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قواعد الن�شر يف املجلة 
القواعد  وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

اآلتية:
يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي . 1

وخطواته املتعارف عليها عاملًيا.
2 . )CD(وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق

simplified Arabic« عىل أن  بحدود)5000- 10000( كلمة بخط 
ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

ُتقبل النصوص املحققة ملخطوطات كربالء، عىل أن تكون حمققة عىل وفق . 3
فيها  يذكر  حتقيق)دراسة(  مقدمة  تتضمن  وأن  عليها،  املتعارف  املناهج 
الباحث املنهج املعتمد ومواصفات النسخة املعتمدة ومصدرها، ويرفق مع 

العمل املحقق صورة املخطوطة املعتمدة كاملًة.
يف . 4 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود)350( كلمة.

الباحث، وعنوانه، وجهة . 5 البحث عىل اسم  أن حتتوي الصفحة األوىل من 
اإللكرتوين مع مراعاة  اهلاتف، والربيد  الوظيفي، ورقم  العمل، والعنوان 
عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك. 

أواخر . 6 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 
بأن  ــارة  واإلش التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصــول  وتراعى  البحث، 
تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، 
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سنة النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر 
اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

حالة . 7 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعى يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 
أسفل . 8 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن. 
للمرة . 9 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ُقّدم  قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشار  وأن  األوىل، 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 
ة وسيلة نرش أخرى. . 10 أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ
تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة . 11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات 
فنية. 

ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل . 12
أصحاهبا سواء أقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: 

يبلغ الباحث بتسّلم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من أ. 
تاريخ التسّلم. 

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.
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البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 	. 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل 

إعدادها هنائيًّا للنرش. 
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.ه. 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة و. 

مالية جمزية. 
يراعى يف أسبقية النرش: ـ. 13

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. أ. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 	. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. د. 

ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة:. 14
)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
ع  )العراق/كربالء املقدسة/حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.
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ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ
كلمة العدد

ٍد وعىل آِل بيتِه  نا حممَّ ِدنا ونبيِّ الُم عىل سيِّ الُة والسَّ احلمُد هلل ربِّ العاملني والصَّ

َرهم تْطهريًا. ذين أذهَب اهللُ عنُهم الرِّجَس وطهَّ اهرين الَّ الطيبني الطَّ

ِد شباِب أهِل اجلنَّة  ا بعُد فمنُذ أْن ترشفْت أرُض كربالء باحتِضاِن جسِد سيِّ  أمَّ

ُمـِحبي  لِرِحاِل  ا  رحياَنِة املصطَفى اإلماِم احلسنِي بن عيّل أصبحْت حمطًّ

ائلنَي منُهم، و َمصَدَر إهلاٍم ومناًرا للعلامء  أهِل البيِت ومالًذا للُمحتاجنَي والسَّ

ْسَتْوطنُوا  َي أْو  ِقيُموا،  لُي َبعيَدٍة  أَماِكن  ِمن   م ُحبُّ احلسنِي َجَذهَبُ إْذ  ارِسنَي،  والدَّ

 ْستلِهُموا  ِمْن َمِعينِها الرُّوِحي، فاْقتبُسوا ِمن ُنوِر ُعُلوِم أَْهِل البيِت فيها، وَي

تي  ى أَْوَرُثوا األجياَل الَّ يِن حتَّ يف ُربوِع َمدارِسها، وأَْفنَوا حياَتم يف خدمِة العلِم والدِّ

العلوِم  خمتلِف  يف  عديدًة  وُمصنَّفات  َجليلًة،  وأسفاًرا  مًة،  قيِّ آثاًرا  بعَدهم  جاءْت 

مِن وتظاهِرِه وتقّلِب أحوالِِه ودولِِه، َخَفَت ذِكُرهم، وأُْخِفيْت  والفنوِن، ومَع تقادِم الزَّ

آثاُرهم وأسفاُرهم، وتعرََّض لِلتَّلِف كثرٌي ِمنها، َفِهي كنوٌز تستحقُّ البحَث والعناَء 

ألجِل الوصوِل اليها، وإحياِئها لتكوَن يف ُمتناوِل اجلميعِ، وهي مسُؤوليُتنا مجيًعا، 

وِمْن هذا املنطلِق تدُعو جملُة تراِث كربالء الباحثنَي واملحققنَي لِلمسامهِة يف إحياِء 

ِة، وذلك انطالًقا  تراِث علامِئنا العظاِم ممَّْن أفاَد أو استفاَد يف مدرسِة كربالء العلميَّ

ِمن مبَدأ العرفاِن، وردِّ املعروِف واجلميِل إليِهم، وهذا أَْيرُس ما يمكن تقديُمه وفاًء 

وا بكلِّ غاٍل ونفيٍس ِمن أجِل إحياِء تراِث  ِة، فقد ضحُّ جلهودِهم وخدماِتم العلميَّ
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اِئنا  أهِل البيِت، وتناغاًم مَع هذه الرسالِة التي تنشُدها املجّلُة، فقد اخرتنا لِقرَّ

الكراِم يف هذا العدِد جمموعًة طيبًة ِمن األبحاِث والدراساِت والتحقيقاِت نأمُل أْن 

تناَل رِضاُهم، وأْن تساهَم يف إحياِء تراِث مدينِة كربالء.

وآخُر دعوانا أْن احلمُد هلل ربِّ العاملني.

رئيس التحرير
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ر�شالُة املجّلة
دنا  الُم َعىَل أرشِف األنبياِء واملرسلنَي سيِّ الُة والسَّ احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصَّ

اهريَن املعصومنَي، أّما بعد: ٍد وآلِه الطَّ حممَّ

من  ودراستِه  وإحيائِه  بِه  العنايِة  ورضورِة  اِث  الرتُّ ِة  أمّهّي عن  احلديُث  فأصبَح 
ُتعنى برتاثِها وال  التي ال  الكالِم فيها؛ فإنَّ األّمَة  التي ال حَيُسُن إطالُة  البدهّياِت 

تكّرُم أسالَفها وال تدرُس مآثَرُهم وآثاَرُهم ال ُيرجى هلا مستقبٌل بنَي األمِم.

ومن مّيزاِت ُتراثِنا اجتامُع أمَريِن:

ُة. أولهما: الغنى والشمولّي

يف  فإّنه  وُتربزه،  مكنوناتِه  يف  وتبحُث  به  ُتعنى  التي  الدراساِت  قّلُة  ثانيهما: 

الوقت الذي نجد باقي األمِم تبحُث عن أّي يشٍء ماّديٍّ أو معنويٍّ يرتبُط بإرثها، 
أّمَتنا مقرّصًة يف هذا  نجُد  به،  وافتخاًرا  له،  املتاحَف متجيًدا وتكرياًم  وُتقيُم  وُتربُزه 

املجاِل.

اسُمه،  ُيعرُف  يكاُد  ال  واملجتمِع  العلِم  خدمِة  يف  عمَره  قىض  عاملٍ  من  فكم 
تدرُس  ندوٍة  أو  مؤمتٍر  إقامِة  أو  لألجياِل،  وإبراِزها  خمطوطاتِه  إحياِء  عن  فضاًل 

نظرّياتِه وآراَءه وطروحاته.

لذلك كّلِه وانطالًقا من تعاليِم أهِل البيِت التي أمرتنا بحفِظ الرتاِث اذ 
قاَل اإلماُم جعفُر الصادق للمفّضِل بِن عمر: »اكتْب وبثَّ علَمك يف إخوانِك، 
املقّدسِة  ِة  العّباسّي للعتبِة  العاّمُة  األمانُة  بادرت  بنيك«،  كتَبك  فأورث  متَّ  فإْن 
منُه  انطلقت  الذي  كربالَء،  تراِث  مركُز  منها  متخّصصٍة،  ٍة  تراثّي مراكَز  بتأسيِس 
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ُة املحّكمُة، التي سارت بخطًى ثابتٍة غّطْت فيها جوانَب  جمّلُة تراِث كربالَء الفصلّي
ٍة رصينٍة. متعددة من الرتاِث الضخِم هلذِه املدينِة املقّدسِة بدراساٍت وأبحاٍث علمّي

ملاذا تراثُ كربالء؟
إنَّ لالهتامِم والعنايِة برتاِث مدينِة كربالء املقّدسِة منطلقنِي أساسّينِي:

ِة تراثِنا ما زاَل به  ، يتلّخص بأّن تراُث هذِه املدينِة شأُنه شأُن بقّي ُمنطَلٌق عامٌّ
ِة املتقنِة التي ُتعنى به. حاجٍة إىل كثرٍي من الدراساِت العلمّي

ا  مقرًّ بل  مزاًرا  أصبحْت  التي  املقّدسِة،  املدينِة  هبذِه  يتعلق   ، خاصٌّ وُمنطَلٌق 
ِد  سيِّ واستشهاِد  الطفِّ  فاجعِة  منُذ   ،البيِت أهِل  حمّبي  من  لكثرٍي  وُمقاًما 
 ،اإلماِم أيب عبد اهلل احلسني بن عيل بن أيب طالب الشهداِء سبِط رسوِل اهلل
باملتواضعِة يف  يمكُن وصُفها  ٍة  وانطالق حركٍة علمّي املدينِة،  تأسيُس هذِه  فكان 
بداياِتا بسبِب الوضع السيايس القائم آنذاك، ثّم بدأت تتوّسُع حّتى القرِن الّثاين 
العلمّية،  العلِم واملعرفِة وتزّعمِت احلركَة  قبلًة لطالِب  إذ صارت  اهلجرّي  عشـَر 
حركات  حينذاك  عادت  إذ  للهجرةِ،  عرش  ابع  الرَّ القرِن  هناياِت  إىل  واستمّرت 

االستهداف السلبي هلذه املدينة املعطاء.
فلذلك كّلِه استحّقت هذه املدينُة املقّدسُة مراكَز وجماّلٍت متخّصصًة تبحُث 
وتربز  القرون،  عرَب  عليها  وجرى  منها  ونتج  عنها  رشح  وما  وتارخِيها  تراثِها  يف 

مكتنزاِتا للعيان.

اهتماماتِ جملّةِ تراث كربالء

املختلِفة،  بمكّوناتِه  الرتاِث  بسعِة  يتّسُع  املحّكمة  كربالء  تراِث  جمّلِة  أفَق  إنَّ 
من العلوِم والفنوِن املتنوعة التي ُعني هبا أعالُم هذه املدينِة من فقٍه وأصوٍل وكالٍم 
ورجاٍل وحديٍث ونحٍو ورصٍف وبالغٍة وحساٍب وفلٍك وأدٍب إىل غرِي ذلك ممّا ال 
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يسُع املجاُل الستقصاء ذكرها، دراسًة وحتقيًقا.

األحداِث  وبني  وتطّورِها  العلوِم  بني  تاّمة  وعلقٌة  أكيٌد  ترابٌط  هناك  كان  ومّلا 
ِة  العلمّي الدراساِت  كانت  وغريها،  ٍة  واجتامعّي واقتصادّيٍة  ٍة  سياسّي من  ِة  التأرخييَّ
اهتامماِت  صلِب  من  عليها  جرى  وما  ووقائِعها  املدينِة  هذه  بتأريِخ  ُتعنى  التي 

املجّلِة أيًضا.

مَنْ هم أعالمُ كربالء؟

فيها،  اخُتلَف  قد  مدينٍة  ألية  شخٍص  أّي  انتساِب  يف  الضابطَة  أّن  خيفى  ال 
نة إذا قضاها يف مدينٍة ما ُعّد منها، ومنهم من جعَل  فمنهم من جعَلها سنواٍت معّي
الضابطَة تدوُر مداَر األثِر العلمّي، أو األثر واإلقامة مًعا، وكذلك اختلَف الُعرُف 
ا لطالِب العلِم  ًة حمجًّ ِة املختلفِة، ومّلا كانت كربالُء مدينًة علمّي ّي بحسِب املدد الزمن
ٍة طويلٍة مل يكن من السهِل حتديُد أسامِء أعالِمها. وكانت اهلجرُة إليها يف مدٍد زمنّي

فكانت الضابطة فيمن يدخلون يف اهتامم املجّلة هي:

األرس  هذه  فأعالُم  استوطنتها،  التي  األرِس  من  الكراِم  املدينِة  هذه  أبناُء   -1
أعالٌم ملدينِة كربالء وإن هاجروا منها.

ا للعلِم أو للتدريس يف مدارِسها وحوزاِتا،  2- األعالُم الذين أقاموا فيها طلًب
ا هبا. عىل أن تكوَن مّدة إقامتِهم معتدًّ

وهنا ال بّد من التنبيِه عىل أّن انتساَب األعالِم ألكثر من مدينٍة بحسِب الوالدِة 
أَلمٌر  ثالثة  ثانيٍة واإلقامة من جهٍة  والتعّلم من جهٍة  والدراسة  والنشأِة من جهِة 
متعارٌف يف تراثِنا، فكم من عاملٍ ينسُب نفسُه ملدٍن عّدة، فنجُده يكتُب عن نفِسه 
اهلل(. شاء  إن  ومدفنًا  إقامًة  واحلائرّي  حتصياًل  والنجفّي  مولًدا  )األصفهايّن  مثاًل: 
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فمن نافلِة القوِل هنا أن نقوَل: إّن َعّد أحد األعالِم من أعالِم مدينِة كربالء ال 
ِة. يعني بأّيِة حاٍل نفي نسبته إىل مدينته األصلّي

حماورُ اجمللّة

بالبحوِث  ترّحُب  فإهّنا  متخّصصًة  ًة  تراثّي جمّلًة  كربالَء  تراِث  جمّلُة  كانت  مّلا 
وتشمُل  الرتاِث،  وحتقيِق  وببليوغرافيا،  وفهارَس  دراســاٍت،  من  مجيعها  ِة  الرتاثّي

املوضوعاِت االتية:
تاريُخ كربالء والوقائُع واألحداُث التي مّرت هبا، وسرية رجاالتا وأماكنها . 1

وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كّل ما يتعلق 
بتارخيها الشفاهي والكتايب.

وغريها . 2 والرجالّية  واألصولّية  الفقهّية  ونظرياِتم  كربالء  أعالِم  آراء  دراسُة 
ا. وصًفا، وحتلياًل، ومقارنًة، ومجًعا، ونقًدا علميًّ

ِة . 3 واملوضوعّي العاّمِة،  أنواِعها  بمختلِف  الببليوغرافّية  ــاُت  ــدراس ال
، واملكانّية  كمؤّلفاِت أو خمطوطاِت علامِء كربالء يف علٍم أو موضوٍع معنّيٍ
مؤّلفاِت  أو  كمخطوطاِت  والشخصّية  نٍة،  معّي مكتبٍة  يف  كمخطوطاِتم 

َعَلٍم من أعالِم املدينِة، وسوى ذلك. 
دراسة شعر شعراء كربالء من خمتلف اجلهات اسلوًبا ولغًة ونًصا وما اىل . 4

ذلك، ومجع أشعار الذين ليس هلم دواوين شعرية جمموعة.
حتقيق املخطوطات الكربالئية. . 5

وآخُر املطاِف دعوٌة للباحثنَي لرفِد املجّلِة بكتاباِتم فال تتحّقُق األهداُف إاّل 
ِة وتكاتِفها إلبراِز الرتاِث ودراستِه. باجتامِع اجلهوِد العلمّي
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األنبياِء  العاملنَي والصالُة والسالُم عىل أرشِف  احلمُد هللِ ربِّ  أن  وآخُر دعوانا 
دنا حمّمٍد وآلِه الطاهريَن املعصومنَي. واملرسلنَي سيِّ
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املحتويات

ا�شم الباحثعنوان البحث�س

التبيان يف تفسري 27 الداللة الرصفية يف كتاب 
غريب القرآن للشهرستاين)ت1344هـ(

أ.م.د. فالح رسول احلسيني
الرتبية  كلية  كربالء/  جامعة 
اللغة  قسم  اإلنسانية/  للعلوم 

العربية
م.م. أسامء مطرش فشاخ

تربية  مديرية  الرتبية/  وزارة 
كربالء

عند 85 معها  الّتعاطي  وكيفية  الظواهر  داللة 
صاحب احلدائق

الشيخ أمني حسني بوري

أبو 147 ِْسن  محُ ْيِخ  الشَّ ِشْعـِر  يف  امَلَكاِن  ــةحُ  َدالل
احلب الكبري )كربالء ومرادفاهتا أنموذًجا(

م.د. فالح عبد عيل رسكال
الرتبية  كلية  كربالء/  جامعة 
اللغة  قسم  اإلنسانية/  للعلوم 

العربية

السّيد مّمد بن معصوم املوسوّي القطيفّي181
)ت 1269هـ( وفهارس جمموعته األدبّية

ــد احلـــــيّلّ / ــي  أمحــــد عـــيل جم
كرار ياس خضري الفتالوّي

ــــــؤون املـــعـــارف  قـــســـم ش
ـــة واإلنــســانــّيــة  ـــّي ـــالم  اإلس

يف العتبة العّباسّية املقّدسة
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تراث كربالء يف جمّلة مرياث حديث الشيعة 291
دراسة ببليوغرافية

ممد جاسم مسن املوسوي
العتبة العباسية املقدسة/ مركز 

تراث كربالء

حتقيق الرتاث

عبد 335 للموىل  ــاد  اآلح أخبار  حّجّية  ــة  أدّل
الصمد اهلمداين احلائري)ت: 1216هـ(

نزيه  هـــادي  الشيخ  حتقيق: 
القميحا

احلوزة العلمية/ لبنان

27The Frequency of Lexical  
Collocation and Grammatical  
Collocation Patterns in the 
Extracts of AL- Shehristani

By : Instructor Wasan 
Noori Fadhil
Faculty of Education for 
Humanities
Karbala University/  
Department of English
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Ahmed Ali Mjeed Al-Hilli/ 
Karar Yas Khudhair Al- 
Fatlawi
Al- Abbas Holy Shrine/De-
partment of the Islamic
Knowledge and Humani-
tarian Affairs

Alsyd Mohammed bin 
Masoom Al-mosewi Al-katifi 
(1269)and his literary group of 
bibliographies

181

Mohammed Jasim Muhsin 
Al-mosewi
Al- Abbas Holy Shrine/ 
Karbala Heritage Center

The heritage of Karbala in 
Mirath Hadith Shiaa Journal 
(biographical study)

291

Manuscript Heritage

Verified by: Sheikh Hadi 
Nazih Al-Qumaiha
Scientific Hawza/ Lebanon

Evidences of the single narra-
tor  at Almola Abdulsamad Al-
hamadany Al-Haery

335

By : Instructor Wasan 
Noori Fadhil
Faculty of Education for 
Humanities
Karbala University/  
Department of English

The Frequency of Lexical  
Collocation and Grammatical  
Collocation Patterns in the 
Extracts of AL- Shehristani

25
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Contents
Researchers Name Research Title P

Assist. Prof. Dr. Fallah Ra-
sool Al- Husseini
University of Karbala/ Col-
lege of Education for Hu-
man
Sciences/ Dept. Arabic lan-
guage
Asst. Lecturer Asmaa 
Mdesher Fashakh
Ministry of Education / Di-
rectorate of Education Kar-
bala

The morphological signifi-
cance in the book of Altebyan 
in explaining the odd in Quran 
to Shihristany.

27

Sheikh Ameen Hussein 
Bouri
Scientific Hawza/ Holy 
Qum

The significance of general 
meaning of words and how to 
use them at «Alhadaeq Alnad-
herah»

85

Lect. Dr. Falah Abid Ali 
Serkal
University of Karbala/ Col-
lege of Education for Hu-
man
Sciences/ Dept. Arabic lan-
guage

The significances of the word 
in the poetry of sheikh Muhsen 
Abu Alheb.   (Karbala and its 
vocabularies as a model)

147
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4. Studying kerbala poets' verse in all aspects: stylistically, lin-
guistically, textually, etc. and gathering verses of those who had 
no collected poetic divans.

5. Verifying Kerbala manuscripts      
At last, researchers are invited to provide the journal with their 

writings. In other words, objectives cannot be carried out with-
out meeting and supporting the scientific efforts to manifest and 
study the heritage.
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teaching in its schools and hawzas, on a condition that residency 
period is considerable.

It is worth to mention that noblemen affiliation to more than 
one city according to birth, growing up by study, learning, or resi-
dency is a very common case in our heritage. That's why we find 
a scholar that affiliates himself as ( Al Isfehani by birth, Al Najafi 
by study, and Al Ha'iri residency and burial ground). Then, in brief, 
we can say that if any nobleman affiliated himself to Kerbala, then 
this affiliation to his original city is not cancelled.

The Journal Axes

Since Kerbala heritage journal is a specialized heritage journal, 
it receives all heritage researches including studies, indexes and 
bibliographies, and heritage verification. It contained the follow-
ing subjects:

1.Kerbala history and events and accidents, it passed through 
its noblemen's biographies, their places and what they stated: 
sayings, proverbs, tales, and wisdoms. In fact, it includes all its 
oral and written history.

2.Studying Kerbala scholars' opinions, jurisprudence, Osoul 
and men theories etc. descriptively, analytically, comparatively, 
collectively, and scientific critically.

3. The bibliographical studies include all its common and objec-
tive types such as publications, Kerbala scholars' manuscripts in a 
particular science or topic, the spatial ones as their manuscripts 
in certain library, the personal ones as one of Kerbala scholars' 
manuscripts or publications, etc.
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Kerbala heritage journal interests: 

Kerbala heritage journal horizon is as large as the heritage and 
its different hidden contents such as sciences and various arts 
that this city nobles care about including jurisprudence, Osoul 
and speech, Men and Hadith, grammar , morphology, rhetoric, 
arithmetic, astronomy, and other fields that cannot be all men-
tioned. 

Due to the great connection and total link between the scienc-
es and their progress and political, economic, and social historical 
events, the scientific studies took care about this city history and 
accidents and what happened on. All that is the heart interest of 
the journal.

Who are Kerbala noblemen?

It is well known that the criterion of affiliation to a city is dis-
putable. Some considered that living some years in a city. Oth-
ers considered the criterion is the scientific trace or the trace of 
residence. Others argued about the different temporal duration. 
Since Kerbala was a scientific city and a center of attraction and 
science students and migration to it with long duration, it was not 
easy to limit its noblemen names.

Nevertheless, the included affiliated noblemen according to 
the criterion are:

1.The respected city people who belong to families inhabited 
the city. Thus, these families' noblemen are Kerbala city noble-
men even if they left it.

2.The noblemen who settled in Kerbala for getting science or 
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ated establishing specialized heritage centers and Kerbala herit-
age center is one of them. So, the quarterly enhanced Kerbala 
heritage journal set out. It passed through constant steps that 
covered many aspects of this huge holy city heritage by studies, 
and enhanced scientific researches.

 Why Kerbala heritage?

Care and interest with holy Kerbala city heritage requires two 
significant starting points:

General starting point: it can be summarized that heritage of 
this city just like other our heritage which is still in need for more 
accurate scientific studies.

Common starting point: it is related to this holy city which 
became a center and shrine for many of the prophet proge-
ny's (p.b.u.t.) followers since Al Taf disaster and martyrdom of 
Imam Hussein, the prophet's grandson(p.b.u.t.). So, establish-
ing this city and setting a scientific movement which can be 
described with simple beginnings due to the political situation 
at that time. It began increasing up to the twelfth Hijri cen-
tury when it became  a place of attraction to students of sci-
ence and knowledge and headed the scientific movement that 
lasted to the ends of fourteenth Hijri century when the ag-
gressive movement to this city returned to this generous city.

According to all this, this holy city deserved centers and spe-
cialized journals that search its heritage and history, what came 
and happened on its earth along centuries, and its hidden con-
tents appear to people. 
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The Journal Message
All praise is due to God, creator of the creation, Prayer and 

peace be upon his prophets and messengers, particularly our 
master and prophet Mohammed and his progeny.

Talking about the heritage importance, necessity to take care 
with it and surviving its study became axiom that its mentioning 
is not desirable. The nation that does not care about its heritage 
does not honor its ascendants, does not study their good deeds 
will not have a future among other nations.

  What differentiates our heritage is two matters:

 First: richness and comprehensibility.
Second: shortage of the studies that care and search its hid-

den contents to show. At the time that we find out other nations 
seek for any materialistic any spiritual that connect them with 
their heritage, manifest it, and establish museums to dignify and 
glorify, we find out nations have a default in this field.

Many scholars spent their lives to serve science and society 
but nobody could know their names as well as survive their man-
uscripts, showing to the generations, or holding a conference or 
symposium that tackling their theories, opinions, and thoughts.

Thus, on the base of the prophet progeny's (p.b.u.t.) in-
structions that ordered us to keep heritage Imam Ja'afer Al 
Sadiq(p.b.u.h.) said to Al Mufedhel Bin Omer " write and tell your 
brothers science and let your books be a heritage to your son ". 
Accordingly, the general secretary of Al Abbas holy shrine initi-
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group of papers and essays on the heritage of Karbala to be ready 

and useful for our dear readers. We hope that this will help them 

and participate in revitalize the heritage of Karbala city. The last 

thing we say is Praise be to Allah, Lord of all creation.

Editor-in-chief
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The Issue Word
In the name of Allah, the most Gracious the most Merciful

Praise be to Allah, Lord of all creation, peace and blessing be 

upon the Prophet of Allah Mohammed, on his family , who Allah 

go wrath and purified them thorough purification

However, when the land of Karbala had the dignity to embrace 

the body of Al- Imam Al-Hussein the Master of young martyrs at 

heaven and  the grandchild of the Prophet Mohammed , it be-

came the safe zone for all men who cordially in love with Ahlo-

albeit (the family of the Prophet Mohammed) and the source of 

their inspiration for all scholars and jurists. Their love to Al- Imam 

Al-Hussein have attracted them to come from very far places to 

stay and live in Karbala to inspire the spiritual sense of the lives 

of Ahlo-albeit. Actually they spent their times to study in the 

schools of that holy city(Karbala), they also gave many lessons 

to be taught to the next generation such as morals, ethics and 

different religious meanings . Due to the difficulties of life, their 

efforts had disappeared and no one could reach them. Therefore, 

the main aim of Karbala Heritage Journal  is to revitalize and re-

store the works of those scholars and jurists who exhausted their 

lives to study the morals and ethics of Ahlo-albeit . It is also the 

responsibility of researchers and scholars to do so. In order to 

thank and gratitude them on what they did, the journal chose a 
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before publishing, the researchers are to be retrieved to the re-
searchers to accomplish them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not 
approved; it is not necessary to state the whys and wherefores of 
the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by 
experts to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant research 
published, and a financial reward of (150,000) ID

12. Taking into consideration some points for the publication 
priorities, as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail 

of the Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://kar-
balaheritage.alkafeel.net/, or Delivered directly to the Journal's 
headquarters at the following address: Karbala heritage center, 
Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind Hussein park the 
large, Karbala, Iraq.
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should be alphabetically ordered.
7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, 

and making an allusion to their sources at the bottom of the cap-
tion, in time there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes 
in the journal for the first time, so it is to manifest whether the 
actual research submitted to a conference or a symposium for 
publication or not. There should be an indication to the sponsor 
of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, 
or submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the view-
points of the researchers themselves; it is not necessary to come 
in line with the issuing vicinity, in time, the research stratification 
is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state 
their reliability for publication. No research retrieved to research-
ers, whether they are approved or not; it takes the procedures 
below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant re-
search for publication in a two-week period maximally from the 
time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of 
the edition chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, 
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original sci-

entific researches under the provisions below: 
1. Researches or studies to be published should strictly be ac-

cording to the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Hav-

ing, approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic 
or times new Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a 

page, 350 words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the re-

searcher/researchers, occupation, address, telephone number 
and email, and taking cognizance of averting a mention of the 
researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and tak-
ing cognizance of the common scientific procedures in documen-
tation; the title of the book, editor, publisher, publication place, 
version number, publication year and page number. Such is for 
the first mention to the meant source, but if being iterated once 
more, the documentation should be only as; the title of the book 
and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, 
in the case of having foreign sources, there should be a bibliog-
raphy apart from the Arabic one, and such books and researches 
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