاري– ،114

مجال الدين امحد بن طاووس احلسيني

جابر بن يزيد املذحجي – 134

مجال الدين امحد بن فخر الدين املذكور

جرداء بنت سمري31 -

مجال الدين املارديني – 194

احليل – 174

119 ، 118 ، 116 ، 115

– 214

جبلة بن عيل الشيباين – 82

مجال الدين املخزومي – 195،196

جعفر الطيار62 -

مجال الدين قشتمر – 195

جعفر بحر العلوم – 241

جعفر بن الورقاء الشيباين – 163

مجانة بنت سبب بن بني فزارة – 74

جعفر بن عقيل بن ايب طالب – ، 73

جنادة بن كعب االنصاري – 82

جعفر بن عيل (امه ام البنني) – ، 70

جهانكيز شاه – 166

جالل الدولة بن هباء الدولة بن عضد

جون بن مالك التيمي – 83

جنادة بن احلرث السلامين – 83

جعفر بن الوشاء – 159

جنكيز خان – 224

76
71

احلاج بكتاش ويل – 233 ، 232

جون بن حوى – 82

(ح)

احلباب بن عامر التميمي – 84

احلجاج بن مرسوق – 44

احلجاج بن يوسف الثقفي23 ،22 -

احلر بن يزيد الرياحي،45 ،42 ،21 -

حبش بن قيس النهمي – 85

87 ،86 ،85 ،59 ،47

حبيب بن مظاهر االسدي – 63 ، 59

احلرث بن امرؤ القيس الكندي – 84

103 ، 101 ، 89 ، 88 ،

59

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

حرثمة بن سليم71 -

حسني بن إسامعيل – 152

حرملة بن كاهل االزدي70 -

احلسني بن زيد بن إسامعيل بن زيد

حسن الصدر51 -

احلسني بن عيل – 230

حسن أغا مري – 185

احلسن – 155

حسن الطويل – 251

احلسني بن حممد بن عيل بن نارص بن

احلسن املثنى بن االمام احلسن السبط-

احلصني بن نمري78 ،44 -

احلسن بن احلمزة احللبي – 188

محد بن مسلم بن عقيل – 73

حسن العابد – 150

فوارس املذكور – 214

109

محد بن ايب سعيد بن عقيل – 73

احلسن بن الفضل (أبو حممد احلسن

محدان قرمط – 163

179

148

بن الفضل بن سهالن الرامهرمزي)-

احلمزة (ابن االمام موسى الكاظم)-

حــســن ب ــن حــســن ب ــن أقــبــغــا أبــن

محزة بن ثابت بن أيب صفيه – 129

حسن بن كثري – 32

84 ،

أيلكوانويان اجلالئري – 211

محزة بن عبد املطلب اهلاشمي – 63

حسن بن حمبوب اجلبيل – 129

حنظلة بن اسعد الشامي – 85

احلسن صالح بن حي – 155

حسني العابد – 150

خالد بن عرفطة30 -

حني اإلسالم – 207

(خ)

خالد بن عمرو األزدي – 90

اخلوارزمي175 -

اخلوصاء بنت عامر العامري – 73
خويل بن يزيد االصبحي 71 -

خان املحاليت166 -
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اخليزران21 -

(د)

دجالن محيد – 227

الدروي جراغ عيل شاه 233 -

(ر)

الرباب بنت امرؤ القيس – 70

دريد – 59

ركن الدولة ابو عيل احلسن168 -

رستم بن احلسني النجار بن حوشب

ركن الدين هبة اهلل بن حامد احلنفي

الرشيد العبايس140 -

ريطة بنت أيب هاشم عبد اهلل بن حممد

السمرقندي – 215

بن زادان الكويف – 162

بن احلنفية – 131

رفاعة بن شداد اجلبيل – 119

رقية بنت احلسني بن عيل – 73

(ز)

زاهر بن عمر – 91

زائدة بن قدامة – 123

احلنظيل) – 90

زياد بن منذر – 153

زهري بن القني93 ،91 ،59 ،47 -

زيد بن احلسن109 -

زيــاد بن عريب الصائدي (أبــو عمر

165 ، 155 ، 154 ،

سابور168 ،49 ،22 ،21 ،20 -

سعد بن ايب وقاص30 ،22 -

زيد بن عيل بن احلسني – 153 ، 152

زهري بن سليم االزدي – 91

(س)

ســامل بــن عــمــرو )مـــوىل بني املدينة

سعد بن احلرث االنصاري العجالين

سامل موىل عامر العبدي البرصي – 91

سعد بن حنظلة (موىل عمرو بن خالد

– 79

الكلبي( 92 -
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

السلطان ملك شاه السلجوقي (ابو

الصيداوي) 92 -

الفتح جالل الدولة ملك شاه ابن ايب

سعد بن عمرو بن حرام23 -

سعيد بن عبد اهلل اخلشعمي – 92

شجاع حممد ألب ارسالن بن داود بن

السلطان ايب سعيد هبادر خان – 221

سلامن الفاريس – 129

السلطان امحــد اجلــائــري – ، 225

سليامن الكيالين27 -

السلطان أمحد هبادر خان بن أويس –

سليامن بن جرير – 155

سلطان الدولة بن هباء الدولة – ،177

سليامن بن رصد اخلزاعي – 119

السلطان حسني بن حسن الكبري –

سليامن بن مهران االعشمي – 128

السلطان خدابنده 230-

سنان بن أنس – 64

ميكائيل بن سلجوق)182 -

سكينة بنت االمام احلسني109 -

سليامن القانوين – 29 ، 25

السلطان أمحد الترتي – 203

سليامن املهنا – 221

239 ، 227 ،226

سليامن بن رزين 78 -

211

سليامن بن مضارب البجيل – 93

179

سنان باشا – 26

211

السلطان غياث الدين حممد خدا بنده

ســويــد ب ــن عــمــرو ب ــن ايب املــطــاع

السلطان حممود خان العثامين233 -

السيد إبراهم الرضير بن حممد العابد

السلطان مرزبان امللقب (ابو كاليجار

(ع) – ، 151 ، 150 ، 149 ، 148

اخلشعمي– 93

– 207 ، 206

بن اإلمــام موسى بن جعفر الصادق

السلطان مراد خان العثامين233 -

، 194

أب ــن ســلــطــان الــدولــة الــبــوهيــي) –

السيد ابو القاسم حممد بن حييى زحيك

180،181

62
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السيد فخار بن معد املوسوي215 -

السدانة – 221 ، 220

السيد أمحد بن عيل بن عيل املرعيش بن

السيد حممد بركة – 225

السيد تاج الدين بن معية الديباجي –

244 ،243

السيد مجال الدين بن ايب طالب حممد–

(املتمهدي) 242 ، 238 -

السيد حسن بــن أيــوب ( ابــن نجم

109

السيد شهاب الدين امحد بن مسهر

سيف الدين بن ظاهر بن الشيخ نجم

السيد عبد اهلل املري – 218

سيف بن احلارث اجلابري – 93

السيد حممد بن فــاح املشعشعي –

عبد اهلل – 192

الــســيــد حمــمــد بــن فـــاح املــوســوي

215

السيدة زينب (ع)،74 ،70 ،56 -

215

سيف الدولة صدقه – 183

االطراوي العاميل ) 215 -

الدين حممد (الداعي اىل اهلل) – 166

(آل مهنا) – 221 ، 220 ، 219

سيف بن مالك السعيدي – 94

(ش)

الشاه إسامعيل الصفوي – ، 244

رشحبيل بن ذي اجلوشن الكاليب –

شاه جراغ148 -

رشف الدين أبا القاسم عيل بن مؤيد

67 ، 65 ، 64 ، 63 ، 59 ، 54 ، 53

251

الشاه عباس الصفوي – 223

الدين بن العلقمي – 202

شبث بن ربعي – 62، 59

رشف الدين عيل – 195

رشف الدين السائح الطنجي – 210

الشاهي – 25

الرشيف املرتىض – 185،186

شبيب (مـــوىل احلـــرث بــن عبد اهلل

شعشعة اجلعدي – 250

النهشيل اجلابري)94 -

63
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الشيخ املفيد184 ،173 ،169 -

شمس الدين الفاخوري – 225

الشيخ حسن الكبري – 211

شمس الدين حممد بن ايب العز – 199

شمس الدين حممد بن عيل بن احلسن

الشيخ زين الدين اخلواين – 225

شهاب الدين املرعيش – 174

االسرتابادي – 215

الشيخ زيــن الــديــن عــي بــن احلسني

اجلباعي215 -

شوذب (موىل عابس الشاكري) – 94

الشيخ سديد الدين يوسف بن املطهر

الشيخ أبو عبداهلل حممد بن مجال امللة

الشيخ شمس الدين حممد احلائري-

الشيخ الصدوق – 175

شيخ يشء اهلل – 239

احليل – 201 ، 199

174

219

مكي (الشهيد األول) – 214

(ص)

صالح بن وهب املزين – 63

االسدي – 183

صدر الدين إبراهيم سعد اهلل بن محويه

عضد الدولة169 -

صمصام الدولة ابو كاليجار مرزبان بن

صخر بن حرب – 37

صهباء التغلبية – 76

اجلويني – 204

صــدقــه بــن دبــيــس بــن عــي بــن مزيد

(ض)

ضبة بن حممد األسدي العيني،171 -

الضحاك بن قيس املرشقي94 ،64 ،35 -

رضغام بن مالك التغلبي – 95

172

64
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طاهر سيف الدين – 166
طاهر ملك اللر – 195

ظافر بن القاسم االسكندري – 192

(ط)

الطرماح بن عدي95 ،47 -

طغرلبك180 -

(ظ)

عابس الشاكري95 -

(ع)

عامر بن هنشل – 90

عبد الرمحن بن عقيل بن ايب طالب –

73

عبد الرمحن بن مسعود التميمي – 97

عائد بن جممع العائذي – 95

عباس األصغر بن عيل بن ايب طالب –

عبد الرسول اخلاليص30 -

عباس بن جعدة اجلديل – 78

242

عبد السميع بن فياض االســدي –

76

الــعــبــاس(ع)،62 ،58 ،55 ،54 -

عبد اهلل التسرتي – 174

عبد األعىل بن يزيد الكلبي – 78

عبد اهلل بن احلر اجلعفي – ، 111 ،47

عبد اهلل بن احلارث اهلمداين 78-

67 ،66ـ 110 ،86 ،77 ،70 ،68

120 ،114 ، 113 ، 112

عبد احلميد النييل – 215

عبد اهلل بن احلسن بن عيل – 73

عبد الرمحن االرحبي 97-

عبد اهلل بن احلسني (الرضيع ) – 70

عبد الرمحن بن عبد اهلل اليزين – 99

عبد الرمحن بن عبد ربه االنصاري –

عبد اهلل بن العقبة العنزي – 72

عبد الرمحن بن عروة الغفاري – 97

عبد اهلل بن جعفراجلعفي – ،59 ،43

عبد اهلل بن بشري اجلعفي – 96

97

96

عبد الرمحن بن عزره – 97
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عبد اهلل بن محزة بن القاسم بن عيل

عثامن بن خالد اجلهني – 74 ، 73

العباس بن االمام عيل (ع) – 188

155 ، 154

بن احلمزة بن احلسني بن عبد اهلل بن

عثامن بن عفان – ، 69 ،38 ، 37

عبد اهلل بن زياد،60 ،52 ،45 ،44 -

عثامن بن عيل (أمه أم البنني) – ، 70

122 ،119 ،117 ،116

عثامن بن مظعون – 71

،113 ،111 ،109 ،78 ، 77 ،63

71

عبد اهلل بن سبأ 248 -

عثامن هبادر – 227 ، 226

عبد اهلل بن عروة الغفاري96 -

عز الدين ايب حممد216 -

عبد اهلل بن عيل (امه ام البنني) – ،70

عضد الدولة ايب شجاع فناخرسو بن

عبد اهلل بن عيل بن ايب طالب – 71

172

عبد اهلل بن مسعود – 172

عقبة بن سمعان – 101 ،63 ،45

عبد اهلل بن عقيل 76-

عزرة بن القيس – 59

71

ركــن الــدولــة،171 ،170 ،169 -

عبد اهلل بن عمري الكلبي – 96

عقبة بن الصمت اجلهني – 97

عبد اهلل بن مسلم بن عقيل – 73

عقبة بن عميق السهمي – 130

عبد اهلل بن يزيد العبيدي96 -

عالء الدين – 227

عبد اهلل بن نفيل االزدي – 119

عكرمة بن لوذان – 43

عبد اهلل بن يقطر احلمريي – 77 ، 43

عالء الدين اجلويني203 -

عبد املؤمن الردة – 250 ، 29

العالمة احلــي – ،209 ،208 ،206

عثامن باشا27 -

243

عبد اهلل طاهر 173 -

عالء الدين حممد شاه خوارزم – 225

عبيد اهلل بن زياد31 -

،242 ،241 ،240 ،238 ،236 ،217
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عيل االكـــر(ع) ،110 ،89 ،69 -

عمر االزدي – 81

عيل الطباطبائي – 26

عمر بن االمام احلسن109 -

عمر الكاتبي القزويني – 209

127 ،123 ،117 ،115

عمر بن احلجاج الزبيدي – 53

عيل الكركي – 187

عمر بن اخلطاب – 154

عيل باشا – 211

عيل بن اخلازن احلائري217 ، 216 -

عمر بن جنادة االنصاري – 98

عيل بن بندار الربوغندي – 174

عمر بن سعد – 231

عمر بن جندب احلرضمي – 100

عيل بن بسام البغدادي – 173

عيل بن سامل بن بركان بن ايب األعز

عمر بن سعد بن ايب وقاص الزهري –

عيل بن عاصم (العاصمي)156 -

،102 ،101 ،99 ،93 ،86 ،85

،79 ، 62 ، 59 ، 55 ، 54 ، 53 ،52

حممد بن ايب منصور – 214

عيل بن فوارس ابن نارص بن فوارس-

122 ،116 ،109 ،107

عيل بن مظاهر االسدي101 -

عمر بن صنبيعة الضبعي – 98

عمر بن صبيح الصيداوي – 73

214

عيل بن موسى الــرضــا(ع)،110 -

عمر بن مسلم العبدي95 -

عامد الدولة ابو احلسن عيل168 -

عمرو االزدي – 77

عمران بن شاهني – 232

233 ،148 ،135 ،111

عامد الدين الطويس (حممد بن عيل بن

عمرو بن ايب مطاع اجلعفي – 99

عامر بن حسان الطائي100-

68 ، 64 ،63

عمرو بن احلجاج السنبيس – ،59

محزة الطويس) – 187

عمرو بن احلمق اخلزاعي – 91

عامر بن سالمة الدااليت100 -

عمرو بن حريث – 119

عامر بن صخلب األزدي – 100
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عميد الدين عبد املطلب بن السيد جمد

عمرو بن خالد الصيداوي98 ،83 -

عمرو بن سعيد بن العايص – 52 ، 42

الدين – 215 ، 214 ، 213

عمرو بن ُقرظة األنصاري – 99

عون بن عبد اهلل76 ،74 ،43 ،24 -

عمري بن عبد اهلل املذحجي 97 -

عمرو بن عبد اهلل اجلندعي – 99

عياد بن املهاجر اجلهني – 96

عمرو بن كعب (أبــو متام الصائدي)

–100

غازان خان – 25 ، 24
فاطمة (ام البنني)66 -

(غ)

غياث الدين عبد الكريم – 214

(ف)

فخر الدين عيل بن حممد االعــرج –

فاطمة الــزهــراء،116 ،65 ،63 -

214

فاطمة بنت احلسني بن عبد اهلل بن

232

فتح عيل شاه – 166

فيلو – 234

فضل اهلل احلرويف (احلالخلر) – ،231

248 ،125

إسامعيل – 152

فخار بن معد املوسوي 194 -

القادر باهلل العبايس – 173

فلك امللك قطب الدين – 194

(ق)

قاسم بن حبيب – 102

قارب بن عبد اهلل الدؤيل – 101

قاسم بن حبيب االزدي – 102

القاسم بن احلارث الكاهيل – 102

القايض أبو احلسن عيل املغريب – 175

القايض ابن االكفاين – 172

قاسط بن زهري التغلبي – 101

القايض برهان الدين املالكي – 215

القاسم بن احلسن بن عيل – 72
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القايض حممد بن ورد القبطان – ،157

قريش بن بــدران بن دبيس بن مزيد

الــقــايض نــظــام الــديــن عــبــد املــؤمــن

قــطــب الــديــن (ســنــجــر األس) –

القائم بأمر اهلل181 -

قعنب النمري – 102

االسدي183 -

158

194،195

األصفهاين – 201

قيس بن االشعث – 62 ، 59

قرة بن ايب قرة الغفاري – 101

قرة يوسف الرتكامين – 238

كاظم بن قاسم الرشتي 29-

(ك)

كثري النووي األبرت – 155

لقيط بن آياس اجلهني – 73

كوخان الصيني 224 -

(ل)

ليىل بنت ايب مرة – 69

املأمون العبايس148 ،135 -

كامل امللك ابو املعايل عبد الرحيم -
180

كثري بن عبد اهلل الشعبي – 91

كعب بن جابر – 81

قيس بن مسهر الصيداوي78 ، 43 -

(م)

املتوكل العبايس،137 ،136 ،135 -

ليىل بنت مسعود الثقفي – 71

جمد الدين ابن طاووس – 202 ،199
جمد الدين ايب الفوارس حممد – 214

جممع اجلهني – 103

،148 ،146 ،145 ،142 ،140

جممع العائذي – 103

170 ،168 ،160
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جممع بن عبد اهلل العائذي – 103 ،83

حممد بن احلنفية – 221 ،122 ، 121

حممد أبــو عيل بن أيب حممد امحــد بن

البغدادي 174-

الربكة املدين بن احلسني األصغر بن

حممد بن سليامن االعميش – 161

حممد بن محام أبو عيل الكاتب االسكايف

حممد أبو سهل الصعلوكي – 176

حممد بن محزة155 -

حممد بن زياد بن عبد اهلل بن احلسن

حممد بن عبد اهلل بن امحد بن احلسن بن

اإلمام عيل بن احلسني (ع)175 -

عبد اهلل بن حممد بن إسامعيل بن االمام

حممد ازادا – 228

حممد احلسن املرعيش– 176

جعفر الصادق – 162

حممد العابد148 -

حممد بن مسلم35 -

حممد بن عيل الشيباين – 158

حممد الشاه26 -

حممد تقي الطباطبائي51 -

حممد اللكناهوري27 -

حممد املزين (أبو احلسن حممد) – 173

حممد خان بن الشاه خليل اهلل – 166

حممد آوسيني – 228

حممد شمس الدين بن امحد املوسوي ،

حممد خدا بندة – 206

حممد الوراق املقرمط الكويف – 163

حممد بن إبراهيم بن مالك االشرت –

229

حممد بن أيب أمحد الطاهر احلسني بن

حممد عيل شاه – 28

موسى أيب السبحة أبــن أمــر احلاج

حممد مهدي الشهرستاين 27 -

حممد عيل االصفهاين – 240

122

حممد عيل شنطوط – 68

موسى األبــرش بن حممد األعــرج بن

حممود بن حممد خان 224 -

ابراهيم بن املرتىض بن اإلمام موسى بن

حممود غــازان خــان، 205 ، 204 -

جعفر (الريض) – 185،186 ،184

210
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املختار بن ايب عبيدة،121 ،113 -

املعتضد باهلل العبايس157 -

خمنف بن سليم – 32

املعروف الكرخي – 233

معد بن عيل الرغاوي – 213

122

مرة بن منقذ بن نعامن العبدي69 -
ّ

معز الــدولــة أمحــد شــجــاع بــويــه بن

املستعصم العبايس21 -

معوية بن عامد الدهني – 134

فناخرسوا 169 ،168 -

املسرتشد باهلل العبايس191 -

مقاتل بن حسان – 49

املستعني العبايس152 -

املقتدر العبايس163 -

املستكفي باهلل العبايس168 -

املقتفي ألمر اهلل العبايس191 -

املستنرص باهلل العبايس – 193

امللك نارص (ملك حرص) 221 -

مسعود السلجوقي – 190 ،188

مسعود بن احلجاج التميمي – 104

املنترص العبايس160 ،147 ،146 -

مسلم االزدي – 90

املنذر بن اجلارود78 -

منجح بن سهم – 104

مسقط بن زهري التغلبي – 104

مسلم بن عقيل – ،75 ،62 ،43 ،41

املنصور ابو جعقر العبايس،132 -

مسلم بن عوسجة االسدي – 103

منصور بن ثابت بن أيب صفيه – 129

مسلم بن كثري االعرج – 103

املهدي العبايس134 -

مطرف بن املغرية بن شعبة – 37

املهنا بن عيسى – 222

191 ،134

105 ،103 ،90 ،88 ،77

مهاجر بن اوس التميمي – 91

مسلم بن كثري االزدي – 103

املهلب بن ايب صفرة – 131 ، 129

الفزاري – 119
مسيب نجية ّ

مهيار الديلمي – 159

مظفر بن حممد اخلراساين – 174

موسى بن رسيع 135-

معاوية بن ايب سفيان – 69 ، 38 ، 37
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مؤيد الدولة بن ركن الدولة البوهيي-

موقع بن متام االسدي – 104

175

موىل عيل – 247 ، 246 ، 244
موىل عيل املشعشعي – 239

(ن)

نادر شاه51 -

النارص بن مهنا – 222

نرص بن مزاحم املنقري – 76 ،32

نصري الدين الطويس – 241 ،209
نظام الدين عبد احلميد – 214

النارص لدين اهلل العبايس – 194

نظام امللك احلسن بن عيل بن إسحاق–

نافع بن هالل البجيل املرادي – 105

النبي حممد (ص)،40 ،36 ،35 -

182

248 ،165 ،156 ،154 ،126

نعيم األنصاري – 105

النعامن بن بشري االنصاري – 117

،125 ،119 ،114 ،108 ،60

هنشل التميمي – 82

النجايش – 105

ن ــدي ــم الــســلــطــان ع ــزي ــز اردشــــر

نوح بن ثابت بن أيب صفيه129 -

نرص بن ايب نيزر – 105

مزيد181 -

اهلادي(العباس) 134 -

اهلفهاف بن مهند الراسبي – 108

نور الدولة ايب احلسن ابو دبيس بن

االسرتابادي – 227

(هـ)

هوالكو خان – ،200 ،199 ،198

هاين بن ثبيت احلرضمي – 96 ، 70
هاين بن عروه املرادي – 77 ،43
هشام بن الياس احلائري186 -

204 ،202 ،201

(و)
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واضح (موىل احلرث السلامين) – 106

وهب بن زمعة اجلعفي – 120

الوليد بن عقبة39 -

106-

وهب بن عبداهلل بن جناب الكلبي

وشاذان بن جربائيل القمي – 194

(ي)

حييى آصف الدولة – ،29 ، 27 ، 26

يزيد بن احلارث – 62

حييى بن زكريا – 116

يزيد بن املهلب – 131

يزيد بن املهاجر الكندي – 45

51

يزيد بن ثبيط العبدي البرصي 106-

حييى بن زيد الشهيد – 131

حييى بن سعيد العايص – 42

يزيد بن زياد الكندي 107-

حييى بن عيل بن محزة بن عيل – 213

119 ، 117 ، 42 ،

يزيد بن معاوية – 39 ، 38 ، 37 ، 34

حييى بن سليم املازين – 107

حييى بن عمر بن احلسني بن زيــد –

يزيد بن معقل اجلعفي – 107

حييى بن هاين بن عــروة بن نمران –

168

يزدجر بن شهريار168 ،30 -

يوسف كركوش – 242 ، 241

هيوذا بن اسحاق بن إبراهيم اخلليل-

157 ، 155 ، 152

يوحنا بن رسافيون – 135

107

يزيد بن معقل – 107
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ابو تىل17 -

 -2االمكنة والبقاع
(أ)

اذربيجان229 -

االناضول233 -

أبو خزامة – 19

أبو رأسني – 18

االنبار25 ،22 ، 21 ،20 -

أبو عجاج – 18

ايــران – ،226 ،211،212 ، 157

االهواز – 163

أبو ركيبة – 19

أبو كصايب 19-

239

أخوة نفرة – 18

ايشان حاجي مطلق 18 -

باب الربكة – 68

،119 ،106 ،102 ،96 ،94 ،85

باب السالملة – 52

بطن الرمة – 43

باب طويريج – 68

بغداد،168 ،157 ،152 ،148 -

بخارى – 174

،182 ،181 ،180 ،178 ،176

ايشان الطوف 18-

ايب فروخ23 -

(ب)

246 ،245 ،181 ،178 ،163

باب اخلان – 68

بعلبك 117-

باب الطاق242 -

،175 ،174 ،173 ،172 ،169

بادية الشام150 -

،198 ،195 ،191 ،186 ،183

بدي صو224 -

برازات الصغرية – 19

،206 ،203 ،202 ،201 ،199

البرصة،80 ،78 ،58 ،42 ،20 -

245

،239 ،228 ،226 ،225 ،221

برازات الكبري – 19
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هببهان247 -

بالد اجلبل204 -

هبرا – 166

بالد الديلم168 -

بلجيكا167 -

بمباي – 166

تركستان الرشقية225 ،224 -
تكريت117 -

البوبية – 52

(ت)

تل أبو – 18

(ث)

الثعلبية – 43

ثليث – 18

اجلازية17 -

اجلعفريات – 133

(ث)

اجلزائر246 -

احلبانية23 -

(ح)

اجلهينة117 -

170

احلبشة – 105

حصوة الطلعة – 18

احلجاز – 42

حلب117 -

حصوة نصار – 18

احلجارة – 18

حجر – 163

احللة – ،150 ،97 ،51 ،26 ،23

حجيامت – 19

،207 ،204 ،202 ،201 ،200

احلسينية – ، 29 ، 28 ، 27 ، 26

،239 ،238 ،231 ،228 ،227

،199 ،198 ،190 ،188 ،183

حجمة – 19

،226 ،225 ،221 ،213 ،212

حران117 -
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246 ،245 ،243 ،241

احلويزة244 -

محر الكبري – 19

احليدرية – 28

حليس – 18

محص 117-

اخلابور – 150

احلوييس أيشان عطيطة – 19

(خ)

خراسان220 -
اخلصيبة – 28

دجلة226 ،30 -

(د)

(ر)

دير عمر117 -
الرشيدية24 -

الرقة – 151

الرزازة – 29

زبالة – 43

الدويرة الغريب17 -

دير النصارى – 117

الرحالية – 229 ،22
الرشدية – 29

خيط نينوى الكاظمي 18-

دير خابور – 150

دمشق – 117

رأس العني229 -

اخلطا225 ،224 -

خوزستان – 244 ،194

دهلم – 19

الدويرة الرشقي17 -

احلرية133 -

الرمادي – 22

(ز)

زرود 43-
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رسمك – 19

(س)

سمرقند225 -

سعدة203 ،25 ،23 -

سنجر224 -

السليامنية – 26 ، 25

سريز117 -

الشام – ،204 ، 117 ، 115 ، 49

الشفثة48 -

رشاف – 44

شيفة – 19

سوريا221 -

السليامين – 26

(ش)

229

شفاثا – 229 ،171 ، 50 ، 49
الصفا واملروى – 42

صفني – 48 ، 32 ، 31
طربستان – 157

شرياز239 ،177 ،148 -

(ص)

صكار – 18

(ط)

الطالع – 18

طويريج – 187 ، 26

الطف،49 ،35 ،34 ،23 ،21 ،20 -

،76 ،75 ،70 ،69 ،66 ،59 ،58
142 ،135 ،124 ،120 ،94 ،88
العباسية الغربية240 -

طويريج أبو صامنه – 19

(ع)

عذيب اهلجانات – 45

،169 ،168 ،158 ،145 ،112
،207 ،203 ،202 ،199 ،198
،222 ،220 ،212 ،211 ،210

الــعــراق – ،105 ،101 ،80 ،60
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،239 ،229 ،228 ،226 ،225

العكيكة (نعيمة الفواز ) – 18

العطيش 19-

202 ،181 ،143

العقر131 ،48 -

عني التمر – 229 ،172 ، 171 ، 49

245

العلقمي،139 ،23 ،22 ،21 -

العقبة – 43

العنك17 -

عقر فرسة23 -

عني الوردة121 ،117 -

العكرية17 -

الغارضية،54 ،49 ،48 ،24 ،21 -

144 ،133 ،115 ،110
فارس – 68 ، 53

(غ)

غدير املالح – 23

(ف)

،229 ،205 ،203 ،182 ،161
246

الفرات،24 ،23 ،21 ،20 ،16 -

،81 ،67 ،54 ،49 ،48 ،26 ،25
،135 ،134 ،133 ،119 ،116
القادسية – 123 ، 45 ، 44 ، 30

الفرحية24 -

(ق)

قرب جهام18 -

112

قرص سيفي (قرص حسيني)167 -
القطقطانية – 49

القصد 18-

القلعة ام قضية – 18

قرص ابن هبرية20 -

قم – 174

قرص االخيرض49 -

قرص بني مقاتل،94 ،83 ،49 ،47 -
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الكاظمية193 ،186 ،158 ،20 -

(ك)

الكحيلية – 29

،188 ،187 ،186 ،185 ،184
،195 ،193 ،192 ،191 ،190
،201 ،199 ،198 ،197 ،196

كربالء،20 ،17 ،16 ،15 ،13 -

،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21

،206 ،205 ،204 ،203 ،202

،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،42 ،41

،219 ،218 ،215 ،214 ،213

،212 ،211 ،210 ،208 ،207

،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29

،224 ،223 ،222 ،221 ،220

،82 ،81 ،80 ،74 ،70 ،69 ،54

،231 ،230 ،229 ،228 ،226

،93 ،92 ،91 ،88 ،87 ،86 ،84

،238 ،235 ،234 ،233 ،232

،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95

،245 ،244 ،242 ،240 ،239

،105 ،104 ،103 ،102 ،101

،253 ،252 ،251 ،250 ،246

،110 ،109 ،108 ،107 ،106

255 ،254

،118 ،116 ،115 ،114 ،113

،125 ،123 ،122 ،121 ،119

كربلة50 ، 49 ، 17 ، 15 -

،140 ،139 ،138 ،137 ،136

كرمان – 166

الكرخ – 186 ،172

،133 ،131 ،129 ،128 ،127

،146 ،145 ،144 ،143 ،142

الكرمية 163 -

،161 ،160 ،158 ،157 ،156

كوثا القديم23 ،20 -

،175 ،173 ،173 ،172 ،169

62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،53 ،44

الكعبة – 245 ، 163 ، 120 ، 42

،155 ،152 ،150 ،148 ،147

الكوفة – ،41 ،40 ،25 ،21 ،20

،168 ،167 ،166 ،163 ،162

،82 ،80 ،79 ،78 ،77 ،75 ،69

،183 ،182 ،181 ،180 ،177
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،91 ،90 ،88 ،86 ،85 ،84 ،83

،136 ،134 ،128 ،124 ،122

،105 ،104 ،103 ،102 ،101

،162 ،161 ،156 ،153 ،152

،143 ،142 ،139 ،138 ،137

،100 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92
،114 ،112 ،109 ،108 ،107

،121 ،119 ،118 ،177 ،116
الالئح24 -
مارساس21 -

،210 ،201 ،199 ،197 ،163

(ل)
(م)

مثلج – 18

245

املسيب74 ،27 ،26 ،25 -

مشهد الكفوف68 -

مــر،221 ،181 ،166 ،143 -

حمدود21 -

227 ،226 ،225

حملة اجلامعيني – 183

املخيم81 ،54 ،51 ،50 -

مطراد اخليل – 18

املدينة، 117 ، 114 ، 105 ، 79 -

مكة – ،84 ،83 ،77 ،43 ،42 ،41

مرو خراسان155 ،148 -

مكحول – 17

مسجد االنباريني168 -

مياه كوهكيلوية247 -

مغارة نعامن117 -

املدائن – 113 ،30

136 ،105 ،103 ،101 ،96

134

مسجد ابن شاهني 210-

النجف،158 ،132 ،26 ،25 ،22 -

املناذرة16 -

(ن)

،199 ،193 ،190 ،182 ،169

،204 ،203 ،202 ،201 ،200
،227 ،225 ،213 ،211 ،205
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،239 ،238 ،233 ،232 ،231

هنر بالكوباس21 ،16 -

النخيلة – 119

النهروان – 157

هنر العلقمي226 -

نينوى الساقيات – 19

هدنة عون17 -

هور ايب دبس29 ،23 ،20 -

اهلندية – 29 ، 27 ، 26

هيت20 -

هنر سورا20 -

246 ،245

نيسابور233 ،182 -

نصيبني117 -

(هـ)

اهلند – 166

وادي الطفوف17 -

اهليايب24 -

(و)

وادي العقيق – 43

وادي الغضاوي – 23

اليمن162 ،155 ،149 -

وادي الكُحيلة117 -
وادي نخلة117 -

(ي)

اليونان234 -
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 -3الفرق واملذاهب
(أ)

اإلسامعيلية،165 ،164 ،162 -

،176 ،173 ،160 ،159 ،153

اإلسامعيلية الباطينة166 ،164 -

،214 ،213 ،209 ،202 ،198

االغادية237 -

252

،198 ،194 ،191 ،187،190

16 ،166

،248 ،247 ،239 ،228 ،225

اإلسامعيلية الظاهرية164 -

االمــامــيــة،141 ،118 ،115 -

(ب)

البكتاشية233 ، 232 ،133 -

البهرة167 ،166 -

التناسخية237 -

التوابني118 -

اجلارودية154 ، 153 -
اجلشتية173 -

احلروفية233 ، 231 -
الداودية166 -
الزراقية237-

(ت)
(ج)
(ح)
(د)
(ز)

الزرعية243 -
82

اجلالئرية – 212 ، 211

احللولية237-

الزيدية187 ،154 ،153 ،152 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

الشيعة197 ،172 ،162 -
الصوفية174 -

(ش)
(ص)

الصوفية (اخلاكسارية)،208 ،207 -

العشاقية237 -

،236 ،234 ،232 ،231 ،230

(ع)

العلويني،166 ،160 ،158 ،157 -

القرامطة166 ،164 ،163 -
املشائني (اجلربيني) 235 -
النرصانية106 ،17 -
الواحدية237 -

الواصلية237 -

اليهود140 ، 138 ، 137 -

206 ،205 ،197 ،193 ،191
229 ، 227 ، 220

،181 ، 177 ، 173 ، 172 ،170
الفاطميني183 ،166 -

241 ،237

(ف)
(ق)
(م)
(ن)
(و)

املعتزلة135 -
النقشيندية233 -
الوهابية150 -

(ي)
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 -4االمم والشعوب والقبائل واجلامعات
(أ)

االتراك،251 ،224 ،180 ،152 -
252
اسد،148 ،110 ،77 ،58 ،16 -
171
اآلشوريون17 -
آق قوينيل (اخلروف االبيض)
آل (بني) املهنا،222 ،221 ،219 -
227
آل ايب طــالــب،137 ، 77 ، 69 -
157 ،148 ،147 ،145
آل بويه186 ،168 ، 161 ،150 -
آل ثابت150 -
آل جلوخان150 -
آل دراج150 -
بابل17 -
بنو االعرج214 -
بنو ثابت214 -
بنو عكلة213 -
بنو غيالن214 -

آل زحــيــك،220 ،219 ،150 -
222 ،221
آل طعمة151 -
آل عايد150 -
آل عثامن233 -
آل فائز،221 ،220 ،219 ،151 -
222
آل حممد153 -
آل وهاب150 -
ألبو مفرج19 -
أمــيــة،123 ،120 ،119 ،118 -
153 ،131 ،129
األيلخانية198 -

(ب)

بنو حممد بن يوسف150 -
بنوعلوان213 -
بني اياد16 -
بني دارم21 ،16 -
بني دبيس197 -
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بني زهرة30 -
بني سلمة115 -
بني قتادة150 -
بني مروان129 ، 128 -
متيم59 ،21 ،16 -

بني هاشم،66 ،64 ،39 ،38 ،36 -
115 ،110 ،75
البو ريش222 -

(ت)
(ح)

محدان59 -

(خ)

اخلزرج38 -

(د)

الدياملة168 -
ربيعة59 -

(ر)

خفاجة243 ،183 -

الروم200-

(س)

السبئية248 -

السالجقة52 -

الرشيفية248 -

شمرطي222 ،221 -

طي223 -

(ش)
(ط)

عامر16 -
العباسيني،172 ،168 ، 162 -

(ع)
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199 ،198 ،183 ،181
عبد شمس232 ،36 -
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العثامنيون52 -
عشائر جشعم222 -
غارضة16 -
فارس200-

العطارين144 -

(غ)

(ف)

القراخطائيون225 ،224 -
القرة قويونيل (اخلــروف االســود)-
كالب30 -
الكلدانيني17 ،16 -
اللخميني16 -
املخمسة248 -
املشعشعي،246 ،244 ،243 -
250 ،249 ،247
املغول225 ،224 ،205 -
النيكجرين233 -

الغرابية248 -

(ق)
(ك)
(ل)
(م)

(ن)

86

الفرس251 ،30 ،22 -

238
كندة59 -
الكيشيني17 -

املغريية248 -
املامليك225 -
مناف36 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

اجلزء الثالث
 -1االعالم
(أ)

األب أنستاس ماري الكرميل،68 -

احلائري17 -

ابا عثامن املغزي47 -

ابن أياس83 -

إبراهيم (صاحب الضوابط)216 -

232 ،215 ،206 ،204 ،96

ابن شدقم68 ،66 -

ابا عيل الفادري46 -

ابن عصفور البحراين102 -

ابراهيم الرضوي93 -

ابراهيم الزعفراين،196 ،182 ،93 -

ابن عيسى179 -

ابراهيم الشاجلي202 -

ابو متام183 -

ابو بكر174 ،173 -

216

ابراهيم الشهرستاين134 -

أبو ذربك76 -

ابراهيم الكبري228 -

225

ابو ردن،224 ،217 ،213 ،212 -

ابراهيم الغمر151 -

أبو طالب بن حممد االصفهاين154 -

ابراهيم الكفعمي38 ،36 -

ابو قاسم امللقب باحلجة153 -

ابراهيم املجاب157 ،130 -

ابراهيم اهلــمــداين احلــائــري،174 -

ابى عبد اهلل احلائري225 -

ابراهيم بن أدهم50 ،49 ،48 -

ايب اذان191 -

ابراهيم خان(خادم بيك)24-

ايب الفتح السيد نرص اهلل بن حسني

ابى عيل احلائري99 -

181

ايب اسحاق عيل الصفوي49 -

ابراهيم خان عز الدين139 -

احلسيني الفائزي احلائري90 ،81 -

ابــراهــيــم شــمــس الــديــن القزويني
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امحد ترك اخلراساين238 -
امحد جلبي226 ،225 ،162 -
امحد شاه115 -
امحد صالح ال طعمة17 -
امحد عبد اجلليل97 -
امحد عبد اجلليل العواد223 -
امحد مريزا املحدث100 -
األديب األريب املاجد98 -
اسطه عباس217 -
اسطه كاظم202 -
اسامعيل البزدي229 -
اسامعيل الصفوي،22 ،20 ،12 -
56 ،55 ،28
اسامعيل القرصي49 -
اسامعيل اليزدي173 -
اسامعيل خان النييل113 -
اصف الدولة،144 ،143 ،141 -
157 ،149 ،146
آصف الدولة بن شجاع الدولة بن
منصور عيل خان اهلندي131 -
أغا باقر143 -

ايب القاسم القمي105 -

ايب القاسم الكوركاين47 -
ايب بكر الشبيل50 -

ايب بكر الشبيل البغدادي50 -

ايب عــبــداهلل حممد بــن شمس الدين
الدمشقى42 -

ايب عيل احلائري105 -

أيب عمر الزنجاين47 -

أيب يزيد البسطامي49 -
أمحد أفندي51 -

امحد األحسائي174 ،173 ،172 -

امحد الباشا80 ،78 ،75 -
امحد احلائري199 -

امحد اخلازن98 -

أمحد الدينوري47 -

امحد الرشتي196 ،121 -
امحد الرفاعي51 -

امحد العطار البغدادي99 -

امحد الكرمنشاهي162 -

امحد النحوي93 -

امحد النداف229 ،182 -

أغا باقر البهبهاين،105 ،104 ،102 -

امحد باشا57 -

113

88

مركز كربالء للدراسات والبحوث

االمام الباقر(ع)48 -

آغا باقر الطبطبائي134 -

أغا بزرك الطهراين،100 ،95 ،68-

االمام اجلواد(ع)47 -

اغا بزرك حممد حسني الشهرستاين-

،51 ،48 ،40،43 ،34 ،33 ،32

اغا جان( اليتيم) 217 ،215 ،202 -

،116 ،85، 82، 80 ،78 ،74

اغا صالح187 ،175 -

،156 ،154 ،147 ،145 ،137

اغا عيل الطباطبائي138 -

233 ،229 ،225 ،219

اغا حممد القاجار113 -

االمام الصادق(ع) 49-

اإلمــام احلسني(ع)،26 ،23 ،19 -

134

،73 ،71 ،70 ،69 ،62 ،56 ،55

180

،127 ،124 ،123 ،122 ،118

االغا حسام188 -

،218 ،210، 185 ،164، 159

اغا ضياء النوري68 -

االمام الرضا (ع) 47 ،37-

اغا كتخدا178 ،176 -

اإلمام الغزايل49 -

أغا حممد الكازروين 48-

االغــا حممد باقر البهبهاين،140 -

االمام الكاظم(ع)20 -

اغا حممد بن حممد حسن خان139 -

امري االصطبالت206 -

اإلمام عيل (ع)29 -

141

االغا حممد خان القاجاري،146 -

أمري نظام135 -

اغــا حممد خــان خواجة القاجاري-

أمني الدين58 -

اغا نجفي24 -

أويس القرين47 -

امني أغا ترك155 -

147

أوغيل بيك – أيشك أغايس بايش 84-

139

آياس باشا33 -

اقبال الدولة143 -
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(ب)

بابا حافظ 50-

البلخي47 -

بار بربك باريك22 -

البندق االصغر217 -

البلطجي215 -

باخية203 -

باقر الكازروين230 ،229 ،182 -

البهبهاين99 -

بدري ال عوان223 -

بري مجال الدين األردستاين49 -

بيدرو تكسري-ا 52

بايزيد األول214 -

برناك22 -

برهان نظام شاه32 -
تكسريا 108 ،106-

البيولوردي225 ،179 ،167 -

(ت)

التومان األيراين227 -
جاسم اإلخباري100 -

تيمور كوركان48 -

(ج)

جلبي(لقب)171 -

جاسم حممد احلاج جواد97 -

جنيد البغدادي51 ،50، ،47 -

جعفر ال كاشف الغطاء،105 ،79 -

جواد اغا جان202 -

جعفر البلويش185 -

جواد اخلونساري185 -

جهان الددا البكتايش45 -

جاسم (الكلكاوي)72 -

جواد ال بحر العلوم153 -

127

جعفر بن جماهد (صاحب الرياض)-

جواد العاميل127 -

جالل الدين الرومي50 -

چارك218 -

اجلوخ دارية179 -

211
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احلاج امحد اغا187 -

(ح)

حاج أغا175 -

حسني الـــراقـــي،122 ،68 ،32-

152 ،130 ،127

احلاج جعفر210 ،175 -

حسني احلــداد،210 ،202 ،185 -

حرب امللة أقا حممد عيل137 -

حسني الدورقي84 -

231 ،230 ،217

حاجم الكبري185 -

حبيب شكري231 ،227 ،224 -

حسني السعد150 -

حسام الدين عيل49 -

حسني امني13 ،11 -

حسن الزنوزي131 -

حسني بن احلسن العسكري احلائري-

حسني الواعظ48 -

حذيفة املرعيش48 -

حسني باشا السلحدار63 -

حسن اغامري216 -

حسن السيد حمسن النقيب65 -

64

حسن بن حممد كنعان188 -

حسني بن مرتىض ال الـــدراج،8 -

حسني بن حممد البحراين100 -

حسن باشا72 ،71 ،70 ،69 -

185 ،177 ،176 ،171 ،167

حسن بن هاين173 -

حسن بن يوسف اجلادر197 -

231 ،226 ،213

حسن خان فييل163 -

65 ،40 ،39

حسني بن مساعد،38 ،37 ،36 -

حسن خان182 ،76 -

حسن رضا خان140 -

حسني بن مري الرشيدي الرضوي-

حسن يوسف (اليوناين )100 -

حسني شناوه193 -

95

حسن عبد األمري17 -

حسني مري الرضوي92 -

حسني االخباري100 -
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201 ،200

حسني مري رشيد195 -

محزه كليدار196 -

حسني مريزا113 ،112 -

محــادي (ابــن ايب عقلني العلوجي)-

محودي الساعدي232-

محزه العلوي98 -

محيد جميد هدو17 -

158

محزه بيك،197 ،184 ،153 ،97-
خادم بيك24 -

محودي الوكيل194 -

(خ)

حيد اهلل السندي140 -
اخلصبي جركس53 -

اخلاقان حممود خان العثامين232 -

خلف عسكر احلائري173 -

خان جفان35 -

اخلواجة اسحاق اخلتالين48 -

اخلليفة سلطاين66 -

خان جان القاجاري79 -

خان خانان مريزا حممد مؤمن خان-

اخلواجة عيسى بن حممد األهيمي-

خزان وهبار64 -

اخلواجة مرجان58 -

112

خرسوا لديلمي48 -
داود افندي الدفرتي159 -

194

(د)

داود الطائي47 -

اخلونساري105 -
182

دبيس بن مزيد األسدي136 -

داود باشا،163 ،162 ،160 ،97-

الدربندي173 -

،175 ،174 ،173 ،172 ،171

الدكتور مرتىض زين العابدين100 -

درويش57 -

،170 ،169 ،168 ،167 ،164

دندار عيل النقوي141 ،140 -

،180 ،179 ،178 ،177 ،176
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(ذ)

ذو الفقار30 -

ذي الكفل82 -

(ر)

ربيع احلائري65 -

ذي النون املرصي47 -

رسول حممود الشهرستاين135 -

رجب اخلياط149 -

رفيع الدين حممد الصدر بن السيد

رستم أغا187 ،175 -

66

شجاع الدين حممود احلسيني املرعيش

رحيم الكيايل73 -

(ز)

زاده االمري القاجاري161 -

زرين تاج(قرة العني)239 -
سامل بن عبد224 ،194 -

زين الدين ايب بكر اخلوارزمي49 -

زين الدين (العاميل) ابن احلجة41 -

(س)

سكة حممد شاه178 -

الــردار حممد حسن خان القاجار-

سكامنيون214 -

سعود بن عبد العزيز-

،226 225 ،213 ،212 ،191

سلطان ال ثابت،185 ،179 ،177-

113

سعيد بــاشــا،121 ،120 ،117 -

232

232 ،167

الــســلــطــان حــســن مـــرزا بــن مــرزا

سلطان بن ثابت من ال ثابت168 -

،162 ،160 ،159 ،158 ،122
سعيد بن السلطان ال ثابت196 -

منصور48 -

سعيد حممد97 -

سلامن باشا139 ،137 ،124 ،80 -

سلطان حياوي192 -

سعيد عمر73 -
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سليامن صباحي الكاشاين139 -

سلامن باشا الكبري77 -

سلامن هادي ال طعمة96 ،17 -

سنان باشا35 -

سليم حممد97 -

السهروردي47 -

سنر كربى157 -

سليم العواد97 ،17 -

سور عمر197 -

سليامن اغا137 -

سليامن اغا كتخدا178 -

سياده بوش96 -

سليامن القانوين،27 ،26 ،25 ،12 -

السيد الزعفراين184 -

سليامن باشا118 -

السيد عبد202 -

السيد الداودي37 -

سليامن الصفوي61 -

السيد رفيع66 -

108 ،58 ،54 ،44 ،41 ،35

السيد حممد الدراج189 -

سليامن باشا الكبري158 -

سليامن باشا مــراخــور،206 ،167-
232 ،215 ،214 ،210 ،209 ،208

الشامي228 -

السيد حممد( املجاهد)153 -

(ش)

172 ،164 ،169 ،163 ،162
الشاه عباس الصفوي188 -

الشاه حسني الثاين113 -

الشاه عبد العظيم136 -

الشاه حسني السلطاين84 -

الشاه حسني الصفوي،84 ،79 -

الشاه حممد القاجاري193 -

شاه زاده برو جرد القزلبايش182 -

شجاع األسدي198 -

الشاه زاده حممد عيل مريزا القاجاري-

رشيف العلامء173 -

الشاه نعمة اهلل ويل50 -

134 ،112

رشانبيل215 -

الشاه زاده سلطان محزه35 -
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الشيخ األردبييل64 -

شمس الدين ابن شجاع41 -

شمس الدين احلائر ي68 ،42 -

الشيخ األميني37 -

شهاب الدين السهروردي49 ،47 -

شيخ الكوفة والبرصة53 -

شيخ العراقيني53 -

شمس الدين الشريازي64 -

شهاب الدين املرعيش (اغا نجفي)-

الشيخ ثويني80 -

شهاب الدين املرعيش68 -

الشيخ صادق (صرب العمر)200 -

الشهيد الثاين54 ،42 ،41 -

شريوان60 -

صــاحــب الــــريــــاض،130 ،126-

صانع املدافع203 -

،152 ،154 ،151 ،147 ،146

223

صادق ال طعمة97 ،17 -

صربي قنرب201 -

صادق حممد رضا ال طعمة181 -

صدر الدين القينوي50 -

صالح اغا الكردي160 -

232 ،210 ،206 ،205 ،187

الشيخ حسون196 -

24

الشيخ فخري201 -

الشهيد األول42 -

(ص)

صربي بن خليل بن عيسى العواد-

،145 ،144 ،143 ،140 ،138

صربي خليل97 -

169 ،161 ،153

الصدر االعظم العثامين112 -

صادق الفحام195 -

صــفــوق (رئــيــس عــشــره اجلــربــاء)-

صالح اغا األندرويت167 -

صفي الدين أيب الفتح نرص الدين –

صالح الداماد216 ،182 -

93 ،90

صالح الشهرستاين134 -

95
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صفي الدين الصفوي125 ،59 -
ضياء الدين ال بحر العلوم73 -

(ض)
(ط)

طابور أغايس211 -

طهامسب األول،30 ،28 ،24 ،12-

الطرب أغايس199 -

طهامسب الثاين،112 ،79 ،24 -

طعمة بن عبد200 ،184 -

طهامسب الصفوي197 -

198 ،54 ،32

طاهر شاه30 -

طعمة العيد207 -

طليفح القنرب202 -

عادل عبد صالح الكليدار17 -

113

(ع)

العباس (ع) 23-

الطهاميس197 -

عباس رجب204 -

عباس عبد النبي97 -

عباس احلائري189 ،181 -

عباس علوان الصالح200 -

عباس الدباغ203 -

عبد ابو اذان191 -

عباقرة الطف170 -

عباس احلداد167 ،160 -

عبد اجلليل احلائري239 -

عباس الصفوي59 ،55 ،54 ،12-

عباس املوسوي (رحالة)،84 ،81-

عبد احلسني احلجة153 -

عباس بن حسني97 ،66 -

191 ،120 ،112 ،84

عبد احلسني الكليدار،79 ،68 ،61 -

90

عبد الرمحن اجلامي49 -

عباس بن حممد عيل بن حممد البالغي

عبد الرمحن السويدي75 -

العاميل 65-

96
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عبد املهدي احلافظ192 ،191 -

عبد الرمحن الفاريس193 -

عبد الرمحن بن ايب بكر بن ايب قحافة-

عبد الواحد الزهراين49 -

عبد الرزاق العواد97 -

عبداهلل البالدي البحراين99 -

عبد الواحد السكر73 -

49

عبد اهلل السويدي،77 ،76 ،75 -

عبد الرزاق الوهاب181 -

عبد الرزاق بن محادي ابن مال اهلل بن

133 ،90

عبد الرزاق بن محادي مال اهلل223 -

عــبــود ج ــواد بــن عبد بــن حممد عيل

عبد الرسول اخلاليص148 -

عبيد بن عثامن204 -

عبود الشيخ حسن الصالح170 -

عبد العزيز بن حممد ال عواد96 -

الرشويف184 -

عبد الرزاق خان139 -

عبد الرضا ال الشيخ رايض37 -

عثامن بن عفان174 -

عبد العزيز بن سعود،116 ،115 -

عز الدين الدانيال48 -

عبد العزيز بن حممد اجلواد96 -

عطاء امللك اجلويني23 -

عبد الكريم املحبوس223 -

200

عدنان عبد احلسني الدارمي17 -

عبد العزيز العمر200 -

عصام الدين العمري املوصيل95 -

118

علوان بن جار اهلل بن طعمة العيد-

عبد القادر الكيالين 58 ،50-

عيل ابو شتيوي،191 ،189 ،184 -

عبد الكريم املوسوي216 -

عبد الكريم بن املال كاظم بن نايف

216

عبد اهلل التسرتي64 -

عيل اكرب الربوجردي185 -

عيل افندي185 ،172 ،171 -

الكبييس194 -

عيل االعور بن نارص السلومي196 -

عبد املجيد خان169 -
97
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عيل تقي الطباطبائي196 -

عيل الددا45 -

عيل خان66 -

عيل الشتيوي192 -

عيل الصغري145 ،143 ،140 -

عيل خان قاجار136 -

عيل الطبطبائي151 ،127 -

عيل شاه القاجاري158 -

عيل دبيس167 ،160 -

عيل الصغري الطباطبائي152 -

عيل الكبري144 ،143 ،140 -

عيل قنرب201 -

عيل باشا117 ،116 -

عيل مراد خان البختياري113 -

عيل مدد76 -

عيل الكيالين232 ،171 -

عيل باشا(الوند زاده)34 ،32 ،31 -

عيل نظمي البغدادي57 -

عيل بن اسحاق22 -

عيل هدله192 ،186 ،97 -

عيل نقي الالهوري119 -

عيل ابن امحد ابن ايب جامع130 -

عيل بن احلسني بن مساعد احلسيني

عمر أغا119 ،116 -

عيل بن حمسن بن عاشور السعدي-

عيد الغدير118 ،116 -

عيل بن حممد املوسوي الكربالئي66 -

عيسى بن شجاع األسدي200 -

الصغري151 -

الدمعة)38 -

عمر بن اخلطاب174 ،173 -

احلائري (النسابة)66 ،65 -

عيد النوروز168 -

201

عــي بــن حمــمــد عــي بــن أيب املــعــايل
عيل بن موسى الرضا (ع)47 -
غازان خان28 ،23 -

عيسى بــن حيــيــى بــن احلــســن (ذي

(غ)

غدير الدم168 ،93 -

غزول179 -

غزول السارق224 -
98
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غالم اغا جان202 -

غــــام حــســن مـــس فـــــروش (بــائــع
النحاس)72 -

(ف)

فتح اهلل خــان،170 ،169 ،167 -

فضل اهلل احلرويف43 -

فتح عيل شاه193 ،157 ،146 -

فضيل بن فضويل البغدادي44 -

الفرزدق 91-

فليح بن حسون الكربالئي121 -

فضل اهلل الشهرستاين126 -

172 ،171

فتح نامة51 -

قاسم البصري198 -

فضويل البغدادي43 -

(ق)

قرة العني239 -

قاسم الرضوي195 -

قره مصطفى62 -

القاسم بن احلسن107 -

قزاق خان بيكلر بيكي60 -

القز لباش62 ،59 ،20-

قاسم اهلر199 -

قاسم بيك187 ،175 -

قاسم رجب73 -

كارستن نيبور106 -

قمر عيل119 -

(ك)

الكاشاين60 -

كاظم اهلر199 ،191 -
كاظم بن جليل97 -

كاظم ابو اذان،192 ،189 ،186 -

كاظم بن صادق اهلر198 -

كاظم الرشتي238 ،182 -

الكتخدا77 -

كاظم حممد العواد97 -

202

كتخداه عيل باشا117 -

كاظم العواد97 -
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كنج عثامن62 -

كريم خان الزند139 -

كنني األول222 -

كريم خان الكرماين174 -

الكهية117 ،116 -

كالمي الكربالئي (جهان دده)45 -
كامل الدين الفائزي67 -

كامل الدين حسني واعظ كاشفي48 -
الالز عيل رضا باشا233 -
لطف اهلل أفندي137 -

مال اهلل عواد222 -

كوهر شاه بكم79 -

(ل)
(م)

جميد اهلر200 -

لواء دياىل201 -

181

حممد أغا الكهية162 -

جميد بن محيد اهلر198 -

حممد االسرتابادي113 ،103 ،99 -

حمسن ال نصار (اإلخباري)100 -

حممد احلمزة212 ،196 -

حمسن األمني68 -

حممد احليدري17 -

حممد البسام212 ،211 -

املجيدي227 -

حممد احلموي46 -

حمسن االعرجي105 -

حممد الدراج55 ،54 -

حمسن األمني العاميل94 -

حمسن البغدادي األعرجي127 -

حممد الساموي،90 ،56 ،39 ،31 -

حمفوظ بن بدر بن عبداهلل بن حمفوظ

حممد الشامي،199 ،197 ،179 -

حممد ابراهيم حممد كريم اهلمداين-

حممد الظاهر الوزين197 -

198

حمسن جار اهلل201 -

224

السعدي الكربالئي65 -

100
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حممد حسني الشهرستاين135 -

حممد العابد68 -

حممد العجمي176 ،172 ،171 -

حممد خان25 -

حممد باشا القاجاري136 -

حممد درويش باشا54 -

حممد باقر املوسوي216 -

حممد سعيد (الفاريس)193 -

حممد خان القاجاري156 -

حممد الكهية176 ،175 -

حممد رضا األزري التميمي121 -

حممد باقر القروي113 -

حممد سعيد ال ثابت،186 ،17 -

حممد بن أمحد ابو نرص احلازم50 -

حممد بن امحد بن حييى بن خليفة بن

217

حممد بن حسني الداد210 -

181

حممد تقي الشريازي97 -

حممد سعيد رسكشك ال طعمة73 -

حممد سعيد بن حممد عيل ال ثابت-

نعمة اهلل بن طعمة183 -

حممد سعيد بيك الدفرتي117 -

حممد بن طاهر جلبي160 -

حممد شاه القاجاري، 139 ،136 -

حممد جواد البغدادي96 ،95 -

حمــمــد جــــواد عــبــد الــرضــا الــعــواد

216

حممد جواد واخوانه100 -

حممد رشيف229 ،64 -

حممد شاهي141 -

البغدادي97 -

حممد حسن بن السيد حممود الوهاب-

حممد صادق153 -

حممد حسن يوسف72 -

حممد صادق بحر العلوم186 ،99 -

حممد صادق القزويني احلائري217 -

65

حمــمــد حــســن اغ ــا بـــزرك الــطــهــراين

حممد صالح الربغاين229 -

حممد حسني ال كاشف الغطاء73 -

حممد عبد احلسني احلداد192 -

حممد عباس العواد97 -

الكبري181 ،171 -
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حممد عبد الوهاب115 -

139 ،136

حممد عيل الربغاين173 -

حممد عيل موسى بن طعمة كامل الدين

حممد عيل الشاجلي202 -

حممد عيل هبة الدين احلسيني149 -

حممد عيل خان182 ،147 -

حممد عيل65 -

الفائزي189 -

حممد عيل التاجر226 -

حممد عيل الصغري احلائري،144 -

حممد كاظم217 -

حممد عيل الطباطبائي153 -

161

حممد كاظم بن حممد شفيع (اهلزاز)-

152

حممد عيل اليعقويب198 ،73 ،72 -

حممد كمونة24 ،23 ،22 -

حممد عيل بن عباس ال طعمة171 -

حممد منصور بن السيد حسني بن حممد

حممد حممد تقي الطبطبائي127 -

حممد عيل بن اغا جان230 ،202 -

حممد عيل بن عباس بن نعمة اهلل ال

بن قاسم 93-

حممد عيل بن قاسم199 -

حممد مهدي ال بحر العلوم،113 -

حممد مهدي اغا نجفي217 -

طعمة168 -

حممد عيل بن حممد موسى رشف الدين

153

،226 ،202 ،185 ،184 ،183

،130 ،129 ،128 ،127 ،126

حممد عيل بن موسى186 -

206 ،182 ،171

حممد مهدي الشهرستاين،105 -

(ايب ردن)،179 ،177 ،171 -

،138 ،135 ،134 ،132 ،131

228

حممد عيل جلبي طعمة238 ،173 -

حممد مهدي الطويس اخلراساين126 -

حممد عيل خان (قوانلري قاجار)-

227 ،216

حممد مــهــدي القزويني احلــائــري-

حممد عيل حسني احلاج جواد97 -
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مرتىض ال الدراج138 -

حممد مهدي النراقي126 -

حممد مهدي الوهاب ( املحامي)-

مرتىض األنصاري183 -

حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائي-

مرتىض بن السيد الباقر183 -

حممد مهدي بن باقر القزويني احلائر-

م ــرت ــى بـــن حمــمــد الــطــبــاطــبــائــي

حممد مهدي بن حممد بن طاهر216 -

مرتىض بن حممد مهدي153 -

حممد نور بخش48 -

مــســاعــد بــن حمــمــد احلسيني الــعــامل

مرتىض باقر ال امني الفائزي209 -

181 ،17

مرتىض بن باقر ال السيد أمني193 -

152 ،126

الربوجردي152 -

180 ،176 ،171

مرهون بن حسن الوزين197 -

حممد موسى بن حممد عيل120 -
حممود الشيخ صالح192 -

النسابة65 -

حممود بن امحد بن تاج ال طعمة184 -

مسري طالبي،154 ،149 ،118 -

حميطي51 -

مشكور األسدي17 -

مسيح الشبسرتي202 -

حممود باشا بابان162 -

155

حممود قنرب201 -

مشوح،225 ،224 ،222 ،221 -

مدحت باشا150 -

املدفع احلسيني230 ،217 ،209 -

231 ،230 ،228 ،227

مراد الثالث34 ،12 -

مصطفى الزعفراين،194 ،149 -

مصطفى اغا137 -

املدفع اليتيم217 -

مراد الرابع62 ،58 ،12-

195

مراد بيك129 -

مصطفى بك السباهي69 -

مصطفى باشا قبالن63 -

مراد امني بيك137 -
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مصطفى بن هاشم الرضوي184 -

مهدي بحر العلوم105 -

مصطفى خان76 -

مهدي بن حممد عيل بن امحد اجللبي-

مهدي بحر العلوم الكبري151 -

مصطفى جواد9 -

مصطفى قليخان137 -

226

معروف الكرخي75 ،47 -

مهدي كمونه238 -

املكروانية194 -

الرياض) 105-

مهدي قنرب202 ،201 -

املصلح الكبري172 -

مهدي مري عيل الطباطبائي (صاحب

املفتي العثامين132 -

مهدي هداية اهلل اخلراساين140 -

املال بايش76 -

املهديني االربعة126 -

املال عبد اجلليل احلائري233 -

املال عبد الصمد اهلمداين120 -

موسى ال كاشف الغطاء،163 -

املال عثامن األفغاين118 -

موسى اهلر199 -

164

املال عبداهلل الزنجاين127 -

املال عثامن مفتي (كربالء )155 -

موسى بن ابراهيم الكربايس200 -

املال مصطفى قمشه ئي136 -

الغطاء172 ،171 -

مــوســى بــن الــشــيــخ جعفر كاشف

املال حممد الكليدار138 -

املناخور،153 ،134 ،97 ،93 -

موسى بن حممد بن عيل بن موسى-

املنيش البغدادي164 -

موسى رشف الدين177 -

مهدي احلاج امحد العواد223 -

مؤمن دده51 -

129

274 ،180 ،179

موسى مرزا صالح الشهرستاين135 -

مهدي الرتاقي105 -

مري برصي48 -

مهدي الفتوين113 -
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مري عيل الكبري احلسيني،142 ،141 -

مريزا آصفي59 -

املري نارص املهنا 54 ،53-

مريزا عيل نقي161 ،153 -

مريزا حسن155 -

144 ،143

املريزا كوجك153 -

مريان شاه بت تيمور43 -

مريزا ابو طالب خان،143 ،118 -

املريزا حممد طبيب اللكنهوري119 -

مــرزا ابــو طالب خــان االصفهاين-

مريزا موسى الوزير61 -

مريزا مهدي الشهرستاين169 -

155 ،145
149

نادر شاه،89 ،80 ،78 ،76 ،75 -

مريزا موسى نجم باشا139 ،136 -

(ن)

113 ،112 ،90

195 ،94

نرص اهلل بن قطة90 -

نارص الدين شاه139 -

نظام شاه بن احلسني33 -

نجيب بــاشــا،193 ،168 ،97 -

نظمي زاده44 -

نرص اهلل احلــائــري،88 ،78 ،76 -

نقيب األرشاف88 ،24 -

نرص اهلل احلائري الفائزي،91 ،72 -

نوري السعيد216 -

هــادي بــن عــي بــن حممد اخلــراســاين

هادي حممد عيل عواد222 -

نظر عيل خان76 -

نجم الدين الكيوي 49

نعمة اهلل اجلزائري 89-

197 ،196

نقيب القادرية84 -

95 ،93

(هـ)

احلائري اهلروي134 -

هاشم بن ضباء الدين بن مهدي153 -
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

هوالكو195 -

هبه الدين احلسيني144 -

اهليضة161 -

اهلواء االصفر161 -

هودجها نوروز خان أيشك أقايس157 -

(و)

وادي العطية200 ،191 ،181 -

الوحيد البهبهاين126 -

232 ،213

وهــاب حممد عيل جلبي ال طعمة-
اليتيم او احلسيني202 -

،186 ،180 ،179 ،177 ،176

(ي)

حييى اصف الدين اهلندي145 -

حييى بن عيل ابن السيد مصطفى بن
مرتىض120 -

يوسف اغا137 -

يوسف ال ايب املعايل226 -

يوسف البحراين،103 ،102 98 -
144 ،113

يوسف باشا82 ،53 -

يوسف عزيز املوىل71 -
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مركز كربالء للدراسات والبحوث

-2االمكنة و البقاع
(أ)

األحساء213 ،211 -

اصفهان197 ،64 ،32 -

استانبول133 ،42 -

ام العكاريك108 -

ام الطاق195 -

اردبيل35 -

ايران48 ،37 ،25 ،24 ،20 -

االستانه233 ،226 ،90 -
اسرتاباد43 -

اسطنبول214 ،133 ،112 ،90 -
باب اخلان 192-

ايوان ليلو60 -

(ب)

بحرية النجف60 -
البدعة210 -

باب السدرة134 -

باب السالملة،194 ،148 ،42 ،41 -

بدعة الصايف187 -

باب السلطانية149 -

بساتني اجلعفريات179 -

بــاب الــطــاق،193 ،149 ،137 -

البرصة106 ،33 -

باب العلوة223 ،191 ،148 -

بغداد،29 ،25 ،24 ،23 ،22 ،20 -

باب بغداد223 ،191 ،148 ،146 -

بالد املغول48 -

بركة حبيب احلافظ192 -

206 ،200

بستان بري بوداق22 -

باب الصايف130 -

بعقوبة162 -

195 ،194

44 ،43 ،41 ،30

باب النجف148 -

بئر قنرب138 -

باب طويريج148 -
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

تفليس232 -

(ت)

تل بريس31 -
اجلاجني148 -

اجلامع الكبري130 -

احلائر احلسيني،41 ،36 ،35 ،30 -

هتامة115 -

(ج)
(ح)

اجلعفريات205 -

اجلوبية205 -

حي الثورة150 -

،131 ،129 ،99 ،78 ،67 ،59 ،46

حي اجلمعية الواقع يف طرف اهلندية-

احلائر املقدس31 -

حي اجلمعية يف طرف احلر150 -

150

195 ،191 ،154 ،152

حي احلر150 -

حائل223 -

حي احلرية150 -

احلجاز173 ، 119 ،84 -

احلر الكبري211 ،206 ،205 -

حي احلسني150 -

احللة60 ،55 ،31 ،24 ،23 -

حي السعدية150 -

حي األنصار150 -

حي املعلمني150 -

حي الربع عرش من رمضان150 -

احلسينية الطهرانية71 -

محام الكبيس194 -
حي البنوك150 -

اخلازن األخري82 -

حي العباس150 -

(خ)

خان الباشا73 ،72 -

خان البري164 -

خان احلامد69 -
108

مركز كربالء للدراسات والبحوث

خان مراد164 -

اخلان الكبري71 -

اخلليج106 -

خان الكهية164 -

خان املزارقجي165 -

خان النصف164 -
دار األرشاد35 -
دار الشهيد41 -

ذي الكفل117 ،82 ،69 -
الرستاك الوسطاين205 -
الرشيدية108 -

زقاق ال عواد223 -

خوزنستان24 -

(د)

ديوان ال الشهرستاين135 -

(ذ)
(ر)
(ز)

زقاق البلوش150 -

رواق الشاه59 -

الري20 -

ســدة اهلندية،224 ،222 ،179 -
228

زقاق الزعفراين195 ،149 -

سدة اهلندية230 ،229 -

زقاق الوزون149 -

سمنان37 -

رس من رأى137 -

زقاق النقيب185 -

ساحة عيل االكرب193 ،150 -

سنديلة140 -

سبزوار37 -

سور باب النجف150 -

سور املخيم219 -

سامراء56 ،24 -

سور كربالء191 ،157 ،106 -

سدة السليامنية34 ،28 -
109

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

سوق الصفارين148 -

سوق مابني احلرمني153 -

شارع العلقمي148 -

شط الكوفة142 -

الشامية211 -

شهرزور163 ،162 -

(ش)

شفاثة223 ،168 -

الشام42 ،41 ،22 -
شط احللة142 -

شط الفرات83 -

شرياز138 ، 99 -

(ص)

صايف صفا61 ،60 -

صيدا90 ،41 -

طاق النقيب185 -

طرف املخيم219 ،149 -

(ط)

طهران،131 ،71 ،68 ،67 ،48 -

طاق بني سعد149 -

طرف آل زحيك147 -

طرف ال عيسى148 ،147 -
العباسية الرشقية150 -

217 ،184 ،136 ،134

(ع)

العباسية الغربية150 -
العراق32 ،30 ،25 -

عكد السادة146 -

عني التمر223 -

(ف)

فدان السادة ال طعمة195 -

فرقة السالملة – 196

الفرات108 -

الفلوجة53 -

فريق الربكة – 191

فدك – 216
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مركز كربالء للدراسات والبحوث

فوق التاجية31 -
قرب عثامن اغا143 -

(ق)

قرص سيقي192 -

قرية السليامنية108 -

القصيم211 -

قرية شهاب آباد32 -

قم59 -

قزوين197 ،161 -

قونية50 -

قليج196 -

قرية الكبيسة194 -

القنطرة البيضة204 -

قرية نمرود31 -

قصبة كربالء164 -

قرص حسيني192 -

كاشان139 ،59 -

القيرصية االخبارية100 -

(ك)

الكاظمية56 -

،78 ،76 ،75 ،73 ،72 ،71 ،70
،95 ،94 ،93 ،90 ،81 ،80 ،79

الكاظي(أرايض)212 -

،104 ،103 ،102 ،100 ،99 ،98

كربالء، 22 ،19 ،16 ،12 ،11 -

،114 ،113 ،112 ،111 ،110

،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30

،125 ،124 ،123 ،122 ،121

،109 ،108 ،107 ،106 ،105

كراجي142 -

،120 ،119 ،117 ،116 ،115

،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ، 24 ،23

،130 ،129 ،128 ،127 ،126

،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37

،51 ،50 ،49 ،48 ،46 ،45 ،44

، 140 ،139 ،137 ،132 ،131

،69 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61

،157 ،152 ،151 ،150 ،147

،146 ،145 ،143 ،142 ،141

،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،53 ،52
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

،230 ، 229 ،228 ،227 ،225

،162 ،161 ،160 ،159 ،158

،169 ،168 ،167 ،165 ،164

237 ،234 ،232 ،231

،179 ،178 ،177 ،176 ،175

كركوك163 ،162 -

الكرخ181 ،96 -

،174 ،173 ،172 ،171 ،170

،186 ،185 ،183 ،182 ،180

كرمان99 ،50 -

،196 ،195 ،194 ،193 ،192

الكعبة107 -

كرمنشاه169 ،162 ،137 -

،191 ،190 ،189 ،188 ،187

كليكة155 -

،208 ،206 ،200 ،199 ،197
،215 ،214 ،213 ،211 ،210

،224 ،222 ،221 ،219 ،218

لكناهور131 ،100 -

لكنهو140 -

مأذنة العبد32 ،31 -

كوفة11-

(ل)
(م)

ماردين206 -

لواء الديلم194 -

لواء النارصية223 -
حملة جاجني146 -

املخيم193 ،103 -

املخيم احلسيني78 -

مازندران139 -

حماة اجلديدة150 -

مدخل الصايف129 -

حملة ال عيسى38 -

مدرسة االجتهاد – 169 ،140

مدرسة ابن فهد احليل217 -

املحاويل211 -

مدرسة األصول – 169 ،140

حملة ال فائز223 ،148 ،147 -

املدرسة األصولية 104 -

حملة البلوش193 -
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مركز كربالء للدراسات والبحوث

مدرسة الرس دار حممد حسن خان-

مشهد الكاظمني30 -

مدرسة الصحن الكربى102 ،60 -

مقاطعة امحد دنكر32 -

مدرسة حسن خان202 -

مقام زين العابدين157 -

مرص41 -

113

مقام األمام جفر الصادق(ع)205 -

مدرسة الطف – 98 ،93 ،88

مقربة ال الشهرستاين128 -

املدينة املنورة115 -

مقربة الدده43 -

مدينة جبع42 -

مستشفى صالح181 -

مكتبة اجلواديني144 -

مسجد الكوفة60 ،56 -

منارة العبد144 -

مشهد اإلمام الرضا(ع)64 -

منديل162 -

مكتبة املثنى73 -

مسجد الشهيد41 -

املسيب142 ،108 -
املشهد احلسيني51 -

النارصية100 -

املنتفك168 ،80 ،62 ،53 -

(ن)

ناظم هنر احلسينية224 -

هنر احللة31 -

هنر السلطان سليامن القانوين142 -
هنر السليامنية28 ،12 -

نجد،118 ،117 ،115 ،84 ،53 -

النجف37 ،31 ،29 ،27 ،24 ،23 -

هنر الشاه69 ،56 -

هنر احلسينية،69 ،53 ،29 ،28 -

هنر الصوفية12 -

224 ،222

هنر الطهامسية197 -

النهر الشاهي23 -

نصري آباد140 -

هنر الطهامزية198 -

،211 ،179 ،165 ،143 ،108
113

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

هنر غازان23 -

هنر العلقمي108 -

نيشايور141 -

النهر املكري56 -

هنر اهلندية208 ،145 ،142 ،131 -
هراة48 -

(هـ)

هور الفرحية108 -
هور الالئح108 -

هنجام197 ،192 -

هور املسيب108 -

هنجان201 ،197 ،192 ،96 -

اهليايب222 ،205 ،148 -

اهلند50 ،48 ،32 -
اهلندية208 -

(و)

واقعة االطواب207 -

واقعة األمان210 -

واقعة املخيم207 -

واقعة املشمش205 -

واقعة الباخية207 ،203 -

واقعة اهليايب205 -

واقعة الراية208 -

واقعة بني حسن208 -

واقعة الوهابيني129 -

واقعة الربدية208 -

واقعة الغارضية205 -
واقعة القنطرة204 -

الوديب205 -

(ي)

الريمازية،179 ،172 ،170 ،169 -

،224 ،216 ،195 ،194 ،180
228

يزد197 -
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مركز كربالء للدراسات والبحوث

 -3الفرق واملذاهب
(أ)

االخبارية،103 ،102 ،101 ،99 -

االصوليني217 -

االسامعلية43 -

أهل السنة54 -

113

االصولية103 ،102 -
البكتاشية51 ،45 ،43 -
البهائية179 -
اجلاللية50 -
احلروفية51 ،45 ،44 ،43 -

احلسينية48 -

اخلاكسارية50 -
الدانيالية48 -

الداودية 206-

الرافضة219 -

االمامية219 ،217 -

(ب)

البريمجالية49 -

(ج)
(ح)
(خ)
(د)
(ر)

الرفاعية51 -

115

بريما جان50 -

اجلالئرين136 ،125 ،124 -
احليدرية49 -

خانقاه50 ،49 ،46 -
الدراويش51 ،46 -

الركنية174 -

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

السهروردية47 -

(س)
(ش)

الشيعة20 -

الشيخية173 ،172 ،161 -

الصفوية49 -

الصوفية46 ،45 -

(ص)

القادرية50 -

القرامطة43 -
الكلبايكانية50 -

الكميلية49 -

املذهب االخباري99 -

املذهب االصويل األمامي104 -
النقشبندية49 -
الوهابيني،123 ،122 ،115 ،79 -

(ق)
(ك)
(م)
(ن)
(و)

157 ،156 ،147 ،129

116

القينوية50 -

كهنه بوش50 -

املعصومية50 -

املولوية49 -

النوربخشية48 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

 -4االمم والشعوب والقبائل واجلامعات
(أ)

ال جعفر شمر96 -
ال جلوخان،194 ،183 ،65 -
226 ،225
ال خيمكة184 -
ال دراج65 -
ال زحــيــك،185 ،181 ،176 -
226 ،225 ،191 ،189
ال زهري135 -
ال سيد أمني183 -
ال رشويف184 -
ال شكري224 -
ال ضفري158 -
ال ضياء الدين223 -
ال طعمة،184 ،183 ،176 ،67 -
223
ال عصفور100 -
ال عيل201 ،200 ،184 -
ال عــواد،222 ،185 ،97 ،96 -
223
ال غبش194 -

ال ابو لبن149 -
ال ايب املعايل225 -
ال ايب اهلر199 ،198 -
ال ايب طحني179 -
ال البناء199 -
ال اخلياط223 -
ال السالملة196 -
ال السيد عيل الكبري144 -
ال السيد عيسى العطار
ال الشاجلي202 -
ال الشهرستاين202 -
ال الطباطبائي223 ،152 -
ال لطيف202 -
ال النقيب189 -
ال اهلر199 ،198 -
ال بحر العلوم153 -
ال بعيج123 -
ال بويه136 -
ال ثابت177 ،168 ،45 -
ال جشعم123 -

117

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

224 ،195 ،172
األرسة الطباطبائية153 -
آل العذار احلليني232 -
آل دده45 -
آل زيني96 -
االلوسيني195 -
االنكشارية214 -
االيرانني71 ،52 -

ال فائز226 ،181 ،176 -
ال قشعم187 ،77 ،33 ،54 ،53 -
ال كمونة201 -
ال معيبد191 -
ال معيرب اخلفاجي184 -
ال نصار100 -
ال وهاب226 ،194 ،129 -
ال يوسف129 -
األرنــــاؤوط،170 ،169 ،168 -

(ب)

البلويش193 -
بنو املهنا38 -
بني الرياح200 -
بني املقري38 -
بني متيم192 -
بني حسن212 ،211 ،209 ،208 -
بني سامل224 ،195 ،179 -
بني سعد209 ،208 ،207 ،184 -
بني طوغان38 -

بني عيسى38 -
البو خليفة100 -
البو عواد223 -
بيت ال الشيخ أمحد احلائري(اهلر)-
197
بيت العلوجي193 -
بيت الفارس193 -
بيت املري عيل الكبري145 -
بيت رشف الدين171 -

تاج حمل215 -
الرتك43 -

الرتكامن110 -
متيم201 -

(ت)
(ج)
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مركز كربالء للدراسات والبحوث

اجلرباء187 -

(ح)

احلكومة العثامنية32 -

(خ)

خزاعة158 -
اخلزاعل123 -
الدولة الرتكامنية الثانية(أق قوينيل)-
19
الدولة الصفوية25 ،22 ،20 -
ربيعة عبده97 -
زبيد224 ،194 ،158 -
الزريرات201 -
السادة الطباطبائيني151 -
السالملة212 ،196 ،185 -

(د)

(ر)
(ز)

احلمريات185 -
خفاجة196 ،191 ،31 -
الدولة العثامنية،112 ،78 ،51 ،50 -
233 ،174 ،162
الدولة القاجارية136 -

الزكاريط53 -

(س)

سالله ايب الفائز حممد171 -

(ش)

الشاجلي228 -
شمر،196 ،160 ،159 ،158 -
الصفويني111 ،110 ،30،25 -

اجلشعم210 -

223 ،210 ،200
الشوخيات195 -

(ص)
119

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

الطهامزه224 ،199 ،198 ،197 -

(ط)

العثامنيني،54 ،52 ، 34 ،31،30 -
58
عشائر الشامية158 -
القاجاريني168 -
قبيلة البلوش،182 ،154 ،147 -
193
الكبيسات224 ،195 ،185 ،172 -
الكشامرة217 -
املحامدة201 -
املسعود53 -
مقابر قريش195 -
نظام شاهبي32 -
وادي176 -
الـــوزون اخلفاجية،196 ،184 -
211 ،208 ،207

(ع)

(ق)

(ك)
(م)

(ن)
(و)

120

العقيل195 ،187 ،175 -
العقيليني117 -
عنزة123 -
قبيلة السالملة العربية148 -
قبيلة زكرت160 ،159 -
قرية الوس195 -
الكوام222 -
الكويت71 -
مملكة اوده140 -
مملكة دكن30 -
منري الشيخ عباس179 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

اجلزء الرابع
 -1االعالم
(أ)

ابراهيم القزويني68 ،66 ،15 -

132 ،118 ،114 ،44

إبراهيم املحاليت134 ،119 ،49 -

209

االســتــاذ عباس الــكــرمــاين،207 -

إبراهيم الكتبي187 -

ابراهيم شمس الدين القزويني،10 -

إسحاق حكيم بايش136 -

ابو القاسم (حفيد صاحب الرياض)-

21

ابو القاسم الطباطبائي17-

آصف الدولة91 ،18 -

اسامعيل اليزدي احلائري،19 ،16 -

104 ،67 ،15

اسامعيل بن نرص اهلل البهبهاين17 -

16

امحد االحسائي134 ،83 ،23 -

اغا بزرك الشهرستاين16 -

أمحد السيد صالح آل طعمة109 -

اغا حممد مهدي20 -

امحد النحوي األسدي208 -

االمام احلسني (ع)،20 ،18 ،13 -

اغا جان كج كاله42 -

امحد الرتبجي19 -

اكراف سيمبويج43 ،42 -

امحد الگيالين 30 ،29 -

أمحد بن السيد عبد اهلل احلكيم153 -

،86 ،83 ،82 ،78 ،68 ،65 ،60

أمحد بن هاشم217 ،216 -

177 ،172 ،128

،111 ،108 ،107 ،106 ،90

امحد بن سليامن الوهاب87 -

أمحد شكري بك أفندي172 ،170 -

أمري السند (مري نصري خــان)،49 -

االخوند املال عيل البسطامي،26 -

أيوب اهلمداين143 -

154 ،153 ،152 ،151

أمحد صالح آل طعمة169 -
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بطرس األكرب( قيرص روسيا)26 -

(ب)

جاسم حممد الكلكاوي188 -

(ج)

جعفر قيل خان اهلندي151 -

جهان دده179 -

جالل الدولة اللكناهوري18 -

جواد بن امحد آل طعمة162 -

مجال الدين االسد آبادي148 ،17 -

مجــــال الـــديـــن األفــــغــــاين،17 -
احلاج أمحد الرضوي احلسيني158 -

148

جواد كاظم املوسوي188 -

(ح)

112 ،66 ،21

احلاج حممد عيل بن حممد بن عيسى بن

حسن كنعان192 -

احلـــاج مــا حممد عــي الــبــارفــروش

19

حبيب بن مظاهر181 ،110 ،77 -

151 ،120 ،104

حسن النقيب19 -

حسني بن السيد حسن (آل الوهاب)-

حسني السيد مرتىض آل دراج،18 -

كمونة217 ،185 -

حسني القزويني احلائري،50 ،48 -

(القدوس)44 -

حسني اليزدي132 ،119 ،44 -

حرملة بن كاهل األسدي106 -

حسن بن السيد جعفر آل طعمة-

215 ،180

حــســن بــن الــشــيــخ جــعــفــر كاشف

املوصيل203 -

حسن خان،20 ،19 ،16 ،14 ،13 -

حسني خلف عسكر21 -

حسني بــن السيد حممد األعــرجــي

215 ،214 ،195

حسني بن عيل الرتبجي19 -

الغطاء70 ،53 -
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حسني فاضل21 -

(د)

داود باشا162 ،85 ،59 ،55 -

درويش باشا176 -

رافائيل اآلثــوري العيسوي،134 -

(ر)

136 ،135

محزة بك175 ،160 ،87-

ربيع االعرجي احلائري205 -

رضا البحراين،209 ،206 ،203 -

راقم أفندي217 -

213 ،210

سعيد اهلندي44 -

سلمونت149 ،146 -

(س)

سعيد بن سلطان آل ثابت،21 -

سليامن خان األفشاري155 ،27 -

217 ،216 ،215 ،214

السيد إبراهيم صاحب الضوابط،15-

السيد إبراهيم الزعفراين192 ،83 -

،181 ،180 ،165 ،133 ،87 ،86
سلطان بن خلف اخلفاجي49 -

،69 ،68 ،67 ،66 ،62 ،19 ،16

السلطان عبد احلميد109 ،87 -

سيد حسني جلبي وهاب زاده،86 -

192 ،165 ،158 ،118

السلطان سليامن القانوين201 -

166 ،164

ال ــس ــل ــط ــان نـــــارص الــــديــــن ش ــاه
القاجاري،137 ،71 ،45 ،44 ،27-

174

شبيب املالكي108 -

السيد صفدر17 -

(ش)

83

شفيع اجلابالقي19 -

رشيف العلامء،21 ،20 ،19 ،16 -
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العراقيني) 48 ،42 ،40 -

الشيخ صادق21 -

الشيخ عيل املازندراين احلائري (شيخ

(ص)

صــادق بن السيد هاشم آل كمونة

133 ،131 ،130

صادق بيك85 -

134

صالح الكريمي،131 ،130 ،119-

النجفي163 -

صالح بن سليامن آل طعمة،105 -

صالح الــرغــاين،112 ،26 ،16 -

109

149 ،136 ،126

صالح القزويني،129 ،128 ،127 -

(ض)

ضياء الدين حييى طعمة الفائزي-

203

طالب باشا النقيب15 -

طهامسب الصفوي177 -

(ط)

طاهر بك177 ،176 -

عباس افندي،141 ،51 ،47 ،42 -

(ع)

149

217

عبد احلسني األميني209 ،207 -

عبد احلسني الطوغاين19 -

عباس بن مهدي الطباطبائي17 -

عبد احلسني آواره،140 ،139 -

عباس بن نعمة اهلل بن النقيب159 -

عباس علوان صالح الطهاميس187 -

156 ،149

عبد الباقي العمري،172 ،170 -

عبد احلسني بن مساعد الطوغاين-

عبد احلسني بن عيل الطهراين174 -

عباس مريزا القاجاري31 ،13 -
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العالمة الشيخ عبد احلسني االميني-

214

207

عبد الرمحن الكيالين15 -

عبد الرزاق بن السيد عبد الوهاب آل

العالمة الشيخ عيل بن الشيخ جعفر آل

عبد الصالح السيد عبد احلسني آل

عيل اخلراساين132 ،129 -

كاشف الغطاء203 -

طعمة احلائري168 -

عيل السيد امحد87 -
عيل السيد سلامن (السيد عيل الرئيس)
 87عيل الگيالين165 -
عيل الوردي209 ،149 ،55 ،54 -
عــي رض ــا بــاشــا،71 ،59 ،55 -
164
عيل شاه اهلندي15 -
عيل شاه فتح عيل شاه القاجاري،21 -
71 ،65 ،22
عيل حممد الباب،45 ،41 ،40 ،27 -
138 ،129 ،118 ،112
عيل حممد الشريازي،36 ،27 ،26 -
،115 ،114 ،41 ،40 ،38 ،37
146
عمر لطفي باشا186 -
عيسى اللنكراين،39 ،34 ،28 ،26 -

طعمة174 ،173 -

عبد الغفار األخرس88 -

عبد اللطيف باشا109 -

عــبــد اهلل بــن الــشــيــخ حمــمــد حسن
املامقاين22 -

عبد املجيد بن سلطان حممود العثامين-

185 ،175 ،166

عبد املهدي احلافظ87 -

عبد الوهاب آل طعمة،86 ،59 -

،164 ،162 ،161 ،128 ،87

،169 ،168 ،167 ،166 ،165
،197 ،196 ،195 ،193 ،192
214

عبيد اهلل بن عمر اخلطاب201 -

عدنان عبد احلسني الدارمي188 -

عزيز بن الشيخ رشيف النجفي90 -

44 ،40

العالمة االردكاين16 -

125

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

عيسى كامل الدين النجفي201 -
غالد ستون (اللورد االنكليزي)25 -
فاطمة بنت سلطان42 -

(غ)

(ف)

فخري كمونة216 ،175 -

فتح عيل شاه القاجاري،22 ،21 -

194 ،121 ،74 ،65 ،31

قاسم األعرجي203 ،202 -

فؤاد الدفرتي87 -

(ق)

،139 ،138 ،137 ،136 ،135

قرة العني،50 ،49 ،44 ،41 ،26 -

،144 ،143 ،142 ،141 ،140

،129 ،127 ،123 ،122 ،121

،155 ،154 ،153 ،152 ،150

،120 ،119 ،114 ،113 ،112

،134 ،133 ،132 ،131 ،130
كاظم الدجييل216 -

،149 ،148 ،147 ،146 ،145

(ك)

157 ،156

215 ،165 ،155 ،154 ،153

كاظم الرشتي،34 ،26 ،23 ،19 -

كاظم الطرحيي217 -

،76 ،70 ،68 ،66 ،65 ،64 ،63

كينيازدل كوركي،27 ،26 ،25 -

كدا عيل بك نوري20 -

،61 ،49 ،44 ،41 ،40 ،39 ،38
،126 ،123 ،120 ،113 ،82

،152 ،134 ،133 ،131 ،128

لوفتس (العامل االثري االنكليزي)-

148 ،147 ،48 ،28

(ل)
126

180 ،179 ،178 ،177 ،176

مركز كربالء للدراسات والبحوث

حمسن آل دراج،166 ،86 ،69 -
حمسن احلكيم الطباطبائي20 -

(م)

حمسن العاميل209 ،20 -

214
حممد سعيد أفندي199 ،198 -

حممد شاه القاجاري،41 ،31 ،22 -

60 ،59

حمسن املعامر188 -

حمسن عبد الرضا187 -

حممد صالح آل كدا عيل16 -

حممد االصفهاين42 -

149

حممد صالح الــرغــاين،136 ،16 -

حممد ابالل44 -

حممد بن جعفر آل طعمة،162 ،86 -

حممد صالح الداماد192 ،77 -

حممد بن صالح15 -

حممد عيل القصري،73 ،69 ،21 -

حممد عيل التربيزي27 -

163

حممد تقي الربغاين136 ،134 -

154

حممد تقي الدده193 -

حممد عيل كمونة218 ،112 -

حممد عيل بن واجد عيل شاه109 -

حممد تقي اخلراساين15 -

حممد مهدي اخلراساين15 -

حممد تقي القزويني112 -

حممد حسن آل ياسني19 -

حممد مهدي الكاظمي168 -

حممد حسن خان القاجاري14 -

،170 ،118 ،84 ،83 ،81 ،79 ،60

حممد نجيب باشا،56 ،54 ،53 -

حممد حسن املامقاين22 -

حممد حسني القزويني120 ،13 -

214 ،192

حممد محزة السالمي194 ،193 -

حممود املظفري187 -

حممود املسجواين45 -

حممد حسني خان14 ،13 -

حممود شكري األلويس115 ،90 -

حممد خان زنكنة27 -
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مرتىض آل ضياء الدين204 -

مال عبد اجلليل القايض133 -

مرتىض الوهاب87 -

مال حممد التربيزي90 -

مال عبد الرمحن الشافعي50 -

مرتىض االنصاري16 -

مساعد بن حممد الطوغاين201 -

مال حممد اخلوئي44 -

املسرت كراف43 ،42 -

مال حممد باقر كوجك التربيزي،41 -

املال حممد باقر األشجي152 -

مسرت إدوارد براون27 -

152 ،135 ،45

املسرت كران سيمنوج33 -

مشيكن قلم (الرقيب)،49 ،41 -

مال حممد حسن44 -

156 ،154 ،153

مال حممود نظام العلامء27 -

مال حممد هادي سوخته جناري134 -

،152 ،151 ،148 ،147 ،50

مال يوسف االردبييل44 -

مصطفى بن امحد آل طعمة160-

مال امحد باقر كوجك التربيزي41 -

منري الدولة حممد عيل شــاه،105 -

مال حسن گوهر131 ،113 -

مهدي بن السيد حممد الطباطبائي

،109

مال جليل الرومي45 -

(النهري)151 ،49 -

مال حسني اجلستاين119 ،45 -

املال حسني برشويه (بــاب الباب)-

مهدي كمونة،133 ،77 ،75 ،73 -

144 ،141 ،139

موسى خان27 -

215 ،165 ،162 ،153

،137 ،132 ،114 ،44 ،41 ،26

املوىل الدربندي16 -

مال حسني كنجه129 ،128 ،113 -

مال خدا بخش النهري القوجاين44 -

مريزا جعفر خان (مشري الدولة) – 27

42

مريزا حسن زنوزي27 -

مريزا جواد الشريازي136 -

مال رجب عيل قهمريي،41 ،40 -
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مــرزا حسني (املجدد الــشــرازي)-

127 ،113

مــرزا حسني عيل نــوري،32 ،30 -

مريزا حممد اليزدي الروضة خان44 -

156 ،148 ،142 ،137 ،136

مريزا مال باقر تربيزي119 ،44 -

مريزا حمسن قايض27 -

17 ،16

مريزا حممد عيل القزويني45 -

،135 ،51 ،49 ،47 ،46 ،45 ،40
املريزا زكي حسني اهلندي،91 ،53 -

مريزا مهدي خان27 -

مريزا عبد الكريم مال بايش27 -

مريزا هادي النهري،49 ،45 ،41 -

مريزا نقي نوري22 -

104

مــرزا عىل تقي أفندي الطباطبائي-

،135 ،134 ،133 ،131 ،130

مريزا عيل اصغر27 -

مريزا هدايت اهلل نوري22 -

155 ،152

199

مريزا فضل عيل نصري امللك27 -

مــرزا كريم خــان الــكــرمــاين،63 -
نرص اهلل بن حسني املوسوي الفائزي

مريزا حييى عيل نوري30 -

(ن)

احلائري212 ،209 ،208 ،207 -
نصري البغدادي (احلاج عبا)42 -

وصفي االعرجي159 -
ياسني اهلاشمي177 -

النقيب السيد حسني آل دراج162 -

نوري الصحفي87 -

(و)
(ي)

يوسف بن السيد عيل الرئيس87 -
129
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 -2االمكنة والبقاع
(أ)

استنبول،165 ،71 ،46 ،44 ،27 -

،47 ،43 ،39 ،37 ،33 ،29 ،28

اصفهان154 ،43 -

،143 ،127 ،124 ،121 ،116

،109 ،87 ،84 ،80 ،71 ،49 ،48

209

176 ،174 ،155

اإلعدادية امللكية169 -

إيوان الذهب163 ،67 -

املانيا173 ،17 -

ايـــران،27 ،26 ،25 ،14 ،13 -
باب اخلان70 -

(ب)

بــغــداد،39 ،26،37 ،23 ،19 -
،55 ،50 ،46 ،45 ،42 ،41 ،40

باب الزينبية109 ،20 -

،69 ،65 ،64 ،62 ،59 ،58 ،57

باب الزينبية111 ،109 ،20 -

باب السدرة174 ،111 ،21 -

،82 ،77 ،76 ،75 ،72 ،71 ،70

باب السلطانية175 ،21 -

،132 ،124 ،123 ،122 ،118

باب القبلة170 ،76 ،75 -

،170 ،169 ،167 ،166 ،165

،117 ،116 ،115 ،109 ،86 ،83

باب السالملة21 -

،161 ،154 ،153 ،149 ،133

باب الطاق74 -

باب النجف82 ،74 ،70 ،20 -

،186 ،180 ،179 ،177 ،171

البرصة39 -

بالد القفقاس41 -

217 ،216 ،211 ،198 ،192

بريطانيا80 ،44 ،25 -
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بلد روز165 -

البلوش82 ،20-

بوشهر43 ،39 -

(ت)

تربيز،80 ،45 ،44 ،42 ،35 ،27 -
اجلعفريات179-.

(خ)

خراسان158 ،155 ،151 -

(د)

دياىل165 -
روســيــا،40 ،38 ،34 ،33 ،25 -
سامراء67 ،17 -

(ج)

(ر)

80 ،49 ،42

(س)

سوريا149 -

سدّ ة اهلندية176 ،87 ،61 ،60 -
الرساي178 ،176 ،154 -

116

سوق الصفارين152 -

سوق اهلرج154 ،49 ،42 -

(ش)

132 ،129 ،128 ،114

شرياز،71 ،43 ،38 ،34 ،26 ،16 -

131

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

(ط)

طهران،42 ،37 ،33 ،31 ،28 -

،71 ،51 ،50 ،47 ،46 ،44 ،43
العراق،28 ،26 ،25 ،23 ،18 -

،162 ،155 ،142 ،135 ،124

(ع)

،60 ،59 ،55 ،54 ،48 ،47 ،38

الغارضية154 ،73 ،69 ،68 -

216 ،215

(غ)

غدير دم،83 ،79 ،69 ،56 ،53 -
فلسطني149 ،47 ،28 -
قربص47 -

كاشان44 -

عكا156 ،116 ،50 ،47 ،28 -

214 ،194 ،189 ،177

(ف)
(ق)

قــزويــن،127 ،112 ،68 ،44 -
137 ،135 ،134 ،128

،171 ،149 ،136 ،127 ،124
،209 ،187 ،186 ،176 ،174

،84 ،81 ،74 ،72 ،71 ،67 ،65
،120 ،119 ،118 ،116 ،109

163

الفلوجة216 -

قلعة باكو50 ،27 -

قلعة طربس155 ،44 ،42 -

(ك)

الكاظمية152 ،136 ،129 ،122 -

كربالء،17 ،16 ،15 ،14 ،13 -
،25 ، 22،23 ،21 ،20 ،19 ،18
،40 ،39 ،34 ،29 ،28 ،27 ،26

كد عيل20 -

132
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،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،42 ،41

،164 ،163 ،162 ،161 ،159

،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61

،177 ،176 ،175 ،174 ،170

،169 ،168 ،167 ،166 ،165

،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،53

،186 ،185 ،180 ،179 ،178

،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68

،191 ،190 ،189 ،188 ،187

،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،75

،196 ،195 ،194 ،193 ،192

،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83

،203 ،202 ،201 ،200 ،198

،111 ،110 ،109 ،108 ،105

،116 ،115 ،114 ،113 ،112

،209 ،208 ،206 ،205 ،204

،131 ،129 ،128 ،124،127

217

،158 ،156 ،155 ،154 ،153

الكوفة170 ،73 -

،216 ،215 ،214 ،212 ،211

،122 ،121 ،120 ،119 ،118

،152 ،151 ،148 ،136 ،133

لواء الديوانية170 -

مازندران138 ،136 ،44 ،29 -

الكعبة218 ،120،152 ،26 -

(ل)
(م)

مدرسة اهلندية175 -

املخيم67 ،74 ،73 ،70 -ن ،77

مدرسة بامنار29 -

املدرسة االمحدية15 -

112 ،66 ،21 ،20 ،19

مدرسة حسن خان،14 ،13 -ـ ،16

108

املسيب180 ،165 ،75 ،64 ،60 -

مدرسة الفيصلية االهلية162 -
133
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منديل170 -
النجف،46 ،39 ،25 ،23 ،22 -

(ن)

،78 ،73 ،71 ،70 ،67 ،66 ،60

املوصل203 ،202 ،201 ،159 ،19 -

203 ،201

هنر الرشدية154 ،151 ،49 -

هنر العلقمي179 -

،166 ،131 ،118 ،115 ،82

،190 ،168 ،180 ،178 ،176

هنر النارصية165 -

هنــر احلسينية،154 ،105 ،67 -

هنري اهلندية105 -

اهلند،105 ،75 ،68 ،48 ،26 ،25 -

199 ،184 ،161 ،154 ،109

هنري احليدرية105 -

216 ،201

(هـ)

واقعة احلرة84 ،58 -

(و)

واقعة املناخور،85 ،69 ،59 ،18 -

واقعة نجيب باشا،177 ،164 -

194

214 ،194 ،193 ،162

واقعة محزة بك175 ،160 ،87 -

134

مركز كربالء للدراسات والبحوث

 -3الفرق واملذاهب
(أ)

االسامعيلية191 ،117 ،67 ،38 -

االثني عرشية،124 ،116،123 -
134

(ب)

البابية،28 ،27 ،27 ،26 ،25 ،23 -
،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،40 ،39
،117 ،115 ،112 ،66 ،61 ،50
،125 ،123 ،120 ،119 ،118
156 ،150 ،147 ،146 ،140
الربغانية44 ،13 -
الركنية،124 ،113 ،112 ،63 -

(ر)

البكتاشية158 ،77 -
البهائية،47 ،46 ،45 ،28 ،23 -
،120 ،113 ،112 ،51 ،50 ،48
،143 ،141 ،140 ،139 ،138
،150 ،148 ،147 ،146 ،145
156
134 ،127

(ش)

الشيخية125 ،118 ،83 ،62 ،23 -
الصوفية126 ،113 ،38 -

(ص)

القرتية،146 ،145 ،123 ،112 -
الكشفية،62 ،38 ،35 ،34 ،23 -
،113 ،83 ،720 ،68 ،66 ،64
النقشبندية158 -

(ق)
(ك)
(ن)
135

148 ،147
،124 ،123 ،121 ،120 ،114
193 ،192 ،128 ،126

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

 -4االمم والشعوب والقبائل واجلامعات
(أ)

آل ايب املعايل213 ،212 ،210 -

214 ،213 ،166

آل الربغاين112 -

آل رشويف160 -

آل احلجوج205 -

آل طعمة،73 ،69 ،54 ،59 ،48 -

آل زحيك214 ،213 -

آل االشيقر181 -

آل ضوي206 ،204 -

آل احلائري181 -

آل اخلياط213 ،210 -

،110 ،109 ،105 ،86 ،81 ،75

آل السندي155 ،154 ،151 ،49 -

،168 ،167 ،166 ،16 ،162

آل الشبايص155 -

،205 ،204 ،202 ،201 ،200

،161 ،160 ،159 ،158 ،127

آل الددة158 -

،195 ،192 ،181 ،173 ،169

آل السيد أمني الفائزي210 -

آل الطباطبائي151 ،128 ،13 -

216 ،215 ،214

آل تاجر211 -

آل فائز211 ،208 ،159 -

آل عوج208 -

آل العزبة181 -

آل ثــابــت،123 ،87 ،86 ،21 -

آل فتح اهلل211 ،210 -

217 ،216 ،215 ،214 ،213

آل كشمش192 ،69 -

آل قفطون212 ،211 ،210 -

،200 ،195 ،181 ،180 ،165

آل كمونة،133 ،75 ،74 ،73 -

آل جشعم154 -

آل جلو خان210 ،86 -

163

آل دراج،162 ،86 ،69 ،18 -

آل نرص اهلل،192 ،1765 ،69 -

آل مراد73 -

آل خيمكة160 -
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آل وهاب167 ،160 ،88 ،86 -

209 ،206

آل نوبخت20 -

(ب)

بني سعد192 ،69 -

(ت)

الرتكامن18 -
احلمريات192 -

(ح)
(س)

السادة االعرجيني202 ،159 ،19 -

السادة العبيدين،202 ،201 ،159 -
العبيديني202 ،201 -

203

(ع)

العثامنيني،80 ،76 ،64 ،60 ،55 -
،189 ،174 ،109 ،87 ،82 ،81
القاجاري190 ،22 ،14 -
املصالوه،200 ،198 ،196 ،195 -

192 ،190

عنزة216 ،61 ،21 -

(ق)
(م)

،216 ،214 ،204 ،203 ،202
217

137

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

اجلزء اخلامس
 -1االعالم
(أ)

أمحد السيد صالح آل طعمة،181 -
256
أمحد السيد حممد الوهاب297 -
أمحد السيد حممد عيل الشامع150 -
أمحد العطار176 ،99 -
امحد العطار احلسني101 -
أمحد بن السيد كاظم الرشتي،15 -
178 ،66 ،61 ،56 ،51 ،29
أمحد بن جاسم بن حسني بن حممد عيل
منغص281 -
أمحد بن جعفر بن حسني زين الدين-
100
أمحد بن علوان زنگي200 -
أمحد بن كاظم بن عبيد بن سلامن ايب
خشوم175 -
أمحد بن حممد بن رشف الدين305 -
أمحد بن حممد عيل آل طعمة299 -
أمحد بن مهدي بن السيد جواد زين
الدين100 -
امحد بن مريزا هادي23 -

إبراهيم االصفهاين65 -
إبراهيم ألبو والــدة،276 ،261 -
319 ،316
إبراهيم احلسني العطية157 -
إبراهيم الطباطبائي69 -
إبراهيم املرتىض ابن اإلمام الكاظم-
160
إبراهيم بن جاسم بن درويش247 -
إبراهيم بن عيل آل عواد278 -
إبراهيم بن حممد العطار101 -
إبراهيم بن حممد بن حمسن بن شهيب
بن امحد50 -
إبراهيم بن حممد بن نارص الزنگي-
247
إبراهيم بن مهجهج األنباري228 -
إبراهيم بن مهجهج بن جــواد ابن
حسني أيب والده170 -
أبو القاسم العالمة التربيزي308 -
أمحد آل وهاب235 ،228 -
أمحد الرشدي103 ،75 ،29 -
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أمحد حامد الرصاف129 -
أمحد صالح آل طعمة84 ،23 -
أمحد منغص285 ،284 ،281 -
إسحاق املؤمن96 -
أسعد رؤوف بك304 ،303 ،302 -
إسامعيل أفندي بلوك معاوين119 -
إسامعيل باشا11 -
آغا بزرك الطهراين104 -
آغا خان الثالث (زعيم االسامعيلية)-
17
آغا حممد61 -
آغايس سعيد أفندي،254 ،242 -
272
أفضل بن حمسن خان37 -
أكرب سمينه البلويش247 -
اإلمام احلسن (ع)100 ،98 -
اإلمام احلسني (ع)،22 ،18 ،13 -
،40 ،30 ،28 ،27 ،26 ،25 ،23
،109 ،108 ،81 ،69 ،49 ،42
،147 ،141 ،136 ،135 ،117
بحر الشبيب260 ،171 -

،194 ،192 ،191 ،187 ،170
،274 ،248 ،230 ،229 ،206
،296 ،290 ،283 ،280 ،275
299
اإلمام املجدد الشريازي142 -
اإلمام جعفر الصادق(ع)،27 ،25 -
193 ،86
اإلمام عيل الرضا (ع)169 ،135 -
اإلمـــــــام عــــي بــــن احلـــســـن زي ــن
العابدين(ع)108 ،69 ،23 ،25 -
اإلمــام عــي(ع)،107 ،100 ،14 -
192 ،109
اإلمام حممد اجلواد(ع)232 ،137 -
اإلمام موسى الكاظم (ع)،56 ،40 -
،160 ،159 ،154 ،140 ،139
177 ،168 ،162
األمري كامبور حسن عيل خان110 -
أنجمن إسالم293 -
أويس اجلالئري26 -

(ب)

هباء الدين العاميل68 -

139
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البوليتكي حممد حسني قزلباش319 -
تاج الدين أبو حممد160 -
تاج اهلنداوي311 -
ثريا بك253 ،251 ،224 -

(ت)

تاج درهبو (االمرية)53 -
توفيق السويدي123 -

(ث)

جاسب الصبار154 -
جاسم بن محزة بن جاسم بن حممد عيل
بن جابر174 -
جاسم بن حممد63 -
جاسم حممد زكي246 -
جرب أبو گطينة163 -
جدوع املكني174 -
جدوع بن أمحد بن احلاج حممد247 -
جدوع بن سعيد بن حممد173 -
جزاع بن جمالد186 -
جعفر آل ثابت،64 ،63 ،61 ،49 -
228 ،185
جعفر اهلر311 ،151 -
جعفر بحر العلوم308 -
جعفر بن باخية78 ،77 ،68 -
جالل بك302 -

(ج)

140

جالل شاه بن حسن عيل شاه (خليل
اهلل كهكي)30 ،24-
جليل كريم جواد حمسن أبو احلب-
146
مجال باشا (السفاح)186 ،70 -
مجعة احلائري135 -
مجعة بن محزة152 ،135 -
مجيل بن علم الدين ابن طعمة الثاين بن
رشف الدين بن طعمة األول الفائزي
املوسوي163 -
جهانگري شاه24 -
جواد ابن حسن بن سلامن درويش آل
طعمة69 -
جواد آل طعمة120 ،65 ،60 -
جواد اإلبراهيم أبو دودة155 -
جواد البهبهاين180 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

جواد اجلواهري230 -
جواد الدندوين293 -
جواد السيد حسن آل طعمة69 -
جواد السيد كاظم نرص اهلل164 -
جواد الصايف،243 ،227 ،101 -
290
جواد بدگت148 ،95 ،69 -
حاج إبراهيم الرماحي205 -
احلــاج إبــراهــيــم بــك أدهـــم،254 -
289 ،268 ،262
احلاج اسد خان (نظام العلامء)،17 -
315
احلاج علگه157 -
حازم بيك133 -
حافظ رويعي184 -
حافظ قدري11 -
حبيب آل بحر العلوم،236 ،215 -
269 ،262
حبيب الفتوين68 -
حبيب بن سلامن الطيار155 -
حبيب بن مظاهر األسدي،90 ،18 -
147

(ح)

141

جواد بن السيد مهدي بن حسن ابن
صايف176 -
جواد بن الشيخ كاظم حمفوظ160 -
جواد بن حسني بريطم96 -
جواد جنكانه النرصاوي274 ،127 -
جواد رضا أبو احلب143 -
جواد زيني231 ،230 -
حجاب بن حاج فارس248 -
حسام السلطنة30 ،20 ،14 -
حسن احلاج رايض61 -
حسن احلكيم بن السيد مهدي138 -
حسن السالمي49 -
حسن السنوي267 -
حسن السيد محود آل نرص اهلل261 -
حسن السيد عيل الطباطبائي311 -
حسن السيد حممد (محودي)164 -
حسن السيد موسى170 -
حسن الكشمريي137 -
حسن النقيب276 -
حسن بن السيد حممد العطار101 -
حسن بــن السيد حممد املجاهد بن
السيد عيل (صاحب الرياض)106 -

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

حسني العيل62 -
حسني القزويني،300 ،230 ،227 -
318 ،309
حسني الكشوان293 -
حسني امل ــازن ــدراين،218 ،201 -
308 ،282 ،270
حسني اهلندي41 -
حسني بن السيد عيل الرئيس الوهاب-
269
حسني بن الشيخ عيل52 -
حسني بن جواد بريطم96 -
حسني بن محزة بن جاسم174 -
حسني بن رميض63 ،62 -
حسني بن سعيد بن سلطان آل ثابت-
135
حسني بن عبد اهلل279 -
حسني بن عيل بن حممد بن هباء الدين-
68
حسني بن كاظم بن عيل بن جاسم
البهاديل284 -
حسني بــن حممد عــي بــن مصطفى
الفائزي167 -
حسني خان الشريواين16 -

حسن بن السيد مرتىض الطباطبائي
احلائري120-
حسن بن الطبيب (اليوناين) السيد
مهدي138 -
حسن بن رايش62 -
حسن بن سعيد العرفان278 -
حسن بن عيل بن صالح70 -
حسن بن هدلة68 ،67 -
حسن شهيب،127 ،61 ،49 -
258 ،249 ،236 ،228
حسن عيل خان110 -
حسون احلسن297 -
حسون السيد حممد169 -
حسون القطب آل طعمة127 -
حسون رحيم اجلشعمي76 -
حسون رشبة198 -
حسني آل ضياء الدين17 ،15 -
حسني البناء159 -
حسني احلائري318 -
حسني الدالل294 ،292 -
حسني السيد عيل الشامي160 -
حسني السيد هادي الشامي154 -
حسني السيد هاشم نرص اهلل127 -
142
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حسني عيل شاه94 -
حسني عيل حمفوظ160 -
حسني قاسم احلامدي52 -
حسني نجف99 -
محد آل عو ّيد63 ،60 -
محزة الصخني املختار56 -
محزة العيس174 -
محزة بن أمحد بن احلاج عبد زنگي-
247
محزة بن محادي142 -
محزة بن عبد الرزاق غريب156 -
محود آل نرص اهلل127 -
محود الصليبي319 -
محود املكني174 -
محود بن الشيخ عيل أبو زميزم154 -
خداده كردي279 -
خضري بن جواد اليونس الطهامزي-
248
خضري بن عباس63 -
خلف بن عسكر الزوبعي172 -
خليل اإلســرابــادي،209 ،126 -

محود سلامن246 -
محودي أبوذان229 -
محورة بن عواد الشلبة162 -
محيد بن عوز275 -
محيد بن كاظم بن عيل الشاطي19 -
محــيــد بـــن م ــه ــدي بـــن ب ــاق ــر زيــن
الدين100-
محيد عوض246-
محيد كمونة319 ،302 -
محيدان بن جدوع عاكولة248 -
حنظل بن واوي153 -
حيدر آل غريب229 -
حيدر القصاب236 ،235 ،46 -
حيدر املرجاين22 -

(خ)

143

238 ،223 ،213
خليل بــاشــا،291 ، 290 ،231-
303 ،294
اخلليل بن أمحد الفراهيدي297 -
خليل جلبي االسرتابادي290 -

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

داين بن حالوي62 -
داود احلاج شمخي206 -
داود بن سلامن بن حممد173 -
الراجا حممود خان اللكناهوري129 -
الراجا حممود خان اهلندي126 -
راشد أفندي65 -
رجب اخلليل293 -
رديف باشا69 -
رديف بن عيل بن عباس بن عيل خان-
156
رزاق العاميل278 -
رسول بن مهدي بن عباس بن السيد
رسول شاه177 -
رشيد السيد حسني164 -
القوام)،201 -
رشيد املرسهد (شيخ ّ
زبن بن حمروت اهلذال37 -
زرزور بن برمهة65 ،62 -
زيدان بن طاهر بن حبيب بن حممد بن
فليح بن حسن بن حممد بن خليفة-
248

(د)

(ر)

(ز)

144

درويش عىل البغدادي97 -
دهش حممد احلاج ياس278 -
319 ،275 ،262 ،238 ،229
رشيد باشا بن حممد فييض الزهاوي-
133 ،129 ،128
رشيد بن محيد بن عبد زنگي247 -
رشيد بن جميد بن مهدي ابن صالح
زميزم154 -
رضــا بــن أمحــد بــن حممد بــن رشف
الدين305 -
رعد غريب156 -
رمضان بك282 ،196 -
رؤوف باشا15 -
ريد احلاج ذرب276 -
زين الدين احلسني98 -
زين العابدين احلائري118 ،65 -
زيــن العابدين بن مسلم الكربالئي
احلائري24 ،15 -
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(س)

السلطان مراد خان149 -
سلامن ابن بنت الشيخ (آل نرص اهلل)-
127
سلامن أبو حلمة158 -
سلامن آل طعمة143 ،142 -
سلامن آل نرص اهلل185 -
سلامن احلاج محد95 -
سلامن السيد حممد عيل الوهاب آل
طعمة228 -
سلامن الفاريس20 ،13 -
سلامن بن شاطر بن كاظم بن صالح بن
احلاج طالع بن احلاج صادق173 -
سلامن بن مبارك احلمريي65 ،62 -
سلامن بن حممد بن حسني بن حممد ابن
عيل173 -
سلامن هادي آل طعمة،104 ،89-
124 ،116
سليم آغا طابور آغايس119 -
سليم بك199 ،196 -
سليم بن عبد املنعم گرمة172 -
سليامن أبو خشوم175 -
سليامن القانوين39 -

ساجر الرفدي36 -
سامل اخليون147 -
سامي سعيد عباس أبو احلب143 -
ســدة السعلوة،280 ،274 ،39 -
288 ،287 ،281
سعد حاج رايض198 -
سعدون بن لــوالح بن محادي(وزير
اخلارجية األسبق)157 -
سعيد آل ثابت32 -
سعيد الرشويف202 -
سعيد بن عباس62 -
سعيد بن عالوي62 -
سعيد بن نايف287 -
سعيد بن هاشم بن امني101 -
السلطان عبد احلميد العثامين،24 -
114
السلطان عبد احلميد خان،47 ،24 -
183 ،182 ،181 ،114 ،84 ،59
السلطان عبد العزيز العثامين،35 -
112 ،66
السلطان حممد رشــاد خــان،183 -
229
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سليامن الگيالين41 -
سليامن غزالة87 -
الشواف108 -
سليامن فائق ّ
ساموي أبو شبع205-
السيد إبراهيم –صاحب الضوابط–
القزويني احلائري40 -
السيد إبراهيم الشهرستاين235 -
السيد إبراهيم املجاب162 -
السيد إبراهيم شمس الدين القزويني-
318 ،293
السيد إبراهيم نارص الدين االصفهاين-
63
السيد أبو القاسم الكاشاين،294 -
300
السيد أمحد القزويني101 -

السيد أمحد الكشمريي138 -
السيد باقر السيد كاظم164 -
السيد جعفر الكاظمي األعرجي68 -
السيد جعفر ثابت60 -
السيد حسني الرباقي،117 ،58 -
130 ،125
السيد عيل نجل املرحوم السيد حممد
جواد آل طعمة120 -
السيد حممد حسن بن حممد كاظم آل
طعمة229 ،227 -
السيدة أم سلمة193 -
السري أ .ي .ويلسن207 -
السري بريس كوكس (احلاكم السيايس
الربيطاين)،310 ،292 ،208 ،23 -
317 ،311

الشاعر مريزا عبد الوهاب129 -
شاكر أبو حزرة158 -
الشاه عباس الصفوي150 ،28 -
شب بن عيل بن حممد140 -
ّ
شخي بن لوكي65 ،62 -
ّ
رشار بن غانم63 -
رشويف زاده سعيد أفندي197 -

رشيدة بن عبد63 -
رشيف العلامء27 -
شعبان آغا64 -
شعالن أبو دودة155 -
شعالن العيفان319 -
شالل املزعل238 -
شمس الدين حمفوظ بن وشــاح بن

(ش)

146

مركز كربالء للدراسات والبحوث

حممد االسدي احليل160 -
شهيب زاده احلاج حسن أفندي197 -
الشيخ إبراهيم الكفعمي85 -
الشيخ أمحد النحوي99 -
الشيخ إسحاق ابن العالمة احلاج مرزه
حبيب230 -
ش ــي ــخ الـــعـــراقـــن ع ــب ــد احلــســن
الطهراين297 ،142 ،32 ،18-
الشيخ برع الصخيل153 ،21 -

الشيخ جلوب32 -
الشيخ خان (رئيس عشرية الدعوم)-
152
الشيخ خزعل خان256 -
الشيخ شمشاد اهلندي308 -
الشيخ كاظم األزري104 -
الشيخ حممد الفاريس121 -
الشيخ حممد بن محزة الطويس85 -
شيخ حممد رضا اسد اهلل308 -

صاحب بن صالح بن محزة185 -
صاحب بن مهدي بن حجاب273 -
صاحب بن مهدي بن حسون305 -
صادق آل ثابت127 -
صادق اإلسرتابادي209 -
صادق الطباطائي24 -
صادق الفحام99 -
صادق حممد رضا آل طعمة138 -
الصايف بن حسن بن مصطفى305 -
صــايف بن عبد بن جــواد بن حسن-
304
صالح أفندي بلوك معاوين120 -
صالح الداماد140 -

صالح السيد مهدي190 -
صالح الشبيب172 -
صالح باشا65 ،64 -
صالح بن السيد حسن بن السيد عيل
لطفي زاده70 -
صالح بــن سليامن بــن مصطفى آل
طعمة38 -
صالح بن معالّ62 -
صالح بن مهدي بن عيل57 -
صالح بن حييى احلديدي170 -
صالح عوز178 -
صالح حممد عيل اجلائع179 -
صالح حممد عيل نرص اهلل164 -

(ص)

147

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

صفاء مهدي الطويل165 -
صگر حنيطان163 -

صليي بن عبد األمري بن عيل بن حممد
بن ضاحي248 -

طابور آغايس (مدير الرشطة)،53 -
243 ،119 ،65 ،54
طابور قومنداين ثريا بك223 -
طالل عكايش205 -

طليفح احلسون احلسن،261 ،215 -
275
طه اهلاشمي153 -
طويل زاده السيد حمسن أفندي197 -

ظاهر احلبيب163 -

(ط)

(ظ)

عاشور املنكويش248 -
عاصم باشا88 -
عاكف باشا،60 ،59 ،53 ،51 -
301 ،300 ،69 ،67 ،65 ،64 ،63
العباس بن عيل (ع)،108 ،29 ،17-
،229 ،227 ،177 ،131 ،121
،277 ،276 ،273 ،231 ،230
313 ،290
عباس الربغش319 -
عباس احلائري296 -
عباس الرماحي205 -
عباس العاميل99 -
عباس القصاب الكربالئي،19 -
152

(ع)

148

عباس املجاهد295 -
عباس بن السيد مصطفى آل ضياء
الدين236 ،228 ،108 -
عباس بن حبيب بن عبد النبي162 -
عباس بن حسني بن حممد احلمزة-
204
عباس بن عبد بن حسن305 -
عباس بن عبد عون بن علوان شليلة-
174
عباس بن عبد عوينات156 -
عباس بن حممد272 -
عباس بن هاشم بن أمحد زروق168 -
عباس غصن157 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

عبد احلسني الــطــهــراين،32 ،18 -
297 ،142
عبد احلسني بن محيد286 -
عبد احلسني بن عــاوي بن نارص-
247
عبد احلسني بن كاظم بن عيل57 -
عــبــد احلــســن بــن مــرتــى بــن عبد
احلسني100 -
عبد احلسني رسخدمة160 -
عبد احلسني عيل الكليدار آل طعمة-
318 ،216 ،214
عبد احلميد بن عبد األمري الشامي-
154
عبد الرمحن أفندي (بن عبد الرزاق آل
عواد)197 -
عبد الرمحن العلوان261 -
عبد الــرمحــن عـــواد،228 ،202 -
،257 ،256 ،252 ،243 ،235
،277 ،276 ،275 ،274 ،258
312 ،303 ،288
عبد الرزاق العواد (عميد آل عواد)-
184 ،127 ،60
عبد الرزاق الوهاب آل طعمة،54 -

عبد األمــر السيد جــواد البغدادي-
169
عبد األمري الشامي154 -
عبد األمري بن ذهاب شليلة174 -
عبد األمري بن نايف287 -
عبد األمري زيني املسلامين161 -
عبد األمــر نجل مــرزا عيل ترمجان
اخلامويش97 -
عبد اجلليل الــعــواد،235 ،228 -
312 ،304 ،276 ،253
عبد اجلواد الكليدار124 ،123 -
عبد احلسني أمحد آل طعمة،270 -
295
عبد احلسني أفندي265 -
عبد احلسني آل طعمة270 ،104 -
عبد احلسني البارودي286 -
عبد احلسني احلــجــة،250 ،227-
308
عبد احلسني الـــددة،243 ،202 -
304 ،246
عــبــد احلــســن الــشــيــخ حمــمــد داود
اخلطيب151 -
عبد احلسني الطباطبائي263 ،218 -
149

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

عبد الكريم الــعــواد،300 ،253 -
312
عبد الكريم بن احلاج شكري بن محود
بن محد بن مجعة بن سبتي بن قرص بن
نرص295 -
عبد الكريم بن عبد اهلل (الطيار)-
155
عبد اللطيف األعرجي70 ،69 -
عبد اهلل البالدي139 -
عبد اهلل البهبهاين140 -
عبد اهلل احلفار129 ،125 -
عبد اهلل املسلامين161 -
عبد اهلل اهلذال36 -
عبد املجيد خان العثامين19 -
عبد املحسن احلاج مسعود238 -
عبد املحسن السعدون123 -
عبد املحسن بن هذال36 ،32 -
عبد املطلب بن مهدي بن حسون-
305
عبد املنعم الفواز املسعود،229 -
238
عبد املهدي احلافظ،181 ،175 -
،213 ،204 ،199 ،184 ،183

،288 ،260 ،246 ،243 ،215
295
عبد الــرزاق بن كاظم بن جعفر زين
الدين100 -
عبد الرسول بن حممد عيل بن السيد
مهدي150 -
عبد الرسول حسون عوينات156 -
عبد الرضا السلامن عويد246 -
عبد الرضا بن حسون الكلش158 -
عبد الرضا بن حممد جــواد بن محزة
الصخني56 -
عبد الزنگي246 -
عبد الصاحب بن قاسم بن حسني-
57
عبد العزيز اهلر235 -
عبد العزيز عبد عيل127 -
عبد الغني أفندي64 -
عبد القادر احليدري املوسوي65 -
عبد القادر رسي باشا87 -
عبد الكاظم بن احلاج جرب171 -
عبد الكريم أفندي بلوك آغايس119 -
عبد الكريم اجلزائري230 -
عبد الكريم الزنجاين308 -
150

مركز كربالء للدراسات والبحوث

عبد عون احلاج بديوي157 -
عبدي آغا جورنال أميني سواري-
120
عبود احلداد278 -
عبود السلامن274 -
عبود السيد عيل آل نرص اهلل308 -
عبود السيد نارص164 -
عبود النصري278 ،276 ،244 -
عبود بن السيد كاظم السيد عبود-
164
عبود بن حممد بن رضا167 -
عبود بن حممد حداد248 -
عبيد الكركوش157 -
عبيد بن وردة78 ،68 -
عثامن احلاج علوان313 -
عــدنــان بــن عبد الـــرزاق بــن مهدي
غريب156 -
عزيز األعسم205 -
عزيز احلافظ185 -
عسكر ابن الزهاوي131 -
عطية أبو كلل198 -
عقاب آغــا بلوك آغــايس (ســواري
اخليالة)119 -

،235 ،228 ،227 ،225 ،221
237 ،236
عبد املهدي بن صالح بن حبيب بن
حافظ بن رويعي احلائري185 -
عبد اهلادي اجللبي304 -
عبد الواحد طابور كاتبي40 -
عبد الوهاب ابن احلاج حممد گرمة-
172
عبد الوهاب ابن عبد الرزاق الوهاب
آل طعمة،229 ،228 ،202 ،185 -
303
عبد الوهاب أفندي283 -
عبد الوهاب اخلطيب229 ،228 -
عبد الوهاب العاين املوسوي اخلطيب-
228
عبد بن عزيز اهلر261 -
عبد بن علوان زنكي248 -
عبد علوان بن قاسم الزنگي247 -
عبد عيل احلاج شمخي206 -
عبد عيل احلمريي276 ،261 -
عبد عيل بن حسني بن نارص247 -
عبد عيل جبار287 -
عبد عيل شه ّيب127 -
151

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

عيل السيد أمحد185 -
عيل السيد أمحد نرص اهلل،61 ،60 -
228 ،127
عيل السيد جواد الكليدار آل طعمة-
121
عيل السيد مهدي البغدادي،148 -
168
عيل القطب (هــزار جريبي)،126 -
209
عيل القنرب304 ،261 -
عيل الگيالين (نقيب بغداد)59 -
عيل املطلق (اليساري)127 -
عيل اليزدي الرصاف293 -
عيل بك بانيه،241 ،236 ،231 -

عالج بن عليوي65 ،62 -
العالمة األردكاين23 -
العالمة السيد حممد رضا169 -
العالمة الشيخ جعفر كاشف الغطاء-
101
العالمة الكبري م ــرزا حممد حسن
(املجدد) 44 -
عالوي بن وادي62 -
علوان احلاج سعدون199 -
علوان بن محيد286 -
علوان جار اهلل276 ،235 ،229 -
علوان جودة العجم158 -
عيل آغا الرساج127 -
عيل آغا بلوك آغايس119 -

254 ،243
عيل بن احلاج جواد الكشوان137 -
عيل بن السيد حممود رزاق آل طعمة-
248
عيل بن جواد بن هاشم اخلياط169 -
عيل بن عبد العزيز الصخني56 -
عيل بن فتاح املسلامين161 -
عيل بن حممد62 -

عيل آغا بن نظام الدولة18 -
عيل آغا جورنال أميني119 -
عيل البهادري229 -
عــي احل ــائ ــري املـــازنـــدراين (شيخ
العراقيني)227 ،15 -
عيل الرئيس آل وهاب61 ،60 -
عيل السبييل205 -
عيل السلامن امللقب بتال248 ،246 -
152

مركز كربالء للدراسات والبحوث

عيل بن حممد املنكويش248 -
عيل بن حممد بن جاسم بن حممد بن
شليلة174 -
عيل بن مطري بن صايل بن حممد172 -
عيل بن هاشم بن رضا305 -
عيل بيك بن كركوش157 -
عيل خان األمري (حاكم احللة)101 -
عيل شاه بن فتح عيل شاه32 -
عيل عبود حسني أبو حلمة159 -
عيل قنرب235 -
عيل َهدْ َلة،60 ،58 ،53 ،46 ،45 -
95 ،67 ،65 ،61
غالب الناهي124 -

غريب بن سلطان156 -
غالم حسني املرندي151 -

(غ)

عامد الدين الزنگي247 -
عامنوئيل فتح اهلل مضبوط188 -
عمر احل ــاج عــلــوان234 ،235 -
،258 ،256 ،253 ،252 ،244،
،313 ،286 ،277 ،276 ،275
314
عمر العلوان الــوزين،261 ،127 -
276 ،275
عمران بن شنكلري آل عويد95 -
عودة الثامر (رئيس الدعوم)152 -
عيسى بن باخية65 ،62 -
عيسى زنگي247 -
غلوم زكي هببهاين205 -

غلوم ملكي شوشرتيل205 -

(ف)

،271،272 ،270
،286 ،284 ،276
،295 292 ،291
،312 ،311 ،310
317 ،315

فاضل بن السيد عسكر بن حممد بن
مري شمس الدين الثاين177 -
فخري كمونة،240 ،224 ،221 -
،246 ،244 ،242،243 ،241
،258 ،257 ،253 ،250 ،249
،269 ،266 ،264 ،262 ،260

،273
،287
،296
،313

،275
،288
،301
،314

فرحان بن حسني بن رشيد21 -

153

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

فــاح حممد حسن عبد الــرضــا أبو
احلب143 -
القاجاري حممد عيل180 -
قاسم الرشتي296 ،201 ،186 -
قاسم باشا الزهري59 -
قاسم شاه بن شمس الدين حممد24 -
الكابتن براي320 -
كاظم ابن جواد بن حسني96 -
كاظم ابن جواد زنگي246 -
كاظم أبوذان185 -
كاظم آغا بلوك معاريف119 -
كاظم احلاج جواد278 -

(ق)

(ك)

كاظم الرشتي،79 ،77 ،76 ،49 -
296 ،295 ،148 ،103
كاظم السيد صالح نرص اهلل،50 -
63 ،60
كاظم الغريب185 -
كاظم اهلر114 -
كاظم بن جــواد بن حسني بن جواد
بريطم178 -

فل ّيح بن حسون الرحيم103 ،73 -
فهد بن مشحن بن هذال316 -
القائد العثامين نور الدين بك،218 -
238 ،231 ،229 ،227
قدري بك،60 ،54 ،51 ،49 ،47 -
64 ،63
كاظم بن جواد بن مهدي احلسني-
99
كاظم بن عبد اهلل بن واوي153 -
كاظم بن عيل البهادري284 -
كاظم بن حممد الطيار155 -
كاظم بن حممد عيل167 -
كاظم صبي املصلوب205 -
كاظم قطب آل طعمة185 -
كامل أفندي،211 ،209 ،199 -
216
كامل باشا14 ،13 -
كامل طابور قومنداين،214 ،213 -
290
كتان آغا60 -

154

مركز كربالء للدراسات والبحوث

كردي العطية205 -
كريدي احلاج ذرب261 -
كريم أبو حمفوظ146 -
كريم بــن جــر احلــاج عبد بــن حممد
زنگي247 -
كريم بن عــود بن محــزة بن حممد بن
جلام بن ساتر65 ،62 -
مارسيل ديوالفوا91 -
متعب عبود الكاليب155 -
جميد بيك133 -
جميد خان (جميد العلامء)315 ،17 -
حمسن أبو احلب228 ،142،144 -

حبيب185 -
كامل الدين بن جعفر آل ثابت228 -
كمونة زاده الشيخ فخري أفندي-
197
الكولونيل ليجمن316 ،315 -

(ل)
(م)

حمسن احلكيم164 -
حمسن احلمريي95 ،69 -
حمسن السعيد272 ،271 -
حمسن السعيدي279 -
حمسن الطويل آل نرص اهلل،202-
227
حمسن بــن جاسم بــن حممد عــي بن
جابر174 -

اللواء سليامن ذهني بك199 -
حمسن بن حسن62 -
حمسن بن عباس (نقيب االرشاف)-
227
حمسن خان القندهاري44 -
حمسن كمونة،65 ،63 ،49 ،32-

77 ،69 ،67
حممد ابن رسول شاه بن حمسن شاه-
177
حممد أبو شمطو155 -
حممد اعتامد البهبهاين311 ،140 -
حممد آغا65 ،53 -
حمــمــد أفــنــدي بــن عــلــوان (رئــيــس
الوزون)197 -
155

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

حممد بــن أمحــد بــن زروق املوسوي
الرساج168 -
حممد بن السيد أمحد177 -
حممد بن السيد أمحد ماميثة170 -
حممد بن السيد حسن الرشتي (رشدي
زادة)70 -
حممد بن السيد حسني آل وهاب64 -
حممد بن السيد زين الدين101 -
حممد بن السيد حممد تقي الطباطبائي-
131
حممد بن بديوي173 -
حممد بن حسن ايب طحني172 -
حممد بن حسن املوسوي78 ،72 -
حممد بن حسن رشدي زاده29 -

حممد آل كمونة61 ،60 -
حممد البحراين151 -
حممد اجلـــواد بــن الشيخ موسى بن
الشيخ حسني حمفوظ160 -
حممد احلاج رضا بن حبيب احلامدي
ألبو مكني174 -
حممد الرساج179 -
حممد الساموي297 ،103 -
حممد السيد حسني آل وهاب،50 -
61
حممد الشهيب276 -
حممد الشوك173 -
حممد العجمي205 -
حممد القصري141 -

حممد بن حسني برغش بن سلطان
عميد آل برغش62 -
حممد بن رشف الدين بن ضياء الدين-
304
حممد بن عباس بن مصطفى167 -
حممد بن علوان زنكي248 -
حممد بن فليح اجلشعمي،76 ،67 -
81

حممد الكشمريي138 -
حممد اللكنهوري40 -
حممد املؤمن97 -
حممد أمني البغدادي176 -
حممد أمني احلسون احلسن الرايض-
228
حممد باشا بابان31 -
حممد باقر الطباطبائي15 -
156

مركز كربالء للدراسات والبحوث

حممد حسني آل وهاب60 -
حممد حسني األردكاين33 -
حممد حسني احلــائــري املــازنــدراين-
300 ،282
حممد حسني السيد حممد عيل السيد
عبد164 -
حممد حسني الطالقاين27 -
حممد حسني بدگت105 -
حممد حسني حاجي خان294 -
حممد حسني خان (اليولبتكي)،38 -
45
حممد حسني خان العالّف17 -
حممد داود اخلطيب151 -
حممد رشيد جلبي176 -

حممد بن مرزه حسن كمونة69 -
حممد تقي احلائري171 -
حممد تقي الشهرستاين22 -
حممد جعفر أبو التمن123 -
حممد جواد أبو حلمة159 -
حممد جواد السيد حسن آل طعمة-
120 ،108
حممد جواد الطيار155 -
حممد جواد الكلش158 -
حممد جــواد بدگت،103 ،102 -
106 ،105
حممد جواد بزاز271 -
حممد حسن ابو احلب144 -
حممد حسن أبو املحاسن،183 ،70 -

حممد رضا السيد جواد السيد مهدي
البغدادي168 -
حممد رضا الشبيي124 ،123 -
حممد زيني102 -
حممد رسور خان320 -
حممد سعيد آل ثابت65 -
حممد سعيد آل طعمة228 ،211 -
حممد سعيد السيد أمحد رس خدمة آل

،296 ،235 ،230 ،228 ،205
309 ،300 ،297
حممد حسن آل ضياء الدين126 -
حممد حسن رس كشك آل طعمة-
247 ،187
حممد حسني (صاحب الفصول)28 -
حممد حسني57 -
حممد حسني أفندي265 ،263 -
157

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

حممد عــي القصري احلــائــري،96 -
276 ،105
حممد عيل اهلر،64 ،56 ،54 ،16 -
67
حممد عيل اليعقويب بن الشيخ يعقوب-
132
حممد عيل بن أيب احلسن املوسوي-
106
حممد عيل بن السيد كاظم بن السيد
جواد176 -
حممد عيل بن السيد مهدي احلسيني-
150
حممد عيل بن السيد وهاب الكبري آل
طعمة64 -

طعمة302 -
حممد سعيد رسكشك90 -
حممد صادق أفندي265 -
حممد صــادق الطباطبائي،201 -
،270 ،263 ،250 ،227 ،218
308
حممد صادق بن السيد جعفر آل ثابت-
185
حممد ظاهر278 -
حممد عيل (ابو ردن)19 -
حممد عيل169 -
حممد عيل أبو احلب235 -
حممد عيل افتخار الدولة25 -
حممد عيل آل ثابت269 -

حمــمــد عـــي بـــن حــســن احلــســيــنــي
املوسوي41 -
حممد عيل بن عبد الكريم اخلزعيل-
296
حممد عيل بن عبد عــون بن بديوي
اخلفاجي173 -
حممد عــي بــن نـــوازش عــي آل خري
الدين41 -

حممد عيل آل ضوي127 -
حممد عيل آل ضياء الدين185 -
حممد عيل السيد وهــاب آل طعمة-
63 ،49
حممد عيل الشامي آل مرتىض161 -
حممد عيل الطباطبائي،227 ،215 -
309 ،300 ،278 ،262 ،230
حممد عيل القزويني301 -
158

مركز كربالء للدراسات والبحوث

كوجك)،215 ،203 ،99 ،15 -
،249 ،235 ،230 ،227 ،221
،266 ،265 ،264 ، 261 ،259
314 ،274 ،269
حممد مهدي الكبري الشهرستاين،22 -
138 ،26
حممد مهدي بن السيد عيل (صاحب
الرياض)106 ،27 -
حممد مهدي صدر الدين270 ،250 -
حممد وهاب آل طعمة60 -
حممود الرصاف178 -
حممود الفتوين127 -
حممود الكليدار124 -
حممود بك223 -

حممد عيل شاه القاجاري187 -
حممد عيل غفوري180 -
حممد عيل كمونة،200 ،199 ،69 -
،228 ،217 ،215 ،205 ،201
،294 ،259 ،256 ،239 ،235
،311 ،310 ،304 ،303 ،301
،318 ،317
حممد عيل هبة الدين،227 ،215 -
300 ،294
حممد فاضل باشا الداغستاين186 -
حممد فييض باشا48 -
حممد كاظم169 -
حممد كاظم آل طعمة30 ،25 -
حممد كاظم اهلندي293 -

حممود بن أمحد زروق168 -
حم ــم ــود بـــن احلـــــاج عــبــد اهلــــادي
اإلسرتابادي219 ،126 -
حممود بــن محيد بــن احلــاج حممد بن
احلاج عباس228 -
حممود حلمي121 -
حممود شمس الدين املرعيش162 -
مدام ديوالفوا92 ،91 -

حممد كاظم الــيــزدي الطباطبائي-
318 ،309 ،271 ،182 ،180
حممد كاظم بن حسني بن درويش آل
طعمة89 ،22 -
حممد كمونة69 ،64 ،63 -
حمــمــد مــهــدي اب ــن حمــمــد كــاظــم آل
طعمة89 -
حممد مهدي آل بحر العلوم (مريزا
159

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

مرسبت جار اهلل طعمة،235 ،229 -
258 ،236
مرسهد بن صليبي65 -
مرسور بك290 -
مرسوق بن االجدع193 -
مسلم بن حسن بن حممد عيل150 -
مسلم بن عقيل اجلصاين101 -
املسيح بن مريم(ع)27 ،26 -
املسيو جون تيل (املهندس البلجيكي)-
12
مشكور بن احلاج حممد228 -
مشكور بن احلاج مهدي العطار محود
بدگت106 -
مشري الدولة حممد حسني خان24 -

مدحت باشا،14 ،13 ،12 ،11 -
،87 ،35 ،34 ،33 ،31 ،21 ،16
191
مرتىض آل ضياء الدين304 ،229 -
مرتىض األنصاري142 -
مرتىض السيد امحد آل طعمة211 -
مرتىض الكشمريي137 -
مرتىض اهلاشمي293 -
مرتىض نارص نرص اهلل164 -
مرزا حسن كمونة17 -
املرزا حممد باقر بن املرزا الشيخ كاظم-
126
مرزه الوكيل243 -
مرزه حسن كمونة69 -

املشري حسني فوزي باشا،59 ،53 -
65
مصطفى ابــن السيد سعيد أمحــد رس
خدمة آل طعمة194 -
مصطفى أفندي جورنال أميني120 -
مصطفى آل ضوي65 -
مصطفى آل ضياء الدين108 ،60 -
مصطفى اإلسرتايادي170 -

مرسول الصبار276 ،261 ،
مرسول بن حامل154 -
مرهون بن حسن الوزين248 -
مزهر آل فرعون124 -
املس بيل،301 ،295 ،208 ،43 -
317 ،316 ،310 ،309 ،308
املسرت سميث195 ،194 -
املستعيل بن املستنرص الفاطمي24 -
160

مركز كربالء للدراسات والبحوث

املال موسى أبو كشك273 -
املالزم الثاين يوسف حنظل246 -
املالزم مصطفى آغا283 ،282 -
منري القايض108 -
مهدي آل زيني228 -
مهدي اإلشيقر64 ،56 ،55 ،53 -
مهدي البغدادي احلسيني148 -
مهدي البلوش261 -
مهدي اخلامويش97 -
مهدي السيد سلامن198 -
مهدي الشيخ كاظم اإلســرابــادي-
126
مهدي العبيدي272 ،241 -
مهدي الفتوين68 -

مصطفى السيد سعيد الرسخدمة-
125
مصطفى الكاشاين231 -
مصطفى بن حسني (مري جميدي)23 -
مصعب خضري157 -
مظهر باشا12 -
مظهر حسني294 -
معتوك املنكوش248 -
املفضل بن عمر اجلعفي27 -
املقدم إبراهيم حقي252 -
مكاوي النرصاوي الكربالئي225 -
مكي احلاج عيل248 -
مكي بن علو278 -
مــا آغـــا بــن عــابــديــن بــن رمــضــان

مهدي القزويني،153 ،142 ،41 -
262 ،227 ،215
مهدي بن أمحد بن مهدي بن شهيب
بن مهدي زنگي247 -
مهدي بن احلاج عباس غصن157 -
مهدي بن السيد حمسن آل السيد جواد
العطار احلسيني البغدادي168 -
مهدي بن السيد مرتىض بن عيسى

(الدريندي)27 -
مال حسني األردكاين32 -
املــا خرض شويلية،202 ،159 -
273 ، 235 ،228
ّ
مل فتح عيل بن حسن سلطان آبادي-
120
مـ ّ
ا حممد كاظم اخلــراســاين،180 -
183 ،182

161

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

مريزا أبو القاسم الطباطبائي60 -
م ــرزا ايب القاسم بــن السيد حممد
املجاهد22 -
املريزا أمحد النواب99 -
مريزا آغا بلوك آغايس119 -
مريزا جواد31 -
مريزا حسني ابن املرزا خليل130 -
مريزا حسني احلائري23 -
مـــــرزا ص ــال ــح بـــن حمــمــد حسني
الشهرستاين64 ،61 ،60 -
مريزا عبد الرمحن خان37 -
مريزا عيل الشهرستاين املرعيش187 -
مريزا عيل نقي الشهرستاين،250 -
263

البزاز159 -
مهدي بن الشيخ حسني الفتوين68 -
مهدي بن العالمة السيد عيل168 -
مهدي بن جواد بن أمحد زين الدين -
100
مهدي بن جواد بن السيد صايف101 -
مهدي بن محيد286 -
مهدي بن صالح بن محزة185 -
مهدي بن عبد بن حسن305 -
مهدي بن حممد زروق168 -
مهدي بن هاشم القصري141 -
مهدي جلوخان228 -
مهدي حسون عوينات156 -
مهدي كمونة32 -

مريزا عيل نقي الطباطبائي النجفي-
22 ،14
مـــــــرزا حمـــمـــد تـــقـــي املـــرعـــي
(الشهرستاين)22 -
مــــــرزا حمـــمـــد حـــســـن املـــرعـــي
(الشهرستاين)120 ،118 -
مريزا موسى (الوزير السابق)،18 -
116

املهندس جعفر بن حممد زروق168 -
موسى أفندي بيوك معاوين119 -
موسى احلاج عيل286 -
موسى بن قاسم األصفر148 -
موسى بن كاطع62 -
امليجر بويل320 ،319 -
مري شمس الدين بن إبراهيم بن عيل-
177
162

مركز كربالء للدراسات والبحوث

مريزا نرص اهلل صدر املاملك94 -
ناجي ابن مهجهج ايب والده،171 -
279 ،276
ناجي القشطيني123 -
نادر شاه52 -
نارص الدين شاه،25 ،18 ،17 ،13 -
114 ،111 ،87 ،86
نارص بن احلاج جبار بن حممد173 -
نارص بن املهنا150 -
نارص عيل خان الالهوري37 -
نايف الربغش272 -
نايف الگمر العيل276 ،261 -
النبي حممد (ص)،193 ،109 ،27 -

(ن)

194
نجم املصلوب205 -
نجم بن عبود احلاج شمخي206 -
نرص اهلل بن نارص الدين بن يونس بن
مجيل163 -
نعمة بن عبد بن جواد بن احلاج حمسن
بن حممد زنگي247 -
نعيم جوبش205 -
نــوازش عيل خــان،42 ،40 ،37 -
282 ،86 ،44
نور جعفر274 ،95 -
نورالدين بك227 ،222 -

(هـ)

هاشم بن السيد حسني164 -
هاشم بن عبد اهلل البالدي139 -
هاشم شاه،227 ،223 ،202 ،57 -
272 ،247 ،246 ،236
هاشم شاه االشيقر،236 ،227 -
246
هاشم غازي30 -

هادي الكشمريي308 -
هادي النقيب205 -
هادي دخيل الرصاف179 -
هادي كمونة،318 ،302 ،296 -
319
هاشم السيد حممد عيل202 -
هاشم الشاله173 -
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

هدايت باشا91 -
هدية بنت عبد اللطيف 69 -
واحد أفندي حساب أميني119 -
الوايل مجال الدين باشا186 -

هلتن يانغ311 ،310 -

(و)

الوايل نجم الدين186 -

(ي)

289
يوسف ابن مهدي بن حسون305 -
يوسف آل حمي الدين101 -
يوسف السيد عيل الوهاب،221 ،
249 ،236 ،228 ،222
يوسف بن أمحد بريطم96 -
يوسف بن عصفور176 -
يوسف خان بن حيدر خان38 -

حييى الزرندي230 -
حييى السيد توفيق164 -
حييى بن السيد حممد احلديدي170 -
حييى بن رشف الدين بن طعمة كامل
الدين األول الفائزي304 -
حييى بن عبد الكريم155 -
يعقوب بن احلاج جعفر134 ،133 -
اليوزبايش ثريا بــك،253 ،251 -
،283 ،277 ،269 ،264 ،254
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مركز كربالء للدراسات والبحوث

 -2االمكنة والبقاع
(أ)

ارايض اجلحيشات او القحطانية40 -

أمريكا174 ،142 ،122 -

استانبول15 -

ايران،56 ،35 ،34 ،33 ،28 ،17-

أوج قلعة61 -

أرايض الدنكة40 -

إسطنبول،124 ،70 ،46 ،28 -

،112 ،107 ،91 ،87 ،85 ،71

اإلسكندرية195 -

293 ،291 ،256 ،209

131 ،125

اإلمارات143 -

،187 ،182 ،181 ،169 ،139

(ب)

باب اخلان،177 ،138 ،40 ،16 -

باب العلوة16 -

279 ،278

باب املخيم16 -

باب القبلة24 -

،277 ،274 ،273 ،268 ،205
باب الرأس الرشيف115 -

باب النجف،31 ،18 ،16 ،13 -

باب السالملة،173 ،152 ،19 ،16 -

275 ،273

باب السالم116 ،19 -

بابل147 ،91 ،43 -

باب الصايف117 -

بروكسل123 -

،268 ،254 ،247 ،245 ،150

باب الزينبية295 ،97 -

باب قايض احلاجات49 -

313

البدعة171 -

باب الشهداء117 -

البرصة،293 ،292 ،149 ،59 -

باب الطاق،273 ،98 ،52 ،16 -

319

275 ،274
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

بغداد،33 ،25 ،20 ،14 ،13 ،12 -

،252 ،241 ،238 ،237 ،236

،86 ،77 ،70 ،69 ،68 ،67 ،65

،301 ،292 ،291 ،290 ،289

،274 ،258 ،257 ،255 ،253

،61 ،59 ،55 ،53 ،51 ،41 ،41

،310 ،307 ،306 ،303 ،302

،99 ،96 ،95 ،93 ،92 ،91 ،87

319 ،318 ،317 ،315

،124 ،123 ،122 ،121 ،119

،143 ،137 ،133 ،130 ،125

بلجيكا123 -

،186 ،176 ،172 ،169 ،162

،183 ،176 ،150 ،126 ،101

بلدية كربالء،95 ،64 ،61 ،60 -

،161 ،151 ،149 ،146 ،145

،199 ،195 ،192 ،190 ،189

،296 ،281 ،254 ،197 ،185

،231 ،228 ،225 ،221 ،220

البلقان47 -

،219 ،212 ،211 ،206 ،204

التاجية195 -

319 ،318 ،312 ،302

(ت)

اجلاجني19 -

(ج)

جامعة أكسفورد194 ،125 -

اجلامع العبايس200 -

جبل عامل68 -

جامع باب بغداد159 -

اجلاملية171 -

جامع العباسية228 -

جامع فاخر حسن البناء191 -
حديقة النجيبية (مدينة الطب حالي ًا)-

اجلعفريات25 -

(ح)

13

احلر الصغري171 -
احلر الكبري171 -
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،188 ،175 ،173 ،170،171

حصن األخيرض153 -

حلب،291 ،290 ،185 ،15 -

301 ،300 ،195 ،189

احل ــل ــة،101 ،91 ،43 ،31 -

احليدرية171 -

312

،162 ،160 ،158 ،151 ،140
خان احلصوة195 -

خان احلامد191 ،58 ،41 ،31 -

احلمزة158 -

(خ)
(د)

دار آل كمونة314 ،246 ،245 -
الدجيل152 -

خان النخيلة41 ،39 ،31 -
دير الزور196 ،15 -

ديوان آل شويليه295 -

دياىل151 -

(ر)

الرحالية195 -
الرحبة195 -

زقاق املناكيش248 -

خان املحاويل195 -

(ز)

الديوانية316 ،156 -

الرزازة171 ،152 ،36 -
الرميثة52 -

زقاق شري فضة40 -

(س)

سامراء،208 ،142 ،44 ،37 ،13 -

281 ،40

السعلوة280 -
سدة
ّ

سدة اهلندية39 -

سدة اهلجمية (السليامنية)280 ،39 -

303

سدة عبد الواحد (ســدة االحتياط)
167

رس من رأى14 -
ّ

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

سوق العطارين19 -

الساموة172 -

سوق النساء46 -

سوق الشيوخ174 ،147 -

ســوق الــعــرب،155 ،154 ،57 -
273 ،175

شارع العباس126 -

شارع النجارين216 -
طاق السيد الزعفراين38 -

سوق بني احلرمني27 ،24 ،18 -

(ش)

شفاثة195 ،161 -

(ط)

طوكيو124 -

طربستان23 -

طهران169 ،140 ،109 ،28 ،14 -

العباسية الرشقية،154 ،131 ،12 -

طويريج91 ،85 ،43 ،39 -

(ع)

255

العباسية الغربية – 180 ،168 ،12
الفاتيكان194 -

عبد الرمحن بن مالك اهلمداين193 -

عني التمر172 -

(ف)

فرنسا124 ،123 -
فكويرش195 -

الفرات،42 ،41 ،40 ،39 ،15 -

،210 ،208 ،207 ،147 ،117
303 ،281 ،280 ،256

قرية البهادرية،282 ،260 ،40 -

الفلوجة303 -

(ق)
168

284 ،283

مركز كربالء للدراسات والبحوث

قرية الصخنة56 ،55 -

قلعة النَواب43 ،41 ،37 -

قطر149 -

قنطرة احلديبية289 ،274 ،25 -

القنطرة البيضاء55 ،19 ،16 -

قضاء الشطرة151 -
القفقاس48 ،47 -

قفقاسيا56 -

الكاظمية،99 ،98 ،44 ،34 ،13 -

قنطرة الرشدية274 -

(ك)

،126 ،125 ،122 ،102 ،101

،97 ،96 ،95 ،94 ،94 ،93 ،92
،103 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98
،111 ،109 ،107 ،106 ،105

،176 ،170 ،162 ،148 ،140

،231 ،225 ،219 ،209 ،184

،120 ،119 ،118 ،117 ،114

304

،131 ،130 ،129 ،128 ،127

،126 ،125 ،124 ،123 ،121

،292 ،290 ،276 ،246 ،232

،137 ،136 ،135 ،133 ،132

كربالء،16 ،15 ،14 ،13 ،12 -

،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17

،143 ،142 ،140 ،139 ،138

،39 ،38 ،37 ،36 ،34 ،33 ،32

،155 ،154 ،153 ،152 ،151

،150 ،149 ،148 ،147 ،146

،31 ،29 ،28 ،27 ، 26 ،25 ،24

،161 ،159 ،158 ،157 ،156

،47 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40

،171 ،169 ،168 ،164 ،162

،55 ،54 ،53 ،52 ،50 ،49 ،48

،178 ،176 ،175 ،173 ،172

،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56

،185 ،183 ،182 ،180 ،179

،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63

،191 ،190 ،189 ،188 ،186

،84 ،81 ،77 ،76 ،72 ،71 ،70

،196 ،195 ،194 ،193 ،192

،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85
169

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

،294 ،292 ،291 ،290 ،289

،201 ،200 ،199 ،198 ،197

،208 ،207 ، 206 ،205 ،203

،300 ،299 ،297 ،296 ،295

،220 ،219 ،217 ،216 ،214

،310 ،309 ،308 ،307 ،306

،305 ،304 ،303 ،302 ،301

،213 ،212 ،211 ،210 ،209

،315 ،314 ،313 ،312 ،311

،227 ،226 ،225 ،224 ،221

،232 ،231 ،230 ،229 ،228

320 ،319 ،317 ،316

،246 ،245 ،243 ،242 ،241

الكاملية275 ،171 ،

الكفل191 ،31 -

،239 ،238 ،237 ،235 ،234

،252 ،251 ،250 ،248 ،247

كندا143 -

،264 ،262 ،260 ،159 ،158

294 ،291 ،232

،276 ،275 ،274 ،274 ،273

206

الكوت،231 ،208 ،125 ،99 -

،157 ،156 ،154 ،254 ،253

الكوفة،195 ،107 ،58 ،32 ،27 -

،272 ،271 ،269 ،268 ،265

،282 ،281 ،280 ،279 ،278
،288 ،287 ،286 ،285 ،283

لبنان160 ،68 -

لندن297 ،57 ،45 -
مازندران23 -

الگرطة171 -

(ل)
(م)

املحاويل162 -

لــواء كربالء،63 ،36 ،17 ،12 -
262 ،195 ،181 ، 169

حملة العباسية،131 ،126 ،11 -

،202 ،200 ،180 ،168 ،154
،225 ،214 ،205 ،204 ،203

حملة آل عيسى98 -
170

مركز كربالء للدراسات والبحوث

،266 ،265 ،255 ،245 ،226

مرسوق بن االجدع193 -

املخيم – ،217 ،213 ،86 22 ،16

،162 ،161 ،65 ،45 ،42 ،41

،268 ،264 ،258 ،256 ،254

،255 ،254 ،252 ،225 ،222

املسيب،33 ،16 ،15 ،14 ،13 -

294 ،286 ،284 ،281 ،277

،218 ،216 ،210 ،195 ،193

،249 ،246 ،245 ،243 ،242
،276 ،275 ،273 ،272 ،271

،291 ،290 ،289 ،275 ،274

مدرسة (حسينية) الربوجردي246 -

مرص24 -

مذبحة الزهاوي129 ،128 -

مقربة الوزير مريزا موسى116 ،18 -

312 ،296 ،295

295

مقربة اإلسامعيلية316 -

املدرسة الرشدية200 ،124 ،89-

مرقد اإلمام عيل بن أيب طالب14 -

مقهى املستويف52 -

مسجد السهلة32 -

274 ،185

مرقد احلر274 ،22 ،21 ،20 -

مسجد الكوفة32 -

ناحية أيب غريب156 -

املوصل،152 ،137 ،87 ،46 ،29 -

(ن)

،107 ،102 ،99 ،88 ،86 ،85 ،68

ناحية احلسينية،156 ،155 ،154 -

،130 ،125 ،124 ،122 ،117

النارصية،158 ،125 ،95 ،12 -

،197 ،196 ،195 ،186 ،181

النجف،17 ،16 ،15 ،14 ،13 -

،239 ،234 ،231 ،230 ،227

،180 ،172 ،156 ،140 ،131

157

،208 ،207 ،205 ،204 ،198

208

،294 ،260 ،259 ،256 ،255

،58 ،48 ،42 ،34 ،32 ،31 ،24
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

310 ،309 ،308 ،304 ،300

هنر الرشيدية11 -

هنر احلسينية،40 ،25 ،21 ،16 -

288 ،274

هنر اهلندية،43 ،41 ،40 ،39 ،31 -

النعامنية158 -

،288 ،275 ،162 ،125 ،55 ،41
295

هنجام175 ،145 -

(هـ)

،293 ،288 ،287 ،279 ،273

اهلند،32 ،31 ،30 ،25 ،24 ،18 -

316 ،311 ،308

،317 ،316 ،308 ،307 ،145

هور الشيب40 -

احلمر147 -
هور ّ

،112 ،85 ،48 ،44 ،40 ،38 ،37

هور الالئح43 ،40 ،39 -

319 ،318

اهلندية،107 ،70 ،65 ،64 ،62 -

،262 ،246 ،238 ،195 ،157
وادي الصفاء89 ،88 ،86 ،25 -

هور فرحية43 ،40 ،39 -

(و)

واقعة (دگــة) محزة بيك،49 ،15 -

293 ،280 ،274 ،248 ،90 ،70
واقعة البو سعيد240 ،239 -
واقعة املناخور57 ،19 -
الواليات املتحدة147 -

172

اهليايب289 ،274 ،86 ،47 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

 -3الفرق واملذاهب
(أ)

اإلسامعيلية (البهرة)،25 ،24 ،17 -

316

الصوفية94 ،20 -
الكشفية66 ،49 -
املهدوية25 ،24 -
النزارية24 -
اليهودية161 -

اآلغاخانية25 ،24 -

اإلمامية192 ،28 ،27 ،24 -

(ص)
(ك)
(م)
(ن)
(ي)
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

 -4االمم والشعوب والقبائل واجلامعات
(أ)

آل البهبهاين169 ،140 -

أبو شمطو155 -

آل التفرييش150 -

أبو مصارين162 -

أرسة اخلامويش97 -

آل اجلايدي174 -

آل أبو حلمة158 -

آل احلمندي101 -

آل احلسني99 -

األقرع162 -

آل ايب خشوم175 -

آل احليدري101 -

آل ايب طحني172 -

آل اخلطيب151 -

آل اخلري152 ،19 -

آل أيب رياع172 -

آل أيب والده247 ،170 -

آل الدوركي279 -

آل أسد خان24 ،18 -

آل الرشتي104 ،69 ،19 -

آل األشيقر202 ،172 ،57 -

آل الرساج179 ،147 -

آل األكحل173 -

آل الشوك173 -

آل الرايض99 -

آل ازيرج95 -

آل الرساج (آل زروق)168 -

آل االسرتابادي170 -

آل الشامي154 -

آل األصفر148 -

آل البارودي286 -

آل الصايف176 ،101 -

آل البغدادي168 ،148-

آل الطيار155 -

آل البناء159 ،147-

آل الفتوين68 -

آل الطويل164 -

آل البحراين139 -

آل العراعرة171 -

آل البنّاء159 ،147 -
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آل القصري (بيت املخبوص)140 -

آل دخيل179 -

آل املستويف (البو حاج عبد اهلل)52 -

آل دع ــدوش (آل جـــدوع)،135 -

آل املنح147 -

آل زميزم154 -

آل دراج248 ،138 -

آل الكشمريي177 ،137 -

152 ،147

آل املطريي172 -

آل زنكي248 ،246 -

آل املؤمن97 -

آل زيارة159 -

آل النقيب96 -

آل النواب99 -

آل زيني98 -

آل بدقت147 -

آل شليلة174 -

آل شرب140 -

آل اهلادي99 -

آل شمس الدين147 -

آل بدگت105 -

آل شهيب49 -

آل بديوي173 -

آل برغش272 ،62 -

آل صدري24 ،18 ،17 -

آل ثابت138 ،126 ،96 -

304 ،202

آل مجيل283 ،279 ،242 ،240 -

228

آل حافظ،227 ،203 ،202 ،17 -

آل عبد السيد155 -

آل حجاب273 -

آل عرد279 -

آل ضياء الدين،178 ،165 ،163 -

آل تاجر150-

آل طعمة،201 ،168 ،160 ،101 -

آل جريدي86 -

آل طفيل238 -

آل جوعان159 ، 137 -

آل عبس202 -

228

آل عزبة52 -

آل خري الدين41 ،40 -
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آل عــواد،184 ،127 ،56 ،49 -

آل كمونة،209 ،208 ،200 ،147 -

،288 ،287 ،277 ،261 ،253

،299 ،296 ،294 ،272 ،246

316 ،314

آل ما ميثة170 -

،245 ،243 ،224 ،221 ،217

،252 ،235 ،228 ،197 ،185

318 ،314 ،313 ،301 ،300

،313 ،312 ،304 ،303 ،300

آل حمفوظ160 -

آل عوز178 -

آل عويد316 ،246 ،95 -

آل مرتىض161 ،160 -

آل غصن157 -

آل معيبد202 -

آل معلة314 ،276 ،258 ،49 -

آل غريب185 ،156 -

آل فائز173 ،165 ،163 -

آل مال يوسف15 -

آل فتلة238 ،58 -

آل نرص اهلل،185 ،165 ،163 -

آل منغص281 -

آل فتاح77 -

202

آل فخر الدين154 -

آلبو شكري295 -

آل كَرمة172 -
آل ِ
كري ّم172 -

االنقالبيني،203 ،202 ،201 -

آل كلش158 -

302 ،221 ،214 ،213 ،206

الربيطانيني (الربيطانيون)،70 ،24 -

،317 ،315 ،313 ،312 ،310

،229 ،224 ،222 ،211 ،210

بنو أسد147 -

،307 ،299 ،294 ،293 ،292

بنو خفاجة152 ،151 -

(ب)

319 ،318

،194 ،191 ،175 ،138 ،129

بنو متيم260 ،156 ،149 ،19 -

،291 ،281 ،237 ،234 ،231

176
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بني أسد،152 ،147 ،135 ،105 -

البوحياص149 -

بني كعب155 ،141 -

البوشويلية159 -

البودودة155 -

246 ،179

بني كالب158 ،155 -

البوفرج149 -

البو جرار260 -

البيات )آق قوينلو(149 -

البونارص149 -

البهادلية151 -

البو حامد162 -

بيت آل دهيمة178 -

البو حويمد260 ،243 ،242 -

بيت احلكيم138 -

البو مكني174 -

بيت الرضوي137 -

بيت احلديد170 -

البو محري162 -

بيت اخلياط169 -

البو غانم319 -

البومجعان171 -

البوحشمة149 -

التامميم162 -
اجلحيالت49 -

اجلديالت162 -

حزج162 -

بيت بريطم178 -

(ت)
(ج)
(ح)

احلمريات49 -

التامئم21 -
اجلشعم (آل جشعم ،آل قشعم)،21 -

161 ،150 ،76
احلورانية149 -
احليارب162 -

177
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(خ)

اخلزرج152 -

اخلضريات149 -

خفاجة،155 ،152 ،151 ،19 -
الدراويش313 ،205 ،20 -

الدعوم152 -

ربيعة147 ،76 ،49 ،36 -
الرحيم 153 -

الزتينة37 -

،184 ،179 ،178 ،173 ،158
284

(د)
(ر)
(ز)

الدهامشة37 -

دولة171 -

الركابات149 -
الرولة153 -

الزوان162 -

الزگاريط161 ،153 ،21 -

الزوينات276 ،229 ،154 ،49 -

السادة العلويني138 -

السلكة37-

السحيالت149 -

الشديدة156 ،149 -

(س)

السويلامت186 ،37 -

(ش)

شمر،114 ،96 ،36 ،21 ،16 -
ّ
،158 ،157 ،156 ،154 ،153

الرشيفات162 ،149 ،21 -
الشكر171 -

الصاحلة151 -

281 ،178 ،162

(ص)

الصقور37 -

178
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الصلحة179 -
الطجاج149 -

الطرشان149 -
الظبيات37 -

(ط)

الطهامزة151 -

طي171 -

(ظ)

عائلة ايب احلب141 -

(ع)

العبودة279 ،156 -

عشرية األنباريني170 -

عشرية الدليم217 ،59 -
عشرية الزوبع59 -

العبيدات149 -

عشرية السالملة173 ،49 ،16 -

العتاتبة149 -

عشرية الغزيالت286 -

العثامنيون (العثامنيني)،19 ،12 -

،52 ،49 ،48 ،47 ،46 ،31 ،28

عشرية الغيالن290 -

،132 ،130 ،127 ،119 ،109

،295 ،275 ،261 ،247 ،228

عشرية النصاروة،206 ،159 ،86 -

،95 ،70 ،66 ،59 ،56 ،55 ،53

316 ،297

،184 ،183 ،182 ،181 ،175

عشرية بني سعد258 ،197 ،179 -

،209 ،205 ،204 ،191 ،189

عشرية عبادة295 -

،227 ،222 ،219 ،216 ،211

،274 ،272 ،258 ،238 ،234

العطاطفة149 -

315 ،305

العامرات37 -

العگابات162 ،149 -

،301 ،300 ،294 ،293 ،291

عنزة،155 ،147 ،95 ،36 ،32 -

عشائر زبيد162 -
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316 ،295 ،248 ،217
العوينات156 ،149-
فتله32 -

العيايشة149 -

عيثاب171 -

(ف)

قبيلة بكر147 -

(ق)

قبيلة زبيد174 ،157 -

قبيلة اجلبور174 ،152 -

قبيلة شمرطي56 ،55 -

قبيلة بني حسن،207 ،153 ،58 -

عزة137 -
قبيلة ّ

قبيلة بني ِح َسني56 -

القرامطة24 -

قبيلة خزاعة52 -

149

قبيلة عبس159 -

قبيلة اخلزاعل159 -

القراغول157 -

208

قبيلة تغلب147 -
قبيلة ربيعة147 -
الكراكشة157 -

الكرام162 -
املجلة21 -
ّ

القره قوينلو)اخلروف االسود( ،26 -

(ك)
(م)

املراعبة149 -

الگيظة260 -

املسعود،162 ،161 ،65 ،49 ،21 -

،238 ،229 ،220 ،216 ،210
،291 ،275 ،262 ،260 ،254

املراعيص149 -

319 ،316 ،314

مرقد عون بن عبد اهلل16 -
180

مركز كربالء للدراسات والبحوث

املغرة162 ،21 -

املسعيد162 -

املهامرة162 -

املسلامين161 -

مونس171 -

املصاحلة149 -

املعامرة162 -

النصيف149 -
هرير162 -

(ن)

املياح49 -

(هـ)

الوزون،275 ،261 ،197 ،151 -

(و)

316 ،313 ،278 ،276

(ي)

اليسار،274 ،260 ،172 ،171 -

299 ،293 ،286 ،279 ،278
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اجلزء السادس
 -1االعالم
(أ)

أبا احلسن االصفهاين ،230 ،77-
239
ابا شميس السيد حسني القزويني 77-
إبراهيم افندي الراوي – 238
إبراهيم ألبو والدة األنباري – ،134
125 ،226 ،144 ،143 ،142
إبراهيم السيد صالح الشهرستاين-
158
إبراهيم الشهرستاين،35،123 -
221 ،213
إبراهيم القزويني احلائري187 ،19 -
إبــراهــيــم شمس الــديــن القزويني
احلائري – ،97 ،47 ،39 ،26 ،22
222 ،216 ،175 ،161
إبراهيم لطيف – 124
ابن القزل باش – 71
أبو القاسم البناء210 -
ابو القاسم اخلوئي التربيزي21 -
أبو القاسم حسني األطرقجي – 123

أبو عيون احلرجان 153-
أبو فنا خرسو 210 -
أبو حميسن – 211
ايب عبد اهلل احلسني (ع) – ،10 ،9
،96 ،84 ،71 ،56 ،47 ،22 ،13
،178 ،151 ،118 ،103 ،97
236 ،234 ،230 ،200
امحد اغا بن حسن – 125
امحد افندي 238-
امحد االسرتابادي21 -
امحد احلاج جاسم منغص37 -
امحد اخلراساين – ،173 ،172 ،142
188
امحد الداود – 52
امحد السيد صالح آل طعمة – 126
امحد الصايف 58-
امحد القنرب،129 ،126 ،84 ،27 -
226 ،143 ،141
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امحد امللقب بـ(البري) من آل ايب خشوم
– 226 ،143 ،141
امحد الوهاب221 ،35 -
امحد بن السيد حممد آل وهاب – ،123
213 ،209 ،158
امحد بن جاسم منغص160 -
امحد شاه (ملك إيران) – 118،119
امحد ضياء الدين35 -
امحد ويف الرشدي 129 ،124-
ارنولد ويلسون – 170
األستاذ عبد الرزاق احلسني ، 93 -
102
اسعد الشبيبي18 -
االسكوئي الشيخي– 131
إسامعيل الصدر – 85
األشيقر(انتفاضة)20 -

آغا امحد احلائري – 121
اغا خان املحاليت – 48
االمــام احلائري،117 ،115 ،10 -

201 ،140 ،120
االمام احلسني (ع) – 200
االمام املهدي (ع)58 -
االمام عيل بن ايب طالب (ع) – 199
االمام عون – 234
االم ــام حممد تقي احلــائــري – ،68
122 ،116
األمري غازي – 236
امري مكة (الرشيف حسني) – 47
أمني سعيد14 -
ايرالند – 171
أيوب عبد الواحد – 239

(ب)

برهان الدين آل عثامن – 48
بري (حاكم بريطاين)28 -
البالشفة185 -
البلشفيكية(بولشفيك ) – 188 ،187
بلشكري186 -

بحر الشبيب208 ،36 -
بريس كوكس،43 ،31 ،20 ،10 -
،176 ، 112 ، 73 ، 52،72 ،47
،225 ،224 ،223 ،222 ،208
229 ، 226

183

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

البوليتكل اتاشية – 68
ختت روان180 -

تقي املصعبي – 138
ثابت عبد النور – 239

(ت)

توفيق اخلالدي – 340

توفيق زيارة – 210

(ث)

جاسم بن حممد عباس – 124
جرب گرمة – 123
جعفر اخللييل – 76 ،17
جعفر اخلياط – 61
جعفر الدده219 ،123 -
جعفر العسكري – 227 ،225
جعفر اهلر – 45

(ج)

جعفر جلبي أبو التمن – 245
مجيل قبطان – 202

احلاج افضل خان 145-
احلاج خليل – 228
احلاج خليل بن عيسى بن احلاج مهدي
االسرتابادي – ،155 ،129 ،93، 76

جنحيت احلاج كاطع – 153
جواد اغا جان ايراين21 -
جواد الزنجاين – 51،84
جواد الكليدار آل طعمة – 118
جواد جنكانة النرصاوي187 -
جواد دندان41 -
جواد يوسف ال طعمة35 -
جورج اخلامس28 -

(ح)

184

239 ،227 ،224
احلاج رايض الظاهر36 -
احلاج زين العابدين االخباري 145-
احلاج عبد الرصاف 145-

مركز كربالء للدراسات والبحوث

احلاج قندي161 ،123 ،36 -
احلاج جميد كمبوري – 145
احلاجم شقيق غثيث احلراجان153 -
حبشان احلاج قاطع – 153
حبيب الطباطبائي – 123
حبيب العرداوي 167،207-
حسام الدين زاده – 125
حسن البغدادي – 210
حسن احلاج حسني العواد161،210-
حسن احلجة – 222
حسن الداماد123 -
حسن الصدر16 -
حسن الصفار املندالوي125 -
حسن الطباطبائي34 -
حسن بن السيد حسني – 125
حسن شهيب37 -
حسن علوان حاج35 -
حسون القطب آل طعمه – ،210
125
حسون فريد 201-
حسني ارسطو 148-

حسني السيد عيل ال ضياء الدين –
210
حسني السيد هاشم نرص اهلل – 214

حسني القزويني احلائري،27 ،26 -
،201 ،183 ،158 ،142 ،43
220 ،218 ،216 ،212
حسني املازندراين – 213
حسني املحسن العاشور37 -
حسني النجفي – 235
حسني اهلر41 -
حسني بن إبراهيم حفيد السيد أمحد آل
ضياء الدين – 199 ،159
حــســن بــن االمــــام زي ــن العابدين
املازندراين – 222 ،220

حسني بن السيد مرع – 125
حسني جواد العواد 210-
حسني رفيع الشريازي – 219 ،206
حسني شبايص – 214
حسني ضياء الدين35 -
حسني عيل الطباطبائي41 -
حسني عوين جريان زاده – 123
حسني فروخ القهوايت – 220

حسني الدده،198 ،176 ،163 ،39 -

225 ،222 ،220 ،218 ،212

185

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

حسني مفيد صاحب الضوابط19 -
محادي محدي املرصي – 72
محزة وتوت – 166
محزه بيك20 -
محود الرايض احلاجم – 153
محود الصلييل – 144
محود سلامن – 213
محيد األسود – 222
محيد العويد41 -
خزعل46 -
خرض احلاج عباس ال ابو دكه37 -
خرض النداف – 214
خضري العبود 153-

خليل جلبي االســرابــادي – ،156
داخل الشعالن 169 -
ذيبان الغبان – 189 ،186
رايض احلمزة السالمي123 ،35 -
رايح العطية 167 ،164-
رجب خليل البلويش37 -

محيد املرسهد 176-
محيد املال سعيد الوكيل – 97
محيد خان اسد خان،211 ،48 ،41 -
234 ،218
محيد فهيدة – 214
حيدر القصاب،161 ،123 ،36 -
215 ،199 ،166
حيدر الكردي219 -

(خ)

(د)
(ذ)
(ر)

221 ،167
خليل عزمي203 ،160 ،125-
مخيس ضاري املحمود الظاهر ،174-
177

ديكسن 175-

رحومي الظاملي – ، 79،80، 51
152 ،81
رشيد العنيزان – 246

186

مركز كربالء للدراسات والبحوث

رشــيــد املــرهــد او (رشــيــد مرسهد
السمرمد اهليثمي)–،141 ،136 ،93
،163 ،161 ،160 ،142،144
219 ،212 ،198
رشيد بن صــادق آل صــايف ،155-
220 ،160
رشيد جلبي الصايف156 ،28 -
رشيد عايل الكيالين – 236
زين العابدين املازندراين – 208
ساجت املرسهد – 215 ،199
ساسون حسقيل – 225
سامل اخليون – 225 ،224

رشيد فهيدة – 214
رضا العقييل125 -
روبيا – 72

روبية(عملة هندية)28 -
روكان املسعودي 144-
رونالدو ستورز – 75
رؤوف العامر – 210

(ز)

(س)

سعيد احلمزه41 -
سعيد السيد امحــد رئيس اخلــدم آل
طعمة – 217

سعيد السيد مصطفى الــرويف آل
طعمة – 158
سعيد الرصاف – 210
سعيد الوهاب – 123
سعيد بن رزوقي الوكيل 124 -
سعيد رشويف ال طعمة199 ،35 -
سعيد عيل احلمريي36 -
سعيد كامل الدين202 ،17 -

ستانيل مود28 -
الرس مكامهون – 229
الرس هنري دويب – 236
رسكشان احلائري41 -
سعد جربو 58 -
سعدون الرسن 116 ،92-
سعيد آل سيد عيسى البغدادي – 220
سعيد احلاج ثابت – 239
187

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

سعيد حممد حسني41 -
سلامن آل زجري – 217
سلامن السيد حممد عيل الوهاب آل
طعمة – 220
سلامن الشبيب36 -
سلامن بن دخيل41 -
سلامن حسني – 176
سلامن فتوين – 214
سليامن افندي اجلنايب – 195
سليامن ضــاري املحمود الظاهر –
177 ،174
ساموي آل چلوب 164 ،85-
السيد ابا جعفر 65-

السيد أبو القاسم الكاشاين – ،26 ،19
91، 87، 84،86 ،83 ،82 ،51 ،43
،118،120 ،101 ، 98 ، 95، 93،
،162 ،157 ،150 ،147 ،135
،184 ،183 ،178 ،175 ،169
،195 ،194 ،191 ،188 ،187
213 ،203 ،197 ،196
السيد الصدر101 -
السيد گاطع ابن بنت اإلمام احلائري
148السري ولسن،68،69 ،65 ،63 ،31 -
،90، 89، 74،77 ، 73 ، 72 ، 71
173 ،150 ،112 ،107

(ش)

شعالن العطية 92-
شعالن العيفان 144-
شمران 246-
شيخ الرشيعة – ،181 ،180 ،173
182
شيخ اهلنداوي41 -
شيخ مهدي – 45

شاه القاجاري 119 ،118-
الشبيبي 79-
الرشيف حسني (رشيف مكة) – ،79
80
شعالن أبو اجلون – ،152 ،92، 85
154
شعالن آل عطية – 116، 85
شعالن اجلرب – 163 ،93

188

مركز كربالء للدراسات والبحوث

صادق البزاز القزويني26 -
صادق جلوخان 97 -

صالح االمامي – 125
صالح العمران – 210
صالح املهدي أبو هر 125 -
صالح النقيب1265 -
صالح بلور فروش 145-

(ص)

صالح جلو خان41 -
صالح دهيمة 219-

صدر الدين – 121
صدر الدين اخلطيب ال احلكيم22 -
صعب جمباس 174-
صفي الدين احليل201 -

(ض)

177 ،176

ضاري املحمود الظاهر ،175 ،174-

(ط)

طالب باشا النقيب – ،224 ،46
225
طليفح احلسون احلسن – ،36 ،27
ظاهر احلاج حبيب37 -

عاجل احلاج رايض – 153
عارف بن امني – 124
عبادي احلسني 167 ،163 ،92-

120 ، 88،93، 63ـ ،213 ،143
217 ،124 ،219
طه البدري202 -

(ظ)
(ع)

189

العباس (ع) – 141 ،132
عباس الربغش – 144
عباس املجاهد من آل شخري – 97

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

عبد احلسني احلويزي21 -
عبد احلسني الددة – 186 ،158
عبد احلسني الــدده،41 ،34 ،31 -
123
عبد احلسني السوادي153 -
عبد احلسني الطباطبائي – 147 ،45
عبد احلسني الكليدار – 232 ،48
عبد احلسني منيدح – 210
عبد احلسني نجل اإلمام احلائري 84-
175 ،174 ،157 ،147 ،93 ،
عبد احلمد بن حسني 125 -
عبد احلمزة – 210
عبد احلميد عيل41 -
عبد احلميد حممد عيل كمونة41 -

عباس ضياء الدين34 -
عباس جماهد آل شخري – 210
عباس مال محادي الوزين 126 -
عبد ابو هر37 -
عبد اجلليل افندي مجيل – 238
عبد اجلليل العواد،60 ،58 ،37 -
،167 ،164 ،163 ،142 ،141
،219 ،213 ،211 ،210 ،198
125
عبد اجلليل الوهاب ال طعمة – 125
عبد احلافظ الشيخ طه – 124
عبد احلسني (آل طعمة ) – 234
عبد احلسني امحد رس خدمة آل طعمة
– 123

عبد الرمحن البزاز – 48
عبد الــرمحــن الــعــواد ،160 ،84-
219 ،212 ،211

عبد احلسني ال طعمة35 ،34 -
عبد احلسني االصفهاين21 -
عبد احلسني البارودي – 123
عبد احلسني اجللبي – 239 ،227
عبد احلسني احلائري،39 ،34 ،18 -
239 ،149
عبد احلسني احلجة الطباطبائي –
224 ،223 ،222

عبد الرمحن النقيب الكيالين – 225
عبد الرزاق افندي – 124

عبد الرزاق احلسيني،17 ،16 ،14 -

51
190

مركز كربالء للدراسات والبحوث

عبد الكريم احلاج حممد – 125
عبد الكريم العواد48 ،36 ،27، 26-
،132 ،129 ،120 ،93، 88، 63 ،
329 ،226 ،143 ،141 ،133
عبد الكريم بن عبد الرزاق آل عواد –
124
عبد الكريم مرميطة – 125
عبد اللطيف اجلزائري – 45
عبد اهلل – 79
عبد اهلل النعمة – 239
عبد اهلل فياض – 102
عبد املجيد عبد – 124
عبد املحسن املسعودي،75 ،31 -
166

عبد الرزاق الوهاب ال طعمة،21 -

،52،123 ،39 ،29 ،27 ،26 ،22

222
عبد الرزاق بن عيسى41 -
عبد الرضا بن سلامن احلمد ال عويد
– 125
عبد الرضا رايض 239 ،127-
عبد الرضا ابو والده36 -
عبد الرضا احلاج مال اهلل – 125
عبد الرضا بن سلامن احلمد،41 -
192
عبد الصاحب السوادي – 153
عبد الصبار – 153
عبد العزيز سعود46 -

عبد املهدي قنرب،128 ،27،120 -
143،124 ،141
عبد النبي آل عــواد،159 ،124 -
216 ،199
عبد الواحد آل سكر – ،152 ،92
195 ،163 ، 167 ، ،154
عبد الوهاب أفندي النائب – 238
عبد الوهاب الطعمة39 ،32 -

عبد العزيز ال هــر،199 ،159 -
125 ،215
عبد العزيز القصاب – 241
عبد الغني املندالوي26 -
عبد الكاظم احلاج سكر169 -
عبد الكرجي214 -
عبد الكريم اجلزائري – ،127 ،92
239 ،162 ،149
191

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

عجيل الياور239 -
عداي اجلريان البو سلطان – 246
عزت باشا الكركوكيل – 225
عزيز اليارسي – 92
عزيز بن جعفر آل عويد160 -
عزيز علوان زنكي،208 ،159 -
124
عضد امللك – 47
عطية بن حسن – 125
علوان ال عباس36 -
علوان احلاج حسني – 123
علوان احلاج سعدون 92 -
علوان الــيــارسي،163 ،92 ،58-
239
علوان جار اهلل،199 ،159 ،27 -
214
علوان شهيب – 214
علوان عباس35 -
عيل الربزكان 52 ، 51 -
عيل احلمود 123 -
عيل اخلاقاين17 -
عيل السيد عيسى الطويل آل نرص اهلل
–123

عبد الوهاب بن السيد امحد وهبي –
125
عبد الوهاب عبد الرزاق الوهاب آل
طعمة ،97 ،96 ،93 ،84 ،47 -
،158 ،128 ،122 ،121 ،120
،212 ،209 ،198 ،191 ،186
218 ،216
عبد الوهاب كلكاوي – 214
عبد عيل احلاج حسون – ،128 ،127
142
عبد عــي احلــمــري – ،125 ،84
213 ،208 ،199 ،155
عبد عيل بن احلاج رحيم الكربالئي –
103 ،101
عبد عون بن حسني – 125
عبداهلل فياض14 -
عبود االجحل – 214
عبود بن هيجل 168-
عبود سلامن – 213
عبود عيل ال نرص اهلل35 -
عبود مهدي العواد – 161
عثامن احلاج علوان – ،143 ،124
226
192

مركز كربالء للدراسات والبحوث

عيل الشهرستاين – 222 ،45
عيل املانع 92 ، 84-
عيل بزركان،202 ،40 ،22 ،14 -

227 ،203
عيل جودت االيويب – 227
عيل عبد الرزاق سليامن – 228
عيل عرابيد – 210
عيل قنرب219 ،166 ،123 ،37 -
عيل حممد املنقويش219 ،159 ،36 -
عيل مهدي البغدادي35 -
عـــــي نــــقــــي الـــشـــهـــرســـتـــاين-
223 ،35،123،147
عيل هدلة( انتفاضة)20 -
عليوي – 210
غثيث احلرجان – 93
غدي دم19 -
غــام حسني املــرنــدي ،147 ،45-

عمر احلاج علوان – ،47 ، 27، 26
،120 ، 95، 93 ، 88، 63 ، 48
،135 ،130 ،129 ،122 ،121

،235 ،226 ،143 ،141 ،136
239 ،239
عمران احلاج سعدون212 ،163 -
عمران الزنبور – 246
عواد داود امية41 -
عواد شلبة – 167
عودة السعدي123 -
عيسى احلسيني البزاز،125 ،35 -
239 ،214 ،201 ،199 ،161
عيسى عبد القادر – 98

(غ)

223 ،158
غورو – 193
غولد سمث75 -

(ف)

فتح اهلل (شيخ الرشيعة) ،113 -
180

فخري كمونة ،145 ،88 ،37 ،25 -

،191 ،188 ،187 ،186 ،166 ،156

فخري احلكيم – 215 ،97

218 ،215 ،211 ،202 ،192
193

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

فريق مزهر ال فرعون،22 ،14 -
57 ،51
فضل اهلل االصفهاين21 -
فضل اهلل احلائري45 -
فليب ايرالند – ،56 ، 54 ، 52 ، 48
242
فهد اهلذال – 233 ،228
قاسم السيد امحد الرشتي – 239
قاطع العوادي – 239 ،92
كاطع العوادي -
كاظم عباس41 -
كاظم أبو التمن – 238

فهد بك البطيخ – 195
فيصل (امللك ) – ،234 ،48 ، 47
244 ،241 ،236
فيصل 232 ،79-
فيصل بن احلسني – 227

(ق)
(ك)

كاظم البهبهاين – 45
كاظم احلاج عبد أبو ذان – ،37 ،27
،143 ،141 ،96 ،85 ، 84 ،48
226
كاظم احلسني36 -
كاظم السيد محود 116-
كاظم العطار – 145
كاظم بريسم – 123 ،214

قبطان هندي – 176 ،175 ،89
القريش – 76
كاظم بن السيد أمحد الكشمريي –
141
كاظم جواد الزنكي – 125

كبتن هند (كابتن هند ) – ،218
225 ،222
كامل الدين ال ثابت35 -
كمر نايف العيل – 159
كنغهام167 -
كوجك جابيل 81-
الكولونيل بريسكوت – 107
الكولونيل بلفور – 107
194

مركز كربالء للدراسات والبحوث

الكولونيل ميكن – 171
جلمن 176 ، 175 ،174 -
جمبل آل فرعون 163 ،92-
املجر تبلر47 ،38 ،31 -
جميد احلمريي – 213
جميد خان اسد خان40 -
جميد خان النظام العلامء21 -
حمب عيل16 ،9 -
حمسن أبو احلب (خطيب ) – ،118
131
حمسن ايب طبيخ202 ،198 ،92 -

(ل)
(م)

،212 ،210،211 ،205، 203،
227
حمسن السيد عيل الــيــارسي،152 -
154
حمسن العلوان السالمي35 -
حمسن النقيب – 160 ،120، 34
حمسن شالش – 127 ،86، 85
حمسن علوان اليارسي 169 ،167-

الكولونيل هيات171 -
گاطع العوادي201 ، 148 ،58 -
لورنس – 52
حمسن نقيب االرشاف – 48
حممد رسور خان – 224
حممد إبراهيم القزويني – 45
حممد إبراهيم اليزدي41 -
حممد اعتامد البهبهاين41 ،21 -
حممد آغا رئيس – 239
حممد آل عواد – 125
حممد التاج41 -
حممد اخلاليص ،133 ،132 ،121-

239 ،161 ،142
حممد السيد أمحد الكشمريي – ،123
،203 ،202 ،198 ،163 ،162
،217 ،216 ،215 ،214 ،212
239 ،219
حممد السيد عباس219 -
حممد الصدر – 236 ،227 ،202
حممد العبطان 164-
195

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

حممد جعفر جلبي – 106
حممد جواد اجلزائري178 -
حممد جواد اجلواهري – ، 84 ، 82

حممد العلوان الدخيل – 124
حممد الكلكاوي36 -
حممد املوسوي احلائري

،127 ،92
حممد جواد العواد – 161
حممد حبيب العبيدي 98-
حممد حديدي – 124
حممد حسن 203 ،147 ،65-
حممد حسن ايب املحاسن،26 ،19 -
،59 ،58 ،51 ،48 ،46 ،43 ،27
،121 ، 96 ،86،94 ، 84 ، 79 ،71
،151 ،147 ،131 ،130 ،122
،199 ،183 ،180 ،161 ،158
،230 ،219 ،213 ،202 ،201

حممد اليزدي 76-
حممد أمني األعظمي – 156
حممد أمني اجلرجفجي ،227 ،93 -
238
حممد امني عيل40 -
حممد أو عبد الكريم بن رشيد – ،102
حممد باقر (مري أبو جعفر) 145-
حممد باقر الشبيبي – ،202 ،86 ،84
239 ،205
حممد باقر الطباطبائي احلائري68 -
حممد باقر شبيب 107 ،106-

239 ،232
حممد حسن السيد الوهاب 217 -
حممد حسن الشريازي17 -
حممد حسن الكبري9 -
حممد حسن رسكشك آل طعمة159 -
حممد حسن حممد كاظم رسكشك آل
طعمة – ،209 ،202 ،198 ،158
124 ،220 ،212

حممد بن احلاج حسن شهيب159 -
حممد بن احلاج رحيم – 103
حممد بن موسى القزويني 189-
حممد تقي الشاه عبد العظيمي،162-
178
حممد جعفر أبو التمن – 93 ، 91، 52
،110 ، 106 ، 105 ، 104 ، 98 ،
238 ،227 ،202
196

مركز كربالء للدراسات والبحوث

حممد رضا الشبيبي،51 ،39 ،18 -
78 ،58
حممد رضا الصايف 92، 84-
حممد رضا القزويني – 45
حممد رضا فتح اهلل آل طعمة،161 -
239 ،214
حممد سعيد البغدادي – 232
حممد شاه اهلندي – 226 ،138
حممد شهيب ال معلة – 215 ،199
حممد صادق الطباطبائي – 73 ، 45
حممد طاهر – 124
حممد عبد احلسني احلسني الكاظمي-
205
حممد عيل سلامن37 -
حممد عيل ابو احلب،63 ،36 ،27 -
219 ،160 ،88
حممد عيل ابو املعايل34 -
حممد عيل السلامن – 128
حممد عيل السيد جعفر آل ثابت –
198 ،158
حممد عيل الطباطبائي– ،63 ،47 ،34
،141 ،136 ،135 ،121 ،67 ،65
226 ،143

حممد حسني املازندراين – 76 ، 45
حممد حسني النائبي – 230
حممد حسني جي الداللة32 -
حممد حسني خان قزلباش – 224
حممد حسني وايل – 46
حممد حكيم صاحب هندي41 ،26 -
حممد خالص املال محادي 102-
حممد خان هبــادر البو شهري،77 -
،129،130 ،128 ،120 ،119 ،89
،155 ،142 ،135 ،134 ،133
220 ،213 ، 156
حممد خزانة سيد العراقني123 -
حممد رايض – 124
حممد رشيد الصايف 129-
حممد رشيد بن عيل 102 -
حممد رشيد جبيل ال صايف – 145
حممد رشيد صادق الصايف – 125
حممد رضا – ،115 ،110 ، 92 ، 62
173 ،148 ،139 ،133 ،120
حممد رضا (نجل احلائري ) ،18 ،17
،46 ،44 ،34 ،28 ،27 ،26 ،25
،142 ،140 ،96 ،95 ،48 ،47
189 ، 187 ،149
197

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

حممد كاظم انعكاس اهلندي21 -
حممد كاظم بن السيد جواد الروضة
خون آل طعمه – 125
حممد مهدي البصري14 -
حممد مهدي اخلاليص – 135
حممد مهدي الطباطبائي – ،147
222
حممد مهدي املولود27 -
حممد مهدي املولوي – ، 63 ، 46
67،88 ،65
حممد مهدي بحر العلوم225 ،34 -
حممد نجل اإلمــام مهدي اخلاليص-
213 ،141
حممد نور بن جعفر ال عويد – 125
حممد واعظ اليزدي21 -
حممود االسرتابادي – 227
حممود رامز – 202
حممود زيني35 -
مراد خليل – 246
مرتىض ال ضياء الدين34 -
مرتىض السيد عيسى البزاز – 123
مرتىض الطباطبائي
مرتىض الكليدار (آل ضياء الدين ) –
234 ،232

حممد عيل القزويني – 224 ،223
حممد عيل الكشمريي ،178 ،175-
184
حممد عيل بن سلامن املختار – 125
حممد عيل ثابت ال ثابت123 ،34 -
حممد عيل جناح – 138
حممد عيل دهشتي – 145
حممد عيل سلامن احلمد41 -
حممد عيل شاه القاجاري – 47
حممد عيل كمونة88، 75 ،37 -
حممد عيل هبة الدين احلسيني– ،84
،157 ،150 ،142 ،141 ،93
،216 ،212 ،184 ،173 ،172
242 ،221 ،220 ،218
حممد عيل هبة الدين احلسيني،19 -
51 ،46 ،45 ،27
حممد قاسم عباس41 -
حممد كاظم اخلراساين – 186
حممد كاظم الشريازي158 ،147 -
حممد كاظم الطباطبائي ( صاحب
العروة الوثقى) – 69 ،18،68
حممد كاظم اهلندي – 145
حممد كاظم اليزدي 62 -
198

مركز كربالء للدراسات والبحوث

مال خرض شويلية – ،155 ،123
214 ،199
مال سعيد الوكيل220 ،37 -
مال عيل بن خلف آغا125 -
مال حممد بن حمي الدين – 125
املالزم سيرت – 170
امللك حسني 201-
املناخور19 -
مهدي آل زيني – 126
مهدي االعذاري 175-
مهدي اخلاليص – ،84،85 ، 77 ، 58
،237 ،157 ،150 ،133 ،122
243 ،242 ،239، 238
مهدي السامرائي – 124
مــهــدي السيد حسن السيد مخيس
117مهدي بن جاسم – 124
مهدي زيني35 -
مهدي شعيب 123-
مهدي قنرب226 ،93-
موسى احلديدي – 123
مولد خملص – 239
امليجر بوفل63 ،38 ،37 ،33 ،32 -
183 ،88،

املرزا عبد احلسني – 121
املرزا حممد تقي احلائري 62 ، 61 -
،137 ،109 ،107 ،89 ، 71 ،64 ،
،169 ،165 ،151 ،148 ،146
227
مرزا حممد رضا – 81، 72،78 ، 71
مرزة الطباطبائي – 123
م ــرزوگ الــعــواد – ،92 ،85 ،58
212 ،211 ،210 ،207 ،167
املس بيل –،139 ،71 ،62 ،52 ،10
189 ،171
املسرت غاربوت – 75
املسلم – 89
مشكور احلاج حممد37 -
مصطفى االلويس – 225
مصطفى السيد حممد آل طعمة – 125
مصطفى اهلاشمي – 211
مصطفى عيل الكليدار آل طعمة –
214 ،128 ،123
مظهر احلاج صگب 116-
مفتي املوصل 98 -
مكاوي النرصاوي35 -
مال حسني بن نايف – 125
199

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

،190 ،187 ،185 ،184 ،157
213
مريزا حسن – 230
مريزا عبد احلسني – 230
مريزا عبد احلسني احلائري،46 ،16 -
202 ،148
مريزا حممد تقي بن احلاج حمب عيل بن
مريزا امحد عيل گلشن احلائري،9 -
44 ،19 ،16

امليجر بــويل – ،138 ،137 ،63
،144 ،143 ،142 ،140 ،139
224 ،145
امليجر جلمن37 -
امليجر نوربري – ،113 ،112 ،111
117 ،115 ،114
ميخائيل – 177
املريزا أمحد نجل العالمة حممد كاظم
اآلخــوانــد – ،150 ،141 ،120
نارص احلاج صبار – 124
نارص هيجل – 168
نايف الگمر – 214 ،199
النجار الكربالئي – 105
نجم عبد اهلل – 153
نعمة السيد حسني املجايب،141 -
214
نقيب زادة صالح35 -
النواب حممد حسني خان – ،68 ،67
76 ، 74 ، 71

(ن)

نور السيد عزيز اليارسي ،150 ،92-
195
نور السيد علوان بن عباس اليارسي –
127
نور اليارسي 227 ،211 ،58-
نــور جعفر ال عويد – ،166 ،58
،190 ،189 ،188 ،186 ،185
227 ،211 ،192
نوري السعيد – 227

(هـ)

،199 ،159 ،142 ،141 ،126

هــادي احلسون احلسن النرصاوي –

200

مركز كربالء للدراسات والبحوث

214
هادي اخلراساين – 158 ،147 ،45
هادي الشهرستاين – 220
هادي القزويني – 223
هادي زوين ،95 ، 92 ، 86 ،58-
106
هادي كمونة 142 ،128 ، 88-
هادي مگوطر 227 ،92-
هاشم االشقري ( هاشم شاه ) – 239
هاشم احلاج عباس – 124
وهاب الكلكاوي36 -
وهاب زاده ( عبد الوهاب آل طعمة)
232 -

هاشم السيد عبد الوهاب اخلطيب –
124
هاشم بن حسني بن هاشم بن أمحد آل
نرص اهلل198 ،158 -
هاشم خان القندهاري21 -
هالدين52 ،10 -
هبة الدين احلسيني29 ،25 -
هزاع املحيسن – 124
هولدين 170 ،169-

(و)

وهاب زيارة التاج36 -
ويلسن (الرئيس االمريكي)– ،52
182 ،172 ،171 ،54

(ي)

حييى الفاريس – 220 ،215
يوسف السويدي – ،101 ، 98 ، 52
227 ،202

يوسف عيل الوهاب – 217

201

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

 -2االمكنة والبقاع
(أ)

أبو صخري – ،210 ،198 ،167 ،31

االنبار – 53

ام احلامم – 168 ،166

اوربا – 194

انزيل189 -

212 ،211

أم عروگ 207 ،168 ،166-

ايران 207 ،164-

باب اخلان – 156

،86 ،85 ،84 ،83 ،77 ،72 ،71

(ب)

،97 ،93 ،92 ،91 ،89 ،88 ،87

باب السدرة 91،118-

،108 ،107 ،105 ،104 ،103

باب السالملة 128 ،92-

باب الطاق 166 ،118، 26-

،114 ،112 ،111 ،110 ،109

باب صحن الشهداء – 92

،172 ،168 ،156 ،145 ،134

بستان ابن كمونه – 76

،225 ،224 ،223 ،209 ،208

بغداد – ،52 ،51 ،49 ،48 ،29 ،28

بلدية كربالء 72 ، 28-

،133 ،132 ،127 ،126 ،125

باب املعظم 101-

،204 ،202 ،197 ،177 ،176

بحر قزوين – 189

239 ،238 ،236 ،232 ،227

البرصة – 79

،68 ،66 ،65 ،64 ،62 ،56 ،53
تاج حمل – 92

(ت)

تلول نينوى – 168

تكريت – 239
202

مركز كربالء للدراسات والبحوث

جامع احليدرخانة – 98

(ج)

جامع الفضل – 238

اجلامع رأس احلسني 118 -

احلائل – 79

جرف الصخر – 176

جنيف – 164

(ح)

،143 ،138 ،137 ،135 ،64 ،63

احلجاز – 212 ،211 ،78 ،52

،167 ،163 ،162 ،145 ،144

حضري القايض – 176

،222 ،221 ،218 ،212 ،207

احلسينية 207 ،176 ،164-

احللة – ،56 ،37 ،33 ،31 ،29
خان العطييش177 ،169 ،167 -

،206 ،178 ،177 ،176 ،175

(خ)

خان القطب – 156 ،134

دار السيد حممد السيد امحد الكشمريي

خسته خانه215 -

اخلليج العريب – 30

خان النخيلة – 211
خان النقطة 174-

225 ،224

خوزستان103 -

(د)

– 217

217

دائرة الربيد والربق – 134

دار السيد نور اليارسي – 217

الدغارة – 177 ،116 ،115 ،111

دار عبد اجلليل العواد – 217

الديوانية – 177 ،31

دير الزور197 ،196 ،195 ،193 -

دار شمس الدولة – 188

دار علوان احلاج عمران السعدون –
203

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

(ر)

الرستمية 167-

الرميثة – ،171 ،154 ،92 ، 81، 46

177 ،172
الزبري 79-

ساحة امليدان – 72

روسيا – 187

روسيا الشيوعية – 189

(ز)

الروضة العسكرية – 71

زقاق التنكجية – 92

(س)

الساموة – 207 ،177

سنجار – 177

سامراء – 67 ،65، 9

سجن احللة – ،222 ،221 ،176

سوريا194 ،193 ،78، 33 -

ســدة اهلندية،167 ،166 ،162 -

سوق القبلة – 234

224

236 ،207 ،190 ،183

شارع الرشيد – 101

سوق العرب – 235
سويرسا – 164

(ش)

الشبانية – 37

شفاثة – 206

شارع عيل األكرب92 -

الشامية – ،112 ،111 ، 92 ، 31

198 ،177 ،176 ،169
طاق الظفر – 234

شرياز – 9

(ط)

طويريج – ،208 ،207 ،198 ،162

223

طاق النقيب – 160

طريق الرتامواي – 97
204

مركز كربالء للدراسات والبحوث

(ع)

العسافيات 190 ،167-

عفك – 177

عيد غدير خم – 205 ،202 ،199

(ف)

فلوجة – 176

الفات األوسط ،111 ، 104 ، 57-

207 ،113

الفضل – 102
القراصبخانية – 202

فيض اباد65-

(ق)

قضاء اهلندية – 89

قرية الدوالب 163 ،162-

قلعة علوان الشالل – 176

قرية الكصبة – 163

قنطرة احلديبية – 234

قرية السليامنية 208 -

قرص ال كمونة – 75
الكاظمية – ،53 ،52 ،51 ،49 ،16

القنصلية اإليرانية 65-

(ك)

،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،57 ،56

،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46
،62 ،61 ،60 ،57 ،56 ،55 ،53
،70 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63

،110 ،109 ،108 ،104 ،97 ،93

،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71

224 ،204 ،172 ،127 ،112

كربالء – ،16 ،14 ،13 ،11 ،10 ، 9

،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78

،31 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24

،105 ،104 ،103 ،102 ،97 ،96

،94 ،93 ،92 ،91 ،89 ،88 ،86

،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17

،112 ،111 ،110 ،108 ،107

،45 ،43 ،39 ،38 ،37 ،33 ،32
205

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

،200 ،198 ،197 ،196 ،195

،120 ،119 ،118 ،117 ،115

،128 ،127 ،126 ،124 ،121

،205 ،204 ،203 ،202 ،201

،141 ،139 ،138 ،137 ،136

،216 ،215 ،214 ،213 ،212

،211 ،209 ،208 ،207 ،206

،135 ،134 ،132 ،130 ،129

،137 ،146 ،144 ،143 ،142

،222 ،221 ،219 ،218 ،217

،166 ،164 ،163 ،161 ،160

،235 ،234 ،233 ،232 ،230

،227 ،226 ،225 ،224 ،223

،158 ،157 ،156 ،155 ،150

،172 ،170 ،169 ،168 ،167

،240 ،239 ،238 ،237 ،236

،182 ،181 ،180 ،179 ،178

الكفل – 178 ،177

246 ،243 ،242 ،241

،177 ،176 ، 175 ،174 ،173
،188 ،187 ،186 ،184 ،183
،193 ،192 ،191 ،190 ،189
لواء احللة 63-

لواء الديلم – 53
حمطة قطار – 137

الكوفة – 162

(ل)
(م)

لواء الشامية 155-

لواء كربالء – 234

املدرسة اإليرانية103 ، 76 -

حمطة قطار الساموة – 153

املدرسة اهلندية47-

املحمرة – 103، 46

مرقد عون119 -

مرقد احلر211-

حملة العباسية – 227 ،13

مركز البليسخانة157-

املحمودية206 ،177 ،176 -

مركز الشبانة (الرشطة) 134-

املخيم188 ،166 -

206

مركز كربالء للدراسات والبحوث

املستشفى احلسيني– ،137 ،64

مقام عون – 75

مسجد اهلندي 149-

مقهى اخلليفة 101-

مقربة العائلة القاجارية – 118

215 ،213

املسيب،162 ،156 ،75 ،31 -

منرب اخلطيب 97-

مشهد الشمس – 64

املوصل – 239 ،177 ،49 ، 30

207 ،206 ،177 ،167 ،166
مقاطعة البدعة – 119

النجف،29 ،19 ،18 ،17 ،16 -

املنتفك 26-

(ن)

،76 ،75 ،58 ،57 ،55 ،37 ،31

،181 ،172 ،152 ،150 ،149
،205 ،202 ،189 ،188 ،184

،111 ،108 ،92 ،91 ،85 ،84 ،82

239 ،236 ،233 ،230 ،211

،148 ،123 ،117 ،114 ،113
هضبة نينوى 167-

امليدان 101 -

هنر احلسينية 170 ،169 ،166-

(هـ)

اهلندية – ،176 ، 163 ،92، 31

،206 ،198 ،187 ،178 ،177

هنجام– ،183 ،173 ،144 ،20

218

226 ،189
اهلند – 46

الوند – ،168 ،166 ،164 ،23

(و)

186 ،185 ،177 ، 176 ،169

207

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

اخلوارج 245 -

-3الفرق واملذاهب
(خ)

السنة – 242 ،69
الشيعة242 ،90 ،71 ، 69 -

(س)
(ش)
(م)

املسيحيني – 107
الوهابيني – 243 ،241 ،240 ،237
اليهود – 107

(و)

(ي)

208

مركز كربالء للدراسات والبحوث

 -4االمم والشعوب والقبائل واجلامعات
(أ)
آل زنكي – 191

ارسة آل الصدر 85-

االرسة القاجارية – 47

آل زوين 166 -

آل إبراهيم 169-

آل شبانة 116-

آل العرد 207 ،168 ،167-

آل عواد – 216 ،191 ،134 ،129

آل جباس 168-

آل فتلة 246 ،169 ،167-

آل مجيل – 211 ،168

آل كمونه – 188 ،75 ، 37

آل سعيد – 116

االغاجانية – 48

آل عثامن – 48

آل أبو دكه – 37

آل عويد – 191 ،41

آل ترجم – 36

آل فرحان 166-

آل جراح 168-

آل حجام – 26
آل محد 116-

ألبو شهري88 -

آل معله – 191

(ب)

بني سعد 191 ،129 ،27-

الربيطانيون – 28

بني عارض 152-

بني متيم – 36

البو غانم – 144

بني عجيل 246 -

البالشفة – 187

بيت اليزدي – 76

بني حسن – ،169 ،168 ،167 ،20
187

209

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

الرتامجة 191-
الثروان 168-

(ت)
(ث)

اجلمعية اإلسالمية العربية 82،83-
مجعية احلرس 104-

حرس االستقالل والعهد(مجعية ) –

(ج)
(ح)

109 ،91

اجلنابيني – 177

،92 ،84 ،83 ،82 ،80 ،78 ، 72
،132 ،118 ،115 ،108 ،107 ،94
202 ،201 ،189 ،183 ،142

احلرس الوطني – 206

احلزب البولشكري(بلشكري) – ،187

احلركة املرشوطية الديمقراطية184 -

حــزب االستقالل اهلندي – ،138

188

احلزب اإلسالمي – 150

احلميدات169 ،167-

احلزب الشيوعي187 -

142

احلزب اإلسالمي العريب –،25 ،24

، 71 ،58 ،57، 46 ،32 ،27 ،26
اخلزاعل164 -
الدعوم 167 -

احلمريات – 191

(خ)
(د)
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خفاجة177 ،38 -
الدليم228 ،177 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

رؤساء املسعود – 93
السالملة – 191
شمر طوقة195 -

(ر)
(س)
(ش)
(ع)

العثامنني – 28

شويلية – 191
عشائر زوبع 177 ،175 ،174-

عشائر اجلبور – 246 ،177

عشائر طي 174-

العشائر الفراتية 80-

عشرية البلوش – 215

عشائر كعب العربية 103 -

عشائر العنزة – 233 ،228
عشائر الگوام 206 -

عشرية العجامن – 79

عشائر اهلندية – 163

عصبة األمم – 164

عشرية طرفة من بني كعب – 101

عشائر املنتفك – 26

عشائر جنويب ايران ( قبالة فارس ) –

73

فتيان بغداد األحرار – 109
قبيلة الظوامل – 154 ،152
كتائب احلرس الوطني – 505

العوابد207 ،169 ،168-

(ف)
(ق)
(ك)
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الكعبوري – 169 ،168

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

الگوام 144-

(ل)

جلنة اإلغاثة األممية 78-

(م)

املجلس اإلداري – 205

املجلس األعىل – 157

182 ،175

املجلس الوطني – ،160 ،158

190 ،184 ،182 ،161

املجلس احلريب األعىل – ،162 ،161

،186 ،183 ،182 ،177 ،175

املحانة 116-

املجلس العلمي – ،162 ،161 ،160

177 ، 176 ، 166 ،161

202 ،197 ،190

املناكيش – 191
وحدة راجبورة – 170
اليسار246 ،177 -

املسعود – ،144 ،138 ،75 ، 31

(ن)
(و)

النصاروة – 191 ،36 ، 27
الوزون – 191 ،134 ،129 ،27

(ي)
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مركز كربالء للدراسات والبحوث

اجلزء السابع
 -1االعالم
(أ)

امحــد النقيب بــن حممد بــن شمس
الدين89 -
امحد بن السيد ابراهيم الراوي64 -
امحــد بــن السيد عــبــداهلل الــقــرى ال
احلكيم46 ،45 -
امحد بن السيد حممد ماميثة99 -
امحد بن سلطان حسني عبداهلل90 -
امحد بن سهل البلخي19 -
امحد بن صادق بن جعفر95 -
امحد بن عبداهلل القري89 ،40 ،37 -
أمحد بن علوان بن حسني بن عليوي-
109
امحد بن هاشم30 -
امحد بيشان38 -
امحد زنكي اخلياط63 -
امحد زنكي املدرس65 -
امحد خمتار بابان64 -
اردشري16 -
اردالن ( امللك النبطي)16 -
اسحاق املواطن38 -

ابا القاسم اساجلو35 -
أبا القاسم بن نعيم28 -
ابراهيم الرضير( املجاب) – 27
ابراهيم بن الشيخ حسني33 -
ابراهيم بن حسن بن عبد اللطيف-
96
إبراهيم بن خزعل بن شمس بن ربيع
بن حممد بن عيل بن حييى ابن نارص-
95
ابراهيم بــن حممد العابدين االمــام
موسى الكاظم102 -
ابن الدرة90 -
ابو املعايل حممد89 -
ابو رشيف منصور89 -
أيب فويرة بن أيب عاتقة28 -
ايب حممد الغريفي102 -
امحد افندي ال نرص اهلل45 -
امحد البري101 -
امحد اجلالئري30 -
امحد السيد كاظم الرشتي38 -
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

أسعد رؤوف بك59 ،58 -
اسامعيل السيد سلطان النقيب32 -
اسامعيل الصفوي117 ،34 -
اسامعيل باشا39 ،38 -
اسامعيل بن جعفر بن ربيع بن نارص
املذكور95 -
اغا باقر البهبهاين89 -
اغا بزرك الطهراين15 -
اغا خان الثالث املهالين102 -
اغايس حسن بك42 -
افندي السوري56 -

اإلمــام احلسني(ع)،14 ،12 ،11 -
،74 ،33 ،26 ،23 ،21 ،17 ،15
،112 ،111 ،102 ،96 ،93 ،88
117 ،116 ،114 ،113
االمام الرضا(ع)22 -
االمام الصادق20 ،19 -
اإلمام عيل(ع)23 ،22 ،11 -
االمام حممد تقي احلائري60 -
أمني بن حمسن احلمريي108 -
امني خاصل – 65
انستاس الكرميل15 ،12 -

باربك بك بارناك31 -
باقر السيد عيل بن طالب98 -
باقر بن حممد عيل بن صالح بن مهدي
حسني عبد اللطيف96 -
بدر الدين بن غبان الدين32 ،31 -
بدري الگلگاوي117 -

يزدجر – 11
بكر قليجي110 -
هباء السيد عباس السيد فرمان92 -
هبادر البوشهري60 -
بري بوادق31 -

(ب)

(ت)

تاج الدين بن ايب الفتوح حممد بن حسن
نقيب البرصة بن عيل بن املحدث90 -
جابر حسن احلداد67 -

(ج)
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تاج الدين جعفر89 -
تيمور لنك30 -

جاسم الگلگاوي،113 ،110 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

117 ،116 ،114
جاسم الالوندي91 -
جعفر افــنــدي بــن السيد حسني ال
ثابت52 ،51 ،47 ،46 -
جعفر الكاظمي106 -
جعفر جلبي بن نارص امللة بن احلاج
حممد البغدادي35 -
جعفر حسن السيد ثابت42 ،41 -
جعفر محندي64 -
جعفر كاشف الغطاء112 -
جالل الدين باشا46 -
جالل بابان62 -
جالل باشا58 ،55 ،41 -
احلاج حبيب احلافظ ال احلافظ39 -
حاجي اكرب بن مري حسني32 -
حافظ قدري38 -
حبيب اغا الطابور اغايس56 ،50 -
احلر بن يزيد الرياحي14 -
حسن افندي احلكيم50 -
حسن احلاج وداي العطية66 -
حسن احلكيم91 ،90 -
حسن السيد عيل بن السيد حممد عيل -

جالل بك45 ،43 -
جواد اغا خان43 -
جــواد افــدي املــدريس الصايف،43 -
57 ،56 ،55 ،51 ،50 ،47 ،44
جــواد افندي ال بحر العلوم،52 -
54 ،53
جواد السيد عيل96 -
جواد الصايف50 ،48 ،46 -
جواد بن هاشم بن نوري املوسوي-
93
جواد عيل64 -
جويرية بن مسهر العبدي22 -

(ح)

95
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حسن الشبانة93 -
حسن الطويل31 -
حسن القزويني34 -
حسن بستان48 ،47 ،46 -
حسن بن امحد قري ال احلكيم47 -
حــســن بــن أمـــن بــن حمــســن دخيل
احلمريي107 -
احلسن بن عبد اهلل بن عيس بن مخيس
بن أمحد بن نارص بن عيل سلامن (ايب

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

احلمراء) 103-
حسن بن مد بن السيد حسن كنعان
النقيب آل دراج57 ،56 -
حسن بن نعمة املذكور103 -
حسن بن نعمة بن السيد حييى بن حممد
بن عيل بن السيد علوي102 -
حسن جواد الكيشوان93 -
حسن حسني باشا55 -
حسن سعيد املوسوي105 ،67 -
حسن شهيب آل معله57 -
حسن عبد املجيد بن حيدر119 -
حسن عبد عيل اخلان119 -
حسن عبد عيل بن حسن بن عبد عيل
املذكور120 -
حسن قري ال احلكيم53 ،52 -
حسن حممود ال نرص اهلل62 -
حسون بن حبيب الگلگاوي116 -
حسني افندي ال الددة51 ،50 -
حسني األعرجي110 -
حسني احلكيم90 -
حسني السعد69 -
حسني الالوندي91 -

(خ)
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حسني بن حسن ال وهاب37 -
حسني بــن قاسم بــن حممد بــن عبد
الفتاح احلمريي106 -
حسني بن مهدي بن محــدي بن عبد
اللطيف97 -
حسني عبداهلل89 -
حسني فوزي افندي47 -
محادي اغا49 ،48 ،47 ،46 -
محد ال قنديل (حاجي تقي افندي)-
42
محد باشا41 -
محد عويد افندي47 -
محد مهدي بن كاظم الطعمة93-
محزة بن الكردي58 -
محزة بن مبارك احلمريي108 -
محزة بيك116 -
محزه بن الصايف95 -
محود بن حسن بن عيل محد بن السيد
عبد اللطيف96 -
محيد الكلكاوي86 -
محيد الالوندي91 -
محيد خان بن اسد خان60 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

خالد االقرع بن حابس26 ،10 -
خالد بن الوليد – 10
خالد بن عرفطه11 -
خان جان القاجاري114 ،112 -
خداوردي بن حممد32 -
خضري السيد عباس السيد فرمان92 -
خضري الالوندي91 -
داود الباشا104 -
راشد افندي41 ،39 -
رايض احلكيم91 -
ربيعي زادة امحد بيك48 -
رستم11 -
رشدي زادة38 -
رشيد باشا الزهاوي54 -
رشيد بن عبد عيل107 -
رشيد جلبي آل صايف59 -
زهري عيل زيني86 -
زورنال حسني افندي42 -
زيد الدين املازندراين14 -

خلويص افندي50 -
خليل اسامعيل – 66
خليل االسرتابادي63 -
خليل عزمي63 -
خليل عيل خليل72 -
اخلواجة مرجان117 ،116 -

(د)
(ر)

(ز)

دعبل بن عيل اخلزاعي22 -
رضا افندي43 -
رضا البحراين النجف94 -
رضا بن السيد عباس93 -
رضا بن سامل بن عيل بن احلسن94 -
رفعت افندي42 -
رقوشة بنت املرحوم احلاج مريزا حسن
كمونة األسدي115 -
زيد الشهيد92 ،91 -
زين الدين االسدي30 -
زين العابدين بن هاشم – 100

(س)
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

سابور ذو االكتاف،17 ،16 ،15 -
22
سامل عبد الرزاق االسود66 -
ستة بنت احلاج حممد عيل عواد115 -
رسي باشا45 -
سعد احلاج حيدر119 -
سعد بن ايب وقاص26 ،11 -
سعدي تبلة85 -
سعيد افندي52 ،45 -
سعيد السيد مصطفى آل الــرويف-
57
ســعــيــد ب ــن هــاشــم الــســيــد عيسى
البغدادي60 -
سلطان امني كرماشة67 -
السلطان أويــس اجلــائــري،116 -
117
سلطان بن ثابت بن درويش آل ثابت-
37
السلطان عبد احلميد العثامين48 -
السلطان عبد العزيز خان38 -

سلامن اغا العويد،52 ،51 ،50 -
56 ،55 ،54
سلامن حممد عيل الوهاب آل طعمة-
56
سليم افندي42 -
سليامن أغا كتخدا36 -
سليامن القانوين110 ،22 -
سليامن ذهني56 -
سنان باشا العثامين110 -
سويد بن غفلة11 -
السيد حسني آل دراج104 -
السيد حسني السيد مهدي السندي-
41
السيد محيد رضا93 -
السيد صالح عيل بن مصطفى الطعمة-
48 ،47 ،46
السيد عابدين النسابة100 -
السيد عبد الوهاب الكبري104 -
السيد نعمة اهلل31 -
سيف الدولة صدفة بن مسعود28 -

شاكر افندي45 -
شاكر بن جواد بن صالح بن مهدي بن

عبد اللطيف96 -
شاكر محيد64 -

(ش)
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مركز كربالء للدراسات والبحوث

شاه حسني الصفوي111 -
شاه زاده حسني111 -
شبيب الزم املالكي،71، 68 ،67 -
،84 ،82 ،78 ،77 ،74 ،73 ،72
86
الشحنة – 29
شمس الدين افندي89 ،53 -

شمس الدين شجاع القايض32 -
شمس املخدرات جناب نــواب تاج
حمل111 -
شهاب احلكيم90 -
شو ندير69 -
الشيخ املفيد22 -
الشيخ يوسف البحراين103 -

صاحب بن فتاح بن مهدي ابن فتاح
بــن مــال اهلل بــن شديد بــن فدعوس
احلمريي108 -
صادق بن عيل بن طالب98 -
صادق رضا آل طعمة114 -
صادق حممد اخلطيب66 -
صالح الكلكاوي،112 ،111 -
116 ،115

صالح باشا54 -
صالح بن السيد هاشم املذكور99 -
صالح بن عبد احلسني119 -
صالح جرب63 -
صالح خلويص53 ،52 ،51 ،49 -
صفر بن دراج32 -
صفوان بن مهران20 -
صور الكو29 -

ضياء احلكيم90 -

ضياء الدين آل ضوي110 -

طالب السيد عاشور98 -
طاهر القييس65 -
طاهر بك55 -

طعمة اجلوعان اجلبريي114 -
طه افندي47 -
طهامسب الصفوي117 -

(ص)

(ض)
(ط)

(ع)
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

عبد احلسني بن مساعد اخلادم32 -
عبد احلميد الثاين69 -
عبد احلميد الگلگاوي117 -
عبد احلميد عالوي65 -
عبد اخلالق احلمريي107 -
عبد الرمحن جودت 64 -
عبد الرمحن افندي42 -
عبد الرمحن العواد58 -
عبد الرمحن بن عبداهلل السويدي38 -
عبد الرزاق افندي47 -
عبد الرزاق االزري64 -
عبد الــرزاق عبد الوهاب الكبري ال
طعمة54 -
عبد الرسول اخلاليص65 -
عبد الستار جلبي59 ،49،58 -
عبد الصاحب القرغويل67 -
عبد الصاحب مهدي السلامن72 -
عبد الصالح الطعمة70 -
عبد الصالح الكيلدار73 ،70 -
عبد العزيز القصاب61 -
عبد العزيز بن عيل بن محد بن عيل ابن
حسن89 -
عبد الغني افندي42 -

عاصم بن عمرو – 10
عباس افندي ال الدده – 44
عباس افندي آل ضياء الدين55 -
عباس الكبري الصفوي35 -
عباس النداف
عباس بن حممد بن هاشم بن عبداهلل
بن هاشم93 -
عــبــاس بــن نبي بــن امحــد بــن حسني
احلكيم90 -
عباس محادي الوزين47 ،46 -
عباس عبد اللطيف البلداوي – 69
عباس حممود العقاد18 -
عبد االمري االزري72 ،71 -
عبد الباقر العمري37 -
عبد اجلبار الراوي64 -
عبد اجلليل القايض33 ،32 -
عبد اجلواد الكليدار113 -
عبد احلافظ نوري62 -
عبد احلسني ابراهيم احلمريي108 -
عبد احلسني بن السيد عيل آل طعمة-
56
عبد احلسني افندي آل طعمة55 -
عبد احلسني الكيلدار14 -
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مركز كربالء للدراسات والبحوث

عبداهلل بن الزبري10 -
عبداهلل بن جعفر بن ايب طالب9 -
عبداهلل بن عباس9 -
عبداهلل بن وثيمة10 -
عبداهلل جعفر بن رشيف الدين بن أيب
املعايل حممد89 -
عبداهلل علوان الدليمي65 -
عبداهلل مظفر61 -
عبدي باشا69 -
عبود الشوك66 -
عبود الگلگاوي116 -
عثامن العلوان62 ،61 ،46 -
عثامن هبادر بن تيمور لنك30 -
عرفان بك56 ،55 -
عز الدين حممد االسدي30 -
عزام احلديد92 -
عضد الدولة البوهيي23 -
العالمة املازندراين101 -
علقمة بن زرارة20 -
علم الدين املوسوي )الفائزي(31 -
علوان اغا الوزين،48،56 ،47 ،46 -
59
علوان اغا الوزين56 -

عبد الكريم مرميطه الشمري115 -
عبد اللطيف96 ،95 -
عبد اللطيف افندي42 -
عبد اللطيف البكتايش37 -
عبد اللطيف القايض32 -
عبد اللطيف باشا54 ،52 ،51 -
عبد املحسن بن عبد اهلل بن هذال35 -
عبد املطلب بن عيل بن محد بن عبد
اللطيف97 -
عبد املهدي ال حافظ،55 ،54 ،53 -
56
عبد اهلادي وتوت67 -
عبد الوهاب افندي54 -
عبد الــوهــاب السيد عبد الـــرزاق
الطعمة34 -
عبد الوهاب املحمود61 -
عبد الوهاب بن السيد حممد عيل جلبي
آل طعمة37 -
عبد الوهاب عبد الرزاق السيد وهاب
آل طعمة58 ،57 -
عبد عيل املذكور120 0
عبداهلل البناء الطابور اغايس49 -
عبداهلل الدليمي61 -
221

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

عيل افندي (عــي الرئيس سلامن ال
وهاب)47 ،46 ،45 -
عيل افندي العمري104 ،41 -
عيل افندي بن امحد ال نرصاهلل46 -
عيل افندي بن السيد جواد الطعمة-
50
عيل االعرج العزومي93 -
عيل البازي62 -
عيل احلكيم90 -
عيل الطباطبائي (صاحب الرياض)-
24
عيل باشا41 -
عيل باشا الوندزاده34 -
عيل بن السيد حسني بن عيل92 -
عيل بن السيد سلامن املذكور105 -
عيل بن السيد حييى بن حديد احلسيني-
92
عــي بــن حــســون بــن الــســيــد حممد
املذكور100 -
عيل بن داوود27 -
غارضة19 -
غالم رضا اغا51 ،50 -

عيل بن عقيل احلسيني – 32
عيل بن حممد بن فالح االسدي31 -
عيل بن حممد عيل – 95
عيل بن حممد عيل بن حسن بن حيى-
94
عيل تقي الطباطبائي100 -
عيل رضا افندي42 -
عيل رضا باشا69 -
عيل عبد الصالح الكليدار72 -
عيل قنري شيخ بني سعد56 -
عيل گرگايب115 -
عيل حممد عيل91 -
عيل هدلة40 -
عمر العلوان46 -
عمر باشا69 -
عمر بن اخلطاب10 -
عمر مفظي مكي65 -
عمرو بن نارص الدين32 -
عيسى هاشم اجلنايب86 -

(غ)
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غالم رضا اهلمداين،46 ،44 ،43 -
48 ،47

مركز كربالء للدراسات والبحوث

(ف)

فتح اهلل خان104 -
فتح عيل شاه القاجاري112 -
فخري احلكيم90 -
فخري اللطيف94 -
فخري كمونة،60 ،59 ،58 ،36 -
62
قاسم السيد امحد الرشدي34 -
قاسم السيد أمحد الرشيدي57 -
قاسم بن عباس بن نارص بن صايف بن
عيل94 -
الكابتن بوفل59 -
كاظم ابو اذان101 -
كاظم احلاج عباس بن حسني العواد-
67
كاظم الرواق66 -
كاظم السيد امحد النقيب62 -
كاظم السيد صالح العزام92 -
كاظم السيد طاهر بن حسون الطف-
94
كاظم بن السيد صالح ال نرص اهلل-

(ق)

(ك)
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فريد باشا47 -
فليح حسون رحيم38 -
فناخرسو28 ،23 -
فؤاد احلكيم91 -
فؤاد عارف66 -
فريوز شاه16 -

القايض ابن احلاج حممد البغدادي-
34 ،32 ،31
قدري بيك40 -
قريش بن بدران28 -
41
كاظم بن حاج جواد احلمريي107 -
كاظم بن خلف بن عبد اهلل بن عليوي
بن شهيب بن أمحد الرتيري109 -
كامل الدين السيد جعفر آل ثابت57 -
كامل الدين بن السيد ثابت32 ،31 -
كــال الــديــن بــن السيد سلطان آل
زحيك34 -
كنج عثامن35 -

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

ماسينيون22 -
ماجد بن السيد طالب98 -
ماجد بني حسن بن محد بن حسني-
97
املتوكل العبايس102 ،27 -
جمد الدين بن طاووس29 -
جمدي السيد شعالن بن باجي92 -
جميد بن عباس احلمريي108 -
جميد حسني الالوندي91 -
جميد عباس بن محادي107 -
جميد كريم مصطفى الگلگاوي117 -
حمسن أبو طبيخ60 ،36 -
حمسن افندي ال النقيب57 ،53 -
حمسن افندي ال كمونة51 ،50 ،48 -
حمسن الكشمريي18 -
حمسن اللطيف94 -
حمسن بن السيد عيل الطويل آل نرص
اهلل57 -
حمسن بن حبيب بن حمسن بن دخيل
احلمريي106 -
حمسن بن دخيل بن اليــذ بن مالك
احلمريي108 -

(م)
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حممد ابو العز العيل30 -
حممد أبــو تغلب بــن ايب فــويــرة عيل
املجذور بن أيب طالب102 -
حممد افندي ال وهاب55 ،52 -
حممد االديب73 -
حممد احلسن الغريفي103 -
حممد احلكيم90 -
حممد بن ابراهيم بن مالك االشرت27 -
حممد بن ايب الفائز30 -
حممد بن امحد املوسوي30 -
حمــمــد بــن الــســيــد حــســن جلبي ال
وهاب42 ،39 -
حممد بن حسن الرشتي املوسوي-
39 ،38
حممد بن حسن بن حممد بن العالمة أيب
حممد حسن الغريفي102 -
حممد بن حسني بن عيل البغدادي-
34 ،33 ،32
حممد بن سليامن بن زوير السليامين-
74
حممد بن عبد اهلل بن السيد عيل عتيق
احلسني100 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

حممد عيل افندي بن السيد وهاب ال
طعمة49 ،48 -
حممد عــي افــنــدي بــن السيد وهــاب
الكيلدار الطعمة50 -
حممد عيل آل كمونة58 ،57 -
حممد عيل القصري احلائري114 -
حممد عيل الكلكاوي115 -
حممد عيل الكيشوان93 -
حممد عيل بن السيد حممد الطعمة50 -
حممد عيل بن السيد وهاب الكيدار-
41 ،40 ،39
حممد عيل عيل حسن بن فرمان92 -
حممد عيل هبة الدين احلسيني89 -
حممد غالب بك46 -
حممد كتان اغا47 ،46 ،44 -
حممد كمونة34 -
حممد مهدي افندي55 -
حممد مهدي ال بحر العلوم57 ،13 -
حممد مهدي احلكيم40 -
حممد مهدي بن خزعل بن شمس بن
ربيع بن نارص95 -
حممود اديب63 -
حممود افندي ال زيني53 ،52 -

حممد هبجت39 -
حممد تقي احلائري36 -
حممد تقي الدين45 -
حممد جلبي البغدادي – 32 ،31
حممد مجيل افندي43 -
حممد جواد الشيخ عيل اخلطاط110 -
حممد حسن ابو املحاسن50 ،34 -
حممد حسني الشيخ سليامن االعلمي
احلائري104 -
حممد خان هبادر60 -
حممد رشيد جلبي آل صايف60 -
حممد روؤف باشا39 -
حممد رسوان خان رسلداره اهلندي-
59
حممد سعيد افندي بن السيد امحد-
54 ،53
حممد سلبي باشا40 -
حممد شبيب الـ معلة61 -
حممد شمس الــديــن بــن امحــد رشف
الدين30 -
حممد صالح محام63 -
حممد طاهر43 -
حممد عيل افندي آل كمونة55 -
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

مشكور ابو طبيخ66 -
مصطفى اجواد – ،16 ،13 ،12 ،11
17
مصطفى افندي ال ضياء الدين– ،41
45
مصطفى السيد طالب98 -
مصطفى الطباطبائي(مشكلة)،15-
17
مصطفى ذهني45 -
مصطفى كامل افندي51 ،49 -
مظفر باشا42 -
مظفر بك احليل56 -
مظفر عيل غالب72 -
معاوين كاظم اغا42 -
معن بن اوس املزين10 ،9 -
مكي اجلميل65 -
مالزمي مجيل افندي،50 ،49 ،46 -
52 ،51
املناخور104 -
املنترص العبايس102 -
مهدي االشيقر120 ،119 -
مهدي السيد صالح العزام92 -
مهدي الشريازي102 -

حممود احلكيم90 -
حممود الكيشوان93 -
حممود بك47 -
حممود بك بابان57 -
حممود بن الشيخ حسني33 -
حممود فخري عبد احلميد63 -
املختار بن ايب عبيد الثقفي27 -
مدحت باشا39 ،38 ،24 -
مــرتــى بــن الــســيــد هــاشــم السيد
عاشور99 -
مرتىض بن خليل بن محد جــواد عبد
اللطيف96 -
مرتىض بــن صالح ابــن مهدي عبد
اللطيف96 -
مرتىض بن مصطفى الضياء الدين-
48 ،47
مــرزا السيد محزة العذاري الوكيل-
101
مرزة بن جعفر بن محد عبد اللطيف-
96
مساعد بن طعمة الفائزي21 -
مستنطق صالح خلويص45 -
مرسبت جار اهلل طعمة بني سعد57 -
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مهدي الصايف46 -
مهدي الكلكاوي110 -
مهدي بن احلاج عبد احلسني املذكور-
118
مهدي بن السيد امحد بن حممد ماميثة-
100
مهدي بن حسن بن جعفر بن السيد
حسني90 -
مهدي بن عبد اهلل بن حسني بن عليوي
بن شهيب بن أمحد الرتيري109 -
نادر شاه االفشاري111 -
نارص افندي اخلطيب45 -
نارص الدين31 -
نجيب باشا100 ،69 -
نعمة بن حييى املذكور103 -
نعمة حسني الالوندي91 -
النقيب هبــاء الدين ادريــس بن مجاز
هادي كمونة59 -
هاشم احلكيم90 -
هاشم اخلطيب102 -

موسى ابراهيم الكربايس113 -
موسى الكاظم93 -
موسى بن امحد احلكيم90 -
موسى بن جعفر99 ،97 -
مولود خملص61 -
مري مريزا عبد اللطيف50 ،49 -
املري نارص املهنا اجلشعمي35 -
مريزا حسن كمونة األسدي115 -
مريزا كوجك آل بحر العلوم55 -

(ن)

الزحيك34 -
نواز شعيل خان59 -
نور آل عويد116 -
نوري افندي43 -
نوري الرباك81 -
نوري احلكيم91 -

(هـ)

هاشم السيد عاشور بن السيد يوسف
بن امحد بن السيد ماجد99 -
هاشم بن مرتىض احلكيم90 -
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

وادي العطية113 -
واوي املذكور104 -
الوحيد البهباين112 -
وفيق حبيب65 -

(و)

ولكوكس69 -
الــوهــاب بــن الــســيــد عــبــد الـــرزاق
الوهاب( طعمة) 61

(ي)

ياسني بن نور الدين بن عيل العلوي
(عتيق احلسني)103 -
حييى توفيق باشا54 -
يعقوب بك38 -
يعقوب رسكيس13 -
يوسف بن امحد97 -
يوسف بــن السيد عــي الرئيس آل
وهاب57 -
يوسف سنان باشا37 -
يوسف كركوش91 -
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 -2االمكنة والبقاع
(أ)

أبو زرنة84 -
ايب صخري35 -
االخيرض79 -
اذربيجان93 -
االردن72 -
ارض الكرطة14 -

االستانة55 -
اصفهان114 ،89 -
االكيدر (االخيرض)16 -
ام عروك82 -
االهواز90 -
ايران115 ،104 ،93 ،73 ،72 -

باب اخلان107 ،32 -
باب السدرة79 -
باب بركة العباس100 -
بابل69 ،12 -
بحر النجف22 -
البحرين103 ،102 ،100 ،97 -
البرصة،69 ،63 ،43 ،35 ،29 ،9 -
197

بعقوبة12 -
بغداد،35 ،29 ،28 ،21 ،12 ،9 -
،80 ،71 ،58 ،44 ،43 ،40 ،38
143 ،117 ،109 ،104 ،99
بالد العجم104 -
بلدة العني19 -
بلدة النيل29 -

تربيز116 -
تل اخوة نفر13 -
تل العطييش13 -
تل الفكيكة13 -

(ب)

(ت)

(ج)
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تل شفية13 -
تلول رسمك13 -
تلول عقر13 -
تلول نينوى13 -

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

اجلعفريات19 -
احلسينية87 ،82 ،35 -
احللة،54 ،43 ،37 ،30 ،29 ،28 -
113 ،112 ،109 ،91 ،65
خان محاد120 ، 87 -
خرائب اجلازية13 -
خرائب الدويرة13 -

(خ)

(د)

دار املعلمني76 -
دفرتدار93 -

(ذ)

ذي قار105 -
الرحالية116 -
الرزازة81 ،79 ،77 -

(ح)

(ر)

احلويزة96 -
حي احلسني77 ،76 -
احلرية19 -
خفاجة28 -
خندق سابور26 ،20 -
دياىل65 -
دير عامورا18 -

الرمادي65 -

(س)

ساحة حافظ القايض98 -
سامراء116 -
ســجــن اخلــســتــخــانــه (املــســتــشــفــى
شارع ابو الفهد78 -

جناجة92 -

احلسيني)107 -
سوق امليدان116 -

(ش)

شارع السعدية78 -
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شارع السور78 -
شارع املقلع78 -
الشارع اهلاليل79 ،78 ،77 -
شارع باب قبلة احلسني79 -
صفورا18 -
صفني22 -
طويريج32 -

شاطئ الفرات16 -
الشامية112 ، 36 -
شفاثا112 ،87 ،36 ،35 ،19،30 -

(ص)

صنعاء106 -

(ط)

العباسية87 -
الــعــراق،22 ،19 ،16 ،12 ،11-
،40 ،36 ،35 ،34 ،32 ،30 ،29
،112 ،109 ،85 ،80 ،75 ،74 ،69
119 ،117 ،116
الغارضيات20 ،19 -
الفلوجة10 -
قرب جهنام13 -
قرية الطف (ناحية احلسينية)79 -
قرية عزوم93 -

(ع)

(غ)

العطييش76 -
عقر بابل24 -
العامرة66 -
عني التمر،87 ، 79 ،35 ،30 ،19 -
116

(ف)
(ق)
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فندق اهلاشمي98 -

قزوين102 -
القعقاعية32 -
قلعة سكر62 -

فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

القنطرة البيضاء82 -
كازرون89 -
الكاظمية117 ،116 ،104 -
كربالء،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 -
،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،15
،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23
،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،30
،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38
،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45
،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54
،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61
،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68
،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75
،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82
،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89
،102 ،101 ،100 ،99 ،97 ،96
لواء احللة65 -
لواء الدليم64 -
لواء السليامنية165 -
ماريا18 -

(ك)

(ل)

(م)
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،107 ،106 ،105 ،104 ،103
،113 ،112 ،110 ،109 ،108
119 ،118 ،116 ،115 ،114
كرود أبو حبة31 -
كري سعدة22 ،16 -
الكشكخانة الغربية71 -
كلية احلقوق98 -
الكاملية (اجلاملية)31 -
الكاملية34 ،14 ،13 -
الكوت65 -
كور بابل13 -
كوش12 -
الكوفة،87 ،35 ،26 ،19 ،11 -
94 ،89
لواء املنتفك62 ،61 ،60 -
لواء بعقوبة106 -
حملة الكليج115 ،113 -

مركز كربالء للدراسات والبحوث

مدينة االنابري (االنبار)16 -
املسيب35 -
منارة السدة69 -
املوصل35 ،33 ،12 -

حملة كبيس89 -
املحمودية107 -
خمزن الرافدين98 -
املخيم63 -
املدور32 -
ناحية احلر87 -
ناحية احلرية87 -
نجد29 -
النجف،31 ،30 ،29 ،22 ،20 -
،103 ،87 ،63 ،61 ،60 ،36 ،35
102 ،116 ،112 ،109 ،106
هنر الرتيري109 -
هنر احلسينية،75 ،69 ،50 ،22 ،9 -
110 ،82 ،81 ،80 ،76

(ن)

هنر الرشدية81 -
هنر السليامين32 ،31 -
هنر العلقمي22 ،21 ،20 ،19 -
هنر الفرات،26 ،20 ،19 ،16 ،9 -
82 ،81 ،99 ،75
هنر الكوفة القديم19 -
هنر باالكوبس26 ،20 ،19 -
نينوى26 -

(هـ)

هنجام101 -
اهلند69 -
اهلندية،80 ،75 ،69 ،39 ،36 -
91 ،82 ،81
اليمن106 -

هور ايب دبس81 ،75 -
هور الدخن (العباسيات)35 -
اهليايب19 -
هيت20 -

(ي)
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فهارس مدينة احلسني (اجلزء الثامن)

االمامية112 -

 -3الفرق واملذاهب
(أ)

العلويني،95 ،93 ،91 ،88 ،28 -
الفاطميني102 -
الوهابيني111 ،24-

(ع)

100 ،99

(ف)
(و)
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 -4االمم والشعوب والقبائل واجلامعات
(أ)
آل العطار93 -

ايب مصارين100 -

آتشكده (بيت النار)16 ،15 -

آل الغريفي100 -

اآلشوريون13 ،12 -

آل الكلكاوي،113 ،112 ،109 -

آل القايض32 -

اآلرامية12 -

آغا خان االذربيجاين43 -

116 ،115 ،114

آل ايب املعايل21 -

آل بريطمة114 -

آل بحر العلوم54 -

االق قوينلو31 -

آل ايب خشوم101 -

آل بيت رسول اهلل37 -

آل احلديدي92 ،91 -

آل ثابت114 ،97 ،50 ،49 ،34 -

آل تاجر21 -

آل الرتيري109 -

آل احلكيم،47 ،46 ،45 ،40 ،37 -

آل محري106 -

آل اخلياط21 -

آل خان120 ،119 -

آل حيدر118 -

91 ،89 ،50

آل الددة151 ،50 ،43 -

آل دراج56 ،34 -

آل السيد عبد اللطيف94 -

آل زيارة114 -

آل زحيك106 ،33 ،30 -

آل السيد طالب98 -

آل السيد ياسني104 ،103 -

آل سرية107 -

آل الطيف95 ،93 -

آل ضوي110 -

آل شبانة97 ،94 ،93 -

آل الصايف46 -
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آل كاشف الغطاء112 -

آل طابو اغايس51 ،49 -

آل طعمة،53 ،50 ،46 ،41 ،39 -

آل كشوان93 -

آل عبودة21 -

114

آل كمونة،59 ،5154 ،50 ،48 -

114 ،104 ،193

آل الوند91 -

آل عيل112 -

آل لطيف106 ،94 -

آل عواد59 -

آل ماجد98 ،97 -

آل عوج21 -

آل عويد114 ،50 -

آل ماميثة100 ،99 -

آل غالم رضا44 -

آل ميادة57 -

آل منيدح114 -

آل غريب114 -

آل فائز110 ،33 ،30 -

آل نرص اهلل114 ،101 ،45 -

آل قفطون21 -

االنكليز107 ،59 ،58 -

آل وهاب50 -

آل فرج114 -

اهورامزداواهريمن18 -

آل قلقاوي113 ،109 -

آل قليج115 ،114 ،109 -

االيرانيون93 ،54 -

البابليني13 ،12 -

بني زهرة11 -

(ب)

الربيطانيني101 ،60 -

بني سعد57 -

بني متيم19 -

بني مزيد بن دبيس29 ،28 -

بني مالك112 -

بني اسد29 -

البو سلطان109 -

بني حسن120 ،119 -

البوهييون27 -

بني درام19 -
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الرتامجة118 -

(ت)
(ج)

اجلالئريون74 -

(ح)

احلمريات107 ،106 -
زبيد114 ،113 ،109 -
السادة االكرام (آل ماجد)94 -
شمر118 -
ّ
ضياء الدين47 -

(ز)

الفرس26 -

فليجي114 ،112 ،109 -

قرة قوينلو الرتكامنية31 -

الزرادشية17 ،16 ،15 -

(س)

الساساين22 ،16 ،13 -

(ش)

(ض)

العثامنيون،90 ،80 ،59 ،58 ،35 -
116 ،101

التنوخيون18 -

(ع)

عيد نوروز17 -

(ف)

الفهلوين18 ،15 ،14 -

)ق(
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الكيش13 -

كلجاوي114 -

اللخميون18 -
املناذرة19 ،18 ،16 -
النصاروة57 -
اله الظلمة15 -
الوزين111 ،47 -

(ك)

گرگايب كبري115 ،114 -

(ل)
(م)
(ن)

املوسوية93 -
النرصانية18 -

(هـ)
(و)
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مصادر ومراجع الكتاب
اوأل :القران الكريم
ثانيأ :قائمة املصادر االساسية
 -1املخطوطات:
أ  -املخطوطات العربية:

ِ
احلائري
*  -االسدي
 -1مذكرات احلائري

* -األصبهاين ،املريزا عبد اهلل افندي (من اعالم القرن الثاين عرش)
 -2رياض العلامء وحياض الفضالء

*  -االعرجي ،جعفر

 -3الرساط األبلج يف أنساب بني االعرج

* -الدررة املنثورة يف انساب املعارف والصدور ،نسخة بخط املؤلف يف خزانة
السيد حممد عيل االعرجي نزيل أصليخ

 -4مناهل الرضب يف انساب العرب

* -االلويس ،حممود شكري

 -5خمطوطات ابوالوفاء األلويس نسخة خطية يف خزائن مكتب معهد الدراسات

االسالمية العلياء يف بغداد حتت رقم ()105
*  -آل بحر العلوم ،السيد حممد صادق
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 -6سالسل الذهب ،نسخة خطية من مكتبة الشيخ عيل كاشف الغطاء حتت رقم
829

* -البلخي ،ابو زيد امحد بن سهل (ت )233

 -7كتاب االقاليم ،نسخة فريدة توجد يف خزان فضيلة السادن عبد الصالح آل

طعمة

* -اجللبي ،خليل

 -8مذكرات خليل جلبي (مكتبة املؤلف)

* -احلائري ،حممد القصري

 -9اللمعة التارخيية يف بيوتات كربالء الغارضية (مكتبة املؤلف)

* -اخلرساين ،امحد

 -10رسائل خمطوطة من مكتبة االستاذ عبد املجيد مهدي

* -اخلرساين ،احلاج حممد هاشم حممد عيل
 -11منتخب التواريخ

* -اخلراساين ،املال اسامعيل

 -12جمموعة رسائل خطية ،موجودة يف خزانة السيد عبد اهلل املوسوي ونسخ
أخرى بخط االخوند مال يوسف تلميذ السيد الرشتي املوجود يف خزانة جامع
االزهر

* -الرفاعي ،عبد اهلل بن حممد رساج الدين ( من اعالم القرن الثالث اهلجري)
 -13صحاح االخبار يف نسب السادات الفاطميني االخيار

* -الزعفراين

 -14مشجرة السادة آل زعفران

* -أبن زهرة :نقيب حلب تاج الدين ابن احلسن (753هـ)
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 -15غاية االختصار يف البيوتات العلوية املحفوظة من الغبار

* -الساعدي ،محود

 -16جمموعة الشيخ محود الساعدي
* -السامل  ،عبد املجيد

 -17دليل العشائر العراقية
* -رسكيس ،يعقوب

 -18بحوث االستاذ يعقوب رسكيس

* -السويدي ،عبد الرمحن

 -19النفحة املكية يف الرحلة امللكية
* -الشهيد (املحيل)

 -20احلدائق الوردية

* -الصاحلي ،االستاذ عبود الشيخ حسن
 -21تلخيص عن كتاب عباقرة الطف

*  -الطباطبائي ،السيد عيل
 -22رياض العلامء

* -آل طعمة ،امحد صالح

 -23تلخيص اخلرب يف تاريخ القرن الرابع عرش (مكتبة املؤلف)

* -آل طعمة ،سلامن هادي

 -21عشائر كربالء وارسها (مكتبة آل طعمة)

* -آل طعمة ،السيد صالح

 -22جمموعة السيد صالح (تلخيص اخلرب) مكتبة املؤلف

* -آل طعمة ،الوهاب
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 -23جمموعة السيد عبد الرزاق الوهاب (مكتبة املؤلف)

*  -العبيديل ،امحد بن مهناء (من اعالم القرن التاسع اهلجري)

 -7املشجر ،املعروف (عمدة الطالب يف انساب آل ايب طالب)
* -العواد ،احلاج سليم

 -24جمموعة آل عواد

 - 25مشجرة آل عواد (مكتبة املؤلف)
* -الفائزي ،السيد نرص اهلل

 -26ديوان نرص اهلل (من مكتبة املؤلف)

* -القزويني ،السيد ابراهيم شمس الدين

 -27مذكرات السيد القزويني

* -القزويني ،حممد مهدي

 -28فلك النجاة (رسائل علمية)

* -كاشف الغطاء ،حممد رضا
 -29االنوار احلسينية

* -الكاظمي ،حيدر بن السيد ابراهيم بن السيد عيل احلسيني

 -30البارقة احليدرية يف الرد عىل الكشفية من خمطوطات مكتبة االمام جعفر

الصادق حتت رقم ()599/24
* -الكركويل

 -31دوحة الوزراء يف تاريخ وقائع بغداد والزوراء

* -الكرميل ،انستاس

 -32جمموعة االب انستاس الكرميل

* -الكليدار ،عبد احلسني
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 -33جمموعة السيد عبد احلسني الكليدار (مكتبة املؤلف)

* -املجليس ،حممد صالح بن حممد (ت 1032م)
 -34مفاتيح البكاء

* -املرعيش شمس الدين (ت 1338هـ)

 -35خمطوطات السيد املرعيش ،نسخه مكتبة السيد عبد الرضا املرعيش يف كربالء

 -36مزارات العلويني ،نسخه مكتبة السيد عبد الرضا املرعيش يف كربالء
 -37الزوائد واملوائد ،نسخه مكتبة السيد عبد الرضا املرعيش يف كربالء

* -مؤلف جمهول

 -38نزهة االخوان يف بالد الغريب العطشان

 -39جمموعة وثائق خطية يعود تارخيها اىل القرن التاسع اهلجري ويزيد عددها

عن  150وثيقة.

 -40خمطوطات املشايخ الصوفية

* -املدين ،عبداهلل بن ضامن بن شدقم

 -41حتفة االزهار وزالل االهنار

* -اهلمداين ،الشيخ ابراهيم احلائري

 -42كاشف االعجاز (مكتبة املؤلف)

* -اليعقويب ،حممد عيل

 -43جمموعة املرحوم الشيخ حممد عيل اليعقويب (مكتبة املؤلف)
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ب  -املخطوطات االجنبية (الفارسية والرتكية):
* -التسرتي ،القايض نور الدين (ت1019هـ)
 -44تسلية املجالس

* -احلسيني ،حممد باقر بن مرتىض

 -45اجلنات الثامنية [فاريس]

*-الشريواين ،الشيخ زين العابدين الشكور
 -46بستان السياحه

* ايب طالب  ،حممد

 -47سلسلة صوفية خاكساري

* -القزويني ،مال هادي سوختة جناري
 -48شيش رسالة (مكتبة املؤلف)

* -مؤلف جمهول

 -49واقعة املناخور [فاريس]

 -50املأثر واالثار (مكتبة املؤلف)

* -املنيش ،حممد مهدي خان

 -51جهان كشاين (مكتبة املؤلف)

* -نظمي زاده ،مرتىض
 -52كلشن خلفاء

* -اهلندي ،السيد عيل خان

 -53عراق وايران (سياحتنامه) مكتبة املؤلف
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 -2املصادر املطبوعة:

* -ابن االثري ،عز الدين ابن احلسن عيل (ت)630

 -54الكامل يف التاريخ (القاهرة :دار الطباعة1353 ،هـ)

 -55الكامل يف التاريخ ،حتقيق :عمر عبد السالم تدمري( ،بريوت :دار الكتاب

العريب2010م)

* -األصبهاين ،املنذر عبد اهلل افندي (من اعالم القرن الثاين عرش)

 -56رياض العلامء وحياض العضالء

* -االصطخري ،ابن اسحاق ابراهيم بن حممد الفاريس (ت بعد 345هـ)

 -57املسالك واملاملك ،ط( 1بريل :ليدن 1937 ،م)
* -االصفهاين ،ايب الفرج (ت 356هـ)

 -58االغاين( ،القاهرة :مطبعة دار الكتب 1961م)

 -59مقاتل الطالبيني ،حتقيق :السيد امحد صقر ،ط( 4بريوت :مؤسسة االعلمي،
2006م)

* -البغدادي ،عبد القادر بن عمر (ت 1093م)

 -60خزانة االدب ولب لباب لسان العرب ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون
(القاهرة :مكتبة اخلانجي 1993م)

* -ابن بطوطة  ،ابو عبداهلل حممد بن ابراهيم (ت 279هـ)

 -61رحلة ابن بطوطة املسامة (حتفة النظار يف غرائب االمصار وعجائب االسفار،

ط( 1القاهرة1357 :هـ)

 -62رحلة ابن بطوطة( ،بريوت :دار صادر1992 ،م)

* -التسرتي ،القايض نور الدين (ت1019هـ)
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 -63جمالس املؤمنني( ،ايران1368 :هـ) فاريس

 -64جمالس املؤمنني ،تعريب حممد شعاع فاخر( ،قم :انتشارات املكتبة احليدرية،
1391ش)

 -65احقاق احلق

* -ابن اجلوزي ،مجال الدين ايب الفرج عبد الرمحن (ت 597هـ)

 -66املنتظم يف تواريخ امللوك واالمم ،ط( 1حيدر اباد1358 :هـ)

 -67املنتظم يف تواريخ امللوك واالمم( ،بريوت :دار الفكر2010 ،م)

* -ابن ايب احلديد املعتزيل ،عز الدين ابو حامد بن هبة اهلل (ت 655هـ)

 -68رشح هنج البالغة ،حتقيق :حممد ابو الفضل ابراهيم ،ط( 1بــروت :دار
الرتاث العريب1965 ،م)

* -اخلوارزمي ،ايب املؤيد املوفق بن امحد املكي (اخطب خوازم) (ت 568هـ)
 -69مقتل احلسني ،حتقيق :حممد الساموي (قم :مؤسسة النور1423 ،هـ)

* -اخلوانساري ،املريزا حممد باقر (ت 1313هـ)

 -70روضات اجلنات يف احوال العلامء والسادات  8اجزاء ( ،طهران1329 :هـ)
 -71روضات اجلنات يف احوال العلامء والسادات ،ط( 1بريوت :ادار احياء
الرتاث العرب2010 ،م)

* -الداودي ،امحد بن مهنا املعروف بأبن عنبة (ت 829هـ)

 -72عمدة الطالب يف انساب آل ايب طالب ،ط(1النجف1961 ،م)

* -الدينوري ،امحد ابن داود (ت 282هـ)

 -73االخبار الطوال ،حتقيق :عبد املنعم عامر ،مراجعة :مجال الدين الشيال ،ط1
(قم  :املكتبة احليدرية1379 ،هـ)

* -الديلمي ،ابو حممد حممد احلسن بن ايب احلسن بن حممد (من اعالم القرن الثامن
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اهلجري)

 -74ارشاد القلوب ،ط( 4بريوت :مؤسسة االعلمي1978 ،م)

* -الذهبي ،شمس الدين حممد بن امحد بن عثامن (ت 748هـ)

 -75سري اعالم النبالء ،حتقيق :حممد نعيم العرقويس ومأمون صاغرجي ،ط،9

(بريوت :مؤسسة الرسالة1993 ،م)

* -الراوندي ،قطب الدين (ت 573هـ)

 -76اخلرائج واجلرائح ،حتقيق :مؤسسة االمام املهدي ط( ،1قم :مؤسسة االمام
املهدي1409 ،هـ)

* -الرفاعي ،عبد اهلل رساج الدين( ،من اعالم القرن الثامن اهلجري)

 -77صحاح االخبار يف نسب السادات الفاطميني االخيار (مومباي1888 :م)
* -ابن زهرة نقيب حلب ايب احلسن (ت 753هـ)

 -78غاية االختصار يف البيوتات املحفوظة من الغبار ،ط( 1النجف1382 :هـ)

* -سبط ابن اجلوزي ،شمس الدين ايب املظفر يوسف (ت 654هـ)

 -79مرآة الزمان يف تاريخ االعيان ،حتقيق :كامل سلامن اجلبوري( ،بريوت :دار
الكتب العلمية2013 ،م)

* -ابن سعد ،حممد بن سعد (ت230هـ)

 -80الطبقات الكربى ( ،بريوت :دار صادر ،د.ت)

* -ابن شهراشوب ،مشري الدين ايب عبد اهلل حممد بن عيل (ت 588هـ)

 -81مناقب آل ايب طالب ،ط( 1النجف :املطبعة احليدرية 1956 ،م)

* -الصدوق ،الشيخ ايب جعفر حممد بن عيل املعروف بأبن بابويه القمي (ت
381هـ)

 -82االمايل ،ط( 1قم1417 :هـ)
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* -ابن طاووس ،عيل بن موسى بن جعفر (664هـ)

 -83اللهوف يف قتل الطفوف ،ط( 1قم :انوار اهلدى 1417هـ)

* -ابن طاووس ،غياث الدين عبد الكريم احلسني (ت 693هـ)
 -84االقبال( ،ايران1312 :هـ)

 -85فرحة الغري ،ط( 2النجف1382 :هـ)

 -86فرحة الغري يف تعني قرب أمري املؤمنني عيل  ،حتقيق :حتسني آل شبيب ،ط،1
(بال :مطبعة حممد1998 ،م)

* -الطربي ،حممد بن جرير (ت 310هـ)

 -87تاريخ الرسل وامللوك املعروف بتاريخ الطربي ،ط (1القاهرة 1939 :هـ)
* -ابن الطقطقا ،حممد بن عيل بن طباطبا (ت 709هـ)

 -88الفخري يف االداب السلطانية ،ط(1القاهرة :املطبعة الرمحانية ،د.ت)

* -الطويس ،ايب جعفر حممد بن احلسن (ت460هـ)
 -89األمايل( ،ايران1392 :هـ)

 -90الرجال ،حتقيق :جواد القيومي ،ط( 1قم :مؤسسة النرش االسالمي 1415هـ)

* -الطهراين ،الشيخ اغا بزرك

 -91الذريعة اىل تصانيف الشيعة  ،مراجعة السيد رضا بن جعفر( ،بريوت :دار
احياء الرتاث2019 ،م)

* -ابن عبد احلق ،صفي الدين عبد املؤمن (ت 739 -هـ)

 -92مراصد االطالع عىل اسامء االمكنة والبقاع( ،ايران1315 :هـ)

 -93مراصد االطالع عىل اسامء االمكنة والبقاع ،حتقيق عيل حممد البجاوي ،ط1
(بريوت :دار اجليل1992 ،م)

* -ابن عبد ربه ،ايب عمر امحد بن حممد بن عبد اهلل االندليس (ت 328هـ)
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 -94العقد الفريد  ،حتقيق :حممد التنوجي ( ،بريوت :دار صادر 2001م)
* -العالمة احليل

 -95كشف احلق وهنج الصدق

* -الفراهيدي ،ابو عبدالرمحن اخلليل بن امحد (ت 175هـ)

 -96العني ،حتقيق :مهدي املخزومي وابراهيم السامرائي (بريوت :مطبعة اهلالل،

د.ت)

* -الفريوزابادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب (ت 807هـ)

 -97القاموس املحيط ،تصحيح :ابراهيم شمس الدين( ،بــروت :مؤسسة
االعلمي2012 ،م)

* -القلقشندي ،ابن العباس امحد بن عيل (ت821هـ)

 -98قالئد اجلامن يف التعريف بقبائل عرب الزمان ،حتقيق :ابراهيم االبياري ،ط،2
(بريوت :دار الكتاب1982 ،م)

* -ابن قولوية ،ايب قاسم جعفر بن حممد القمي (ت367هـ)
 -99كامل الزيارات( ،النجف1356 ،هـ)

* -ابن كثري ،عامد الدين ايب الفداء اسامعيل ( ت774هـ)

 -100البداية والنهاية ،ط( 1القاهرة1932 :م)

 -101البداية والنهاية( ،بريوت :دار صادر2005 ،م)

* -ابن الكلبي ،ايب املنذر هشام بن حممد (ت 204هـ)

 -102مجهرة النسب  ،حتقيق :ناجي حسن هادي (بغداد :عامل الكتب1986 ،م)
* -ابو خمنف  ،لوط بن حييى بن سعيد االزدي (ت 157هـ)

 -103مقتل احلسني  حتقيق :كامل سلامن اجلبوري ،ط( 1بريوت :دار املحجة
1999م)
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* -املسعودي ،ابو احلسن عيل بن احلسني (ت 345هـ)

 -104مروج الذهب ومعادن اجلوهر (بريوت :دار االندلس1965 ،م)
* -ابن مسكويه ،ابو عيل امحد بن حممد بن يعقوب (ت 421هـ) ت

 -105جتارب االمم وتعاقب اهلهم  ،حتقيق :سيد كرسوي (بريوت  :دار الكتب
العلمية 2003م)

* -املفيد  ،الشيخ حممد بن حممد بن النعامن (413هـ)

 -106االرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العبادة ،ط ( 1بريوت :مؤسسة االعلمي
2008م)

* -ابن منظور ،ايب الفضل مجال الدين حممد (ت711هـ)
 -107لسان العرب( ،قم :نرش ادب احلوزة1405 ،هـ)
 -108لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،د.ت)
* -املنقري  ،نرص بن مزاحم (ت 212هـ)

 -109وقعه صفني  ،ط( 2قم1403 :هـ)

* -النجايش ،ايب العباس امحد بن عيل بن امحد (ت450هـ)

 -110الرجال ،ط( ،5قم :مؤسسة النرش االسالمي1416 ،هـ)
 -111الرجال (بمبي1317 ،هـ)

* -ابن النديم ،ابو الفرج حممد بن االسحاق الوراق( ،ت 385هـ)

 -112الفهرست (بريوت :دار املعرفة ،د.ت)

* -النرشخي ،ابو بكر حممد بن جعفر (ت348هـ)

 -113تاريخ بخارى ،تعريف امني عبد املجيد بدوي ونرص مبرش الطرازي ط3

(القاهرة :دار املعاين د.ت)

* -ياقوت احلموي ،شهاب الدين ايب عبد اهلل ( ت
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 -114معجم البلدان ( ،القاهرة1325 ،هـ)

 -115معجم البلدان ،ط( 8بريوت :دار صارد 2010 ،م)

ثالثًا :املراجع احلديثة

* -ادم ،متز

 -116احلضارة االسالمية يف القرن الرابع اهلجري ،ترمجة حممد عبد اهلادي ابو
ريده (بريوت :دار الكتاب العريب ،د.ت)

* -االعرجي :السيد جعفر

 -117مناهل الرضب يف انساب العرب ،حتقيق :مهدي رجائي ،ط( 1ايران:
مكتبة املرعيش1419 ،هـ)

* -االمني ،حمسن العاميل

 -118اصدق االخبار( ،صيدا :مطبعة العرفان1331 ،هـ)
 -119اعيان الشيعة ( ،بريوت1935 :م)

* -االميني ،حممد هادي

 -120بطل فخ( ،بغداد :رشكة الكتبي1993 ،م)

* -باقر ،طه

 -121مقدمة يف تاريخ احلضارات( ،بغداد1955 :م)
* -الرباقي ،حسن النجفي

 -122تاريخ الكوفة ( ،بريوت1987 :م)

 -123عقد اللؤلؤ واملرجان (بريوت1987 :م)

* -اجلمييل ،رياض

 -124مدينة كربالء دراسة يف النشأة والتطور العمراين (1968م2009 -م)،
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ط( 1بريوت :دار البصائر)2012 ،
* -جواد ،مصطفى

 -125كربالء قدي ًام ،موسوعة العتبات املقدسة .قسم كربالء( ،بريوت ،مؤسسة
االعلمي1987 ،م)

* -احلائري ،الشيخ حممد مهدي املازندراين

 -126معايل السبطني ،ط( 1بريوت :مؤسسة البالغ 2011م)
* -ابو احلب ،حمسن

 -127ديوان البو احلب ،حتقيق :جليل ابو احلب( ،بريوت2003 :م)

* -حسن ،زكي حسن

 -128فنون االسالم (القاهرة1948 :م)

* -حسن ،ناجي

 -129ثورة زيد بن عيل تقديم حممد عبد اهلادي ابو ريدة ،ط( 1بغداد1964 :م)

* -اخلياط ،جعفر

 -130كربالء يف املراجع الغربية ،موسوعة العتبات املقدسة اجلزء االوىل (قسم

كربالء)( ،بغداد :دار التعارف1966 ،م)
* -اخلوئي ،ابو القاسم

 -131معجم رجال احلديث

* -رؤوف ،عامد عبد السالم

 -132األرس احلاكمة ورجال االدارة والقضاء يف العهود املتأخرة

* -السعيدي  ،هاشم

 -133جغرافية العراق (بغداد1924 :م)

* -الساموي ،حممد
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 -134جمايل اللطف بارض الطف ( ،النجف1360 :هـ)

 -135جمايل اللطف بارض الطف ،حتقيق :مكتبة العتبة العباسية ط( ، 1بريوت:

مؤسسة االعلمي2011 :م)

* -سوسة ،امحد

 -136وادي الفرات ،ط( 1بغداد1624 ،م)

* -الشنتاوي ،امحد واخرون

-137دائرة املعارف االسالمية (بال1933 :م)

* -الصدر ،العالمة حسن

 -138نزهة اهل احلرمني يف عامرة املشهدين (اهلند1354 :هـ)

 -139نزهة اهل احلرمني يف عامرة املشهدين ،ط( ،2كربالء1965 :م)

* -آل طعمة  ،سلامن هادي

 -140تراث كربالء ،ط(1النجف :مطبعة االداب1964 ،م)
 -141شعراء من كربالء
* -آل طعمة ،صادق

 -142احلركة االدبية املعارصة يف كربالء (بريوت :مؤسسة االعلمي 1968 ،م)

 -143احلركة االدبية يف كربالء  ،ط( 2كربالء :مركز كربالء للدراسات والبحوث،
2014م)

* -العزاوي ،عباس

 -144تاريخ العراق بني احتاللني  8اجزاء (بغداد1935 :م)

* -العسكري ،السيد مرتىض

 -145معامل املدرستني ،ط( 1بريوت :املجمع العاملي الهل البيت1434 ،هـ)
* -فرهاد ،دفرتي
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 -146االسامعيليون ،ترمجة سيف الدين القصري ،الطبعة العربية ( ،بريوت :دار

الساقي2012 ،م)

* -الفريق رس إملر هولدن

-147ثــورة العرشين ،ترمجة :فــؤاد مجيل(بريوت :الرافدين للطباعة والنرش
والتوزيع2010 ،م)

* -قايا ،ديلك

 -148كربالء يف االرشيف العثامين ،دراسة وثائقية .ترمجة :سعيد منترص ومصطفى

زهران ،ط( 1الدار العربية للموسوعات ،بريوت2008 :م)

* -قايا ،سهيل

 -149مسيحيو العراق (بريوت دار الوراق 2009م)

* -القريش ،باقر رشيف

 -150حياة االمام احلسني ،ط( 1النجف :مطبعة االداب1975 ،م)

 -151موسوعة اهل البيت ،ط( 1النجف االرشف :دار املعارف 2012م)

* -القرييش ،عبد االمري

 -152البالغون الفتح ،ط( 1منشورات العتبة العباسية املقدسة)

* -الكليدار ،عبد احلسني آل طعمة

 -153تاريخ كربالء املعىل ،ط( 1النجف1394 :هـ)

 -154بغية النبالء يف تاريخ كربالء ( بغداد :مطبعة اإلرشاد)

 -155بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،مراجعة وتعليق عبد االمري القرييش والدكتور
طارق نافع احلمداين (كربالء :مركز كربالء للدراسات والبحوث)2014،

* -لونكريك

 -156اربعة قرون من تاريخ العراق ،ترمجة جعفر اخلياط (بغداد1968 :م)
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* -ماسنيون ،لويس

 -157خطط الكوفة ،ترمجة :تقي املصعبي (صيدا :العرفان 1365 ،هـ)

 -158خطط الكوفة ،ترمجة :تقي املصعبي ،حتقيق :كامل سلامن اجلبوري ،ط2
(بريوت :دار القارئ1978 ،م)

* -املجليس ،حممد باقر

 -159بحار االنوار( ،الطبعة احلجرية)

 -160بحار االنوار ،تصحيح عيل النامزي( ،بريوت :مؤسسة االعلمي2008م)

* -املس بل

 -161فصول من تاريخ العراق بحث عن تاريخ العراق بني سنتي ،192-1914
نقله العربية وكتب حواشية ،جعفر اخلياط (بريوت :دار الكتب1971،م)

* -املعري ،حسني جميب

 -162فضويل البغدادي امري الشعراء الرتكي
*-املوسوي ،عباس بن نور الدين

 -163نزهة اجلليس ومنية االديب االنيس (القاهرة1293 :هـ)

* -مريزا ،فرهاد

 -164القمقام الزخار والصمصام البتار ،تعريب وحتقيق :حممد شعائع فاخر ط1
(ايران :انتشارات املكتبة احليدرية)1423 ،

* -نارص الدين شاه

 -165العراق يف مشاهدات نارص الدين شاه ،ترمجة وتعليق :حممد هادي (بغداد:
مؤسسة افاق للدراسات واالبحاث2011 ،م)

* -آل نرص اهلل ،عبد الصاحب نارص

 -166كربالء يف ادب الرحالت ( ،بريوت :مؤسسة البالغ للطباعة  ،د.ت)
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* -نظمي زاده ،مرتىض

 -167كلشن خلفاء ،نقله للعربية موسى كاظم نورس( ،بغداد 1971 :م)

رابعًا :اجملالت والدوريات
 -168جريدة العراق العدد ( )441لسنة 1921م.

 -169جريدة الزوراء العدد ( )165السنة الرابعة .
 -170جريدة العراق العدد 228
 -171جريدة العراق العدد 356

 -172صحيفة املجتمع العدد ( )140املصادف  /28رمضان 1391هـ واملوافق
 17ترشين الثاين 1971م.

 -173جملة العرافان جملد  52لسنة (1384هـ)

 -174جملة املجتمع الكربالئية يف حزيران (عام 1973م)
 -175جملة املرشد البغدادية (1929م)

 -176جملة لغة العرب العدد ( )6لسنة 1911السنة االوىل

 -177جملة الكتاب ،يصدرها احتاد املؤلفني والكتاب العراقيني العدد الثالث السنة

التاسعة 1975م)
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