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

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
أن  عىل   )simplified Arabic(بخط كلمة   )10000 بحدود)5000- 

ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل.
تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3

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

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4
مع  االلكرتوين  والربيد  اهلاتف،  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث أو أي إشارة إىل 

ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 

الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.



د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود . 6 يزوَّ
مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة 
ألسامء  األلفبائي  الرتتيب  إعدادمها  يف  ويراعي  العربية،  واملصادر  املراجع 

الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، . 8

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

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.. 9

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل . 11
أصحاهبا سواء أُقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

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

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 	. 
وموعد نرشها املتوّقع.

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



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

مالية جمزية.
يراعى يف أسبقية النرش:. 12

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

ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة. 13
(turath@alkafeel.net)

أو عىل موقع املجلة
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ

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





ِحْيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ
َكِلَمُة اْلَعَدد

اَلُم َعىَل َرُسوَلِه  اَلُة َوالسَّ َمد، َوالصَّ حُيْ َأْن  الَكِريِم  لَِوْجِهِه  َيْنَبِغي  َكاَم  احَلْمُد هلِلِ 
ْجَس  ِذيَن َأْذَهَب اهلُل َعْنُهُم الرِّ د، َوَعىَل آِل َبْيتِِه الُغرِّ املََياِمنِي الَّ مَّ د َأيِب الَقاِسِم حُمَ األجْمَ

َرُهُم َتْطِهرًيا. َوَطهَّ

مِلَِديَنِة  َواملَْعِريِفِّ  َقايِفِّ  َوالثَّ اْلِفْكِريِّ  اِث  َ الرترُّ إِلِْحَياِء  َكْرَباَلء  ُتَراِث  ُة  لَّ جَمَ َتْسَعى 
ِة الَفاِعَلِة يِف َتْطِويِر َحَرَكِة الَبْحِث الِعْلِميِّ َوَتْنِمَيِة  َسِة، إَِضاَفًة إىَِل امُلَسامَهَ َكْرَباَلء امُلَقدَّ
اِح َعَناِويَن بِْكر  لِلَباِحثنَِي  ِة َلَدى الَباِحثنَِي ِمْن ِخاَلِل اْقرِتَ الَقابِِليَّاِت َواملََهاَراِت الِعْلِميَّ
ِة  يَِئِة َبْعِض املََصاِدِر الّبْحثِيَّ ِة، َوَذلَِك ِعْنَد اْحتَِياِجِهم هَلا، َأْو َتْ اِغبنَِي لِلِكَتاَبِة يِف املََجلَّ الرَّ
ِمنَي ِعْلِميِّنَي َأكَفاء، َو َذِوي  ِزَمِة َأْو إِْرَشاِدِهم إَِلْيَها، َوَعْرِض َأْبَحاثِِهم َعىَل ُمَقوِّ الالَّ
ِصيَنِة الَكِفيَلِة  ِة الرَّ ُبِل الِعْلِميَّ ٍة َمْرُموَقة، َيُقوُموَن بَِتْوِجيِه الَباِحِث إىَِل السرُّ ُسْمَعٍة ِعْلِميَّ
ِة ِمْن َحْيُث التَّْجِديُد َواألَصاَلُة  ِقيِّ بِِه إىَِل َأْعىَل املْسَتَوَياِت الِعْلِميَّ ِم الَبْحِث َوالررُّ بَِتَقدرُّ
ِة َفَقط  َتمرُّ بَِنرْشِ اأَلْبَحاِث الِعْلِميَّ ُة اَل َتْ َو َخْلُق ُروِح االْبتَِكاِر َلَدى الَباِحِث، َفاملََجلَّ
ِصنِي الَِّذي َيْسَعى لَِتْطِويِر املََهاَراِت َوالَكَفاَءاِت  اِف الِعْلِميِّ الرَّ َبْل َتَبنَّت َدْوَر اإِلرْشَ
ِة َوِخْدَمِة الَبْحِث الِعْلِمّي. اِت الِعْلِميَّ اِمَيِة إىَِل َتْطِويِر اخِلرْبَ ِة َوَبْذِل اجُلُهوِد الرَّ الِعْلِميَّ

الَِّذي  ِل  اأَلوَّ َويِلِّ  الدرُّ الِعْلْمّي  ُمْؤمَتَرَها  إَِقاَمة  ُة  املََجلَّ َأْزَمَعت  َياِق  السِّ َهَذا  َويِف 
ُتَنا(،  ُهِويَّ )ُتَراُثَنا  ِشَعاِر  َت  حَتْ 2019م،  الثاين  تشـرين   8  -7 بَِتاِريِخ  ُيْعَقُد  َسْوَف 
َنْدُعَو  َأْن  َنا  َفَيُسرُّ اإِلْساَلِميَّة(،  املَْكَتَبِة  يِف  َوَمَكاَنُتُه  الَكْرَباَلئِيرُّ  اُث  َ )الرترُّ َوبِِعْنَوان: 

الَباِحثنَِي الِكَرام إىَِل امُلَشاَرَكِة ِمْن ِخاَلِل الِكَتاَبِة يِف َأَحِد املََحاِوِر اآلتَِيِة:



ُعُلوُم الُقْرآِن َوالتَّْفِسري.. 1

َجال.. 2 ُعُلوُم احَلِديِث َوالرِّ

ِعْلاَم الِفْقِه َو ُأُصولِه.. 3

ُعُلوُم الَفْلَسَفِة َو الَكاَلِم َو املَْنِطق.. 4

ِة َو آَداهَبا.. 5 َغِة الَعَربِيَّ ُعُلوُم اللَّ

رَي.. 6 اِجُم َو السِّ َ اِرْيُخ َو الرتَّ التَّ

اثِيَّة.. 7 َ ُة الرترُّ ْطبِيِقيَّ الُعُلوُم التَّ

ِقيق(.. 8 املَْخُطوَطاُت الَكْرَباَلئِيَّة )َدَراَسٌة َوحَتْ

ينِيَّة.. 9 املََداِرُس الدِّ

الَفَهاِرُس َو البِْبِلُيوَغَراْفَيا.. 10

تِي َتَناَوَلْت ِسرَيَ  ِة الَّ َأّما َأْبَحاُث َهَذا الَعَدِد َفَقْد َتَنّوَعت َبنْيَ اأَلْبَحاِث الّتاِرخِييَّ
َدَراَسٍة  ِمْثَل  ِة  َوَبنْيَ اأَلْبَحاِث الَوْصِفيَّ َوَدَراَسَة ُجُهوِدِهم الِعْلِميَّة،  َبْعِض اأَلْعاَلِم، 
د ُحَسنْي اأَلْصَفَهايِنّ احَلائِِرّي يِف ِكَتابِه  مَّ ْيِخ حُمَ َمة امُلْوِصَلة لِلشَّ ِة امُلَقدَّ ٍة لَِنَظِريَّ َوْصِفيَّ
يِف  الَكبرُِي  اأَلَثُر  هَلَا  َكاَن  تِي  الَّ ِة  اأُلُصولِيَّ َظِرّياِت  النَّ ِمن  َوِهَي  الَغَرِويَّة(،  )الُفُصوُل 
آَراَء  َتَناَوَل  َبْحٍث  إىل  إَضاَفًة  الَواِجب.  َمِة  ُمَقدِّ َمْسَأَلِة  يِف  ِة  الِفْقِهيَّ اأَلْبَحاِث  ِم  َتَقدرُّ
اأَلْفَكار  )َجاِمُع  بِِكَتابِِه:  ا  هَنَ َدوَّ تِي  الَّ الَكاَلِم  ِعْلِم  يِف  َراِقّي  النَّ َمْهِدي  د  مَّ حُمَ ْيِخ  الشَّ

ة. َوَناِقُد اأَلْنِظار(، إَِضاَفًة َإىَل َأْبَحاٍث ُأْخَرى ُمِهمَّ

اأُلوىَل  ِرَساَلَتنِي  الِكَراِم  ائَِنا  لُِقرَّ َنا  اْخرَتْ َفَقِد  الرتاث  حتقيق  بُِخُصوِص  ا  َأمَّ
انَِية ِرَساَلٌة يِف  ْغَرى يِف َأيِب الَفْضِل الَعبَّاس، َوالثَّ بِِعْنَوان: الَقِصيَدُة اأُلْزِريَّة الصرُّ



احَلائِِرّي. وقد احتوى هذا  اهَلَرِوّي  َتِقي  د  مَّ حُمّ ْيِخ  لِلشَّ م  َوالالَّ اأَللِِف  َمْعَنى  ِقيِق  حَتْ
العدد عىل فهرس أعداد هذا العام؛ إذ اعتدنا عىل ذكر فهرس أعداد العام يف العدد 

الرابع.

ائَِنا الِكَراِم، َوآِخُر َدْعَواَنا َأْن احَلْمُد  َويِف اخِلَتاِم َنْأَمُل َأْن َيَناَل َهَذا الَعَدُد ِرَضا ُقرَّ
هلِل َربِّ الَعاملنَِي.

َرئِيُس التَّْحِرير



كلمة الهياأتني اال�شت�شارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
يف سلوكياتا ؛ بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك الفرد: قواًل، وفعاًل، 
فاعلية  قدر  وعىل  حياتا،  يقود  الذي  النظام  بمجموعها  تشّكل  وتفكرًيا. 
وامتداداتا  املكانية،  رقعتها  تتحّدد  ؛  التأثريية  وإمكاناتا  الرتاكامت،  تلك 
الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة 

حياتا.

لذا يمكننا توصيف الرتاث، بحسب ما مر ذكره: بأنه الرتكة املادية واملعنوية 
لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف يكون تراث 

أي ساللة:

• املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.	

• املادة األدق لتبيني تارخيها.	

• احلفرية املثىل لكشف حضارتا.	

؛  بتفاصيل محولتها  عارًفا  مستهدفة(  برشية  لرتاث)ساللة  املتتبع  كان  وكلام 
تعالق  به  والوعي  بالرتاث  املعرفة  بني  التعالق  أّن  بمعنى:  بمعطياتا،  وعيه  كان 
تعّرف  يمكننا  هنا  ومن  بضعفه،  ويضعف  األول،  بقوة  الثاين  يقوى  طــردي، 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة 
املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد  فمرة  منهم،  املسلمني  سيام  وال  الرشق  تراث 



بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو 
حتريف قراءته، أو تأويله.

كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2
كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاتا تراًثا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراتا 
وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  ؛  إليها  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة ؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي  اجلزء  ؛ألهنا  رصاعات،ومرة  من  يعرتيه  بام  العراق  إىل  ينتمي  الذي 
استهدافات، فكل مستوى من هذه  ينطوي عليه من  بام  الرشق  إىل  ينتمي 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب تراثها، 
واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع 

عن سياقه.

وبناًء عىل ما سبق بيانه، تصدى مركز تراث كربالء التابع اىل قسم شؤون . 3
املعارف اإلسالمية و اإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة إىل تأسيس جملة 

علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهوًما متنوعة، تسعى إىل:

• ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة: 	
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

• ثنائية 	 عن  رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة 
التاريخ، ومديات تعالقها  الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى 
مع جماوراتا، وانعكاس ذلك التعالق سلًبا أو إجياًبا عىل حركيتها ؛ ثقافًيا 



ومعرفًيا.

• التي 	 مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها ؛ بالدليل.

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

• افتقادهم 	 ظل  يف  ؛  بأنفسهم  الرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز 
إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما يسجل هذا السعي 

مسؤولية رشعية وقانونية.

• التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء 	
يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

• التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف 	
عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني إىل 
رفدها بكتاباتم التي هبا ستكون. 
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امللخ�ص
يد حمّمد كاِظم القزوينّي قامٌة معرفيٌة وعلٌم من أعالم كربالء امُلربزين،  إنَّ السَّ
السيد  إنَّ  القول  فيها، ويمكن  املعرفة  ينابيع  ربوعها، ومتح من  نشأ وترعرع يف 
يف  ممّيزة  علمّية  وجهود  اإلسالم،  أعالم  سري  يف  حسان  تصنيفات  له  القزويني 
البحث التارخيي الرصني، كان له منهٌج واضٌح يف كتاباته، ومن أهّم املسائل التي 
تلحظ يف كتاباته ذكره الغاية التي من أجلها يؤّلف الكتاب، وتوثيق فضائل أهل 

البيت% من ُكُتب اجلمهور.

أسلوبه يف كتاباته واضٌح ليس فيه تعقيد وال ركاكة، له ملحات ممّيزة يف النقد 
التارخيي تشهد له بالتمكن واملعرفة التارخيّية الرصينة.
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Abstract
Seyed Mohammed Kadhum Al Quzewini was an 

outstanding figure and one of the well-known Kerbala 
prominent scholars. He was born and brought up on its earth, 
who learned from its knowledge stream. It can be said that 
seyed Al Quzewini had good classifications concerning Islam 
scholars' biographies and prominent scientific efforts in the 
enhanced historical research. He had his own clear method 
in his writing. The most important issues that can be noticed 
in his writings are his mentioning of the purpose behind his 
publishing the book and documenting the prophet(p.b.u.t) 
progeny's virtues in the Suni books. His writing style was 
explicit without complexity or weakness. He had prominent 
hints in the historical criticism that witnessed his ability and 
enhance historical knowledge.
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املقّدمة
احلمُد هللِ الذي جعل احلمَد مفتاًحا لذكره، وسبًبا للمزيد من فضله، ودلياًل 
من  واستعصاًما  تِِه،  لعزَّ واستسالًما  لنعمته،  استتامًما  أمحُدُه  وعظمته،  آالئه  عىل 
معصيته. والصالة والسالم عىل حممد خاتم النبينَي ومتام عدة املرسلني وعىل آلِه 

الّطيبني الّطاهريَن وأصحابِِه امُلنتجبنَي.

– ملتابعة  وحمدثنَي  األمة– ُقَدماَء  علامء  جهود  يف  الكتابة  أمهية  يف  جدال  ال 
العلمّية  املسرية  تاريخ  لتثبيت  وتفسريه،  كله  ذلَك  ودراسة  ونتاجهم،  سريهم 

للفكر اإلسالمي.

والعلامء  املرموقني،  كربالء  فضالء  من  القزوينّي  كاظم  حمّمد  يد  السَّ وُيعدرُّ 
ونثًرا  سّيااًل  قلاًم  تعاىل  اهلل  وهبه  املعرفة،  وسنام  األدب،  ناصية  يملُك  العاملني، 
مبسوَط العبارة ولغًة عذبة املورد، سّود القراطيس بذكر فضائل آل حمّمد%، 
وال  مؤونة،  غري  عىل  فوائدها  تدرك  الّديباجة،  مرشقة  البيان،  ناصعة  فجاءت 
شديُد  حمقٌق  الفكر،  مطرح  بعيُد  األّول،  الّطراز  من  مفكٌر  بعُد  وهو  للذهن،  كّد 
الّتنقيب،عليٌم بالّتأريخ، خبرٌي بمحاسنه ومساوئه، وكان حارَض الّدليل يف كتاباته، 
من  بمزيٍد  القزوينّي  العاّلمة  سرية  دراسة  عزمت  لذا  ؛  احلق  بمواضع  برٌص  وله 
االهتامم، مّطلًعا عىل مؤلفاته، ُمعرًجا عىل أهم املالمح املهمة يف تكوينه الفكرّي، 

ُمدالًّ عىل رصانة طرحه، منّبًها عىل فلتات قلمه،مبّيًنا خالصة فكره ومنهجه.

إذ قسمُت البحث عىل متهيد ومبحثني، تناول املبحث األّول: مؤلفاته العلمّية 
وتكّلمت يف الّثاين عن منهجه يف الّتأليف.
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التمهيد: �شرية ال�شّيد القزويني
يف  ونشأ   1930 سنة  كاظم  حمّمد  القزوينّي  يد  السَّ ُولد  هادة  الشَّ كربالء  يف 
ربوِعها من أرسة علوّية معروفة بالعلِم والكرِم، وهبا نبت يف أكرِم املنابت، »فهو 
القزوينّي  هاشم  السّيد  الّدينّي  املرجع  وحفيد  إبراهيم،  حمّمد  السّيد  العامل  نجُل 
املتوىف سنة 1327هـ«)1(، فتهيأت له مكامن اإلبداع، وتاقت نفسه إىل الّدرجات 
الّرفيعة يف العلم، فدرس املقدمات من الّنحو والرّصف واملنطق يف حوزة كربالء 
النَّجف  علامء  عند  وأصوَله  الفقه  فدرَس  العلم  مراتب  يف  تدرج  ثم  العلمّية، 
وكربالء، ومتح من جمالِسها العلميِة، فغدا مؤهاًل أْن يكوَن خطيًبا مفوًها، فامتهن 
اخلطابَة والوعَظ يف سن الّشباب، فرشع بالّتبليغ الدينّي، فجاب البلداَن من مرَص 
إىل باكستان، وثم استقّر به املقام يف كربالء فأصبح مدرًسا لكتاب املكاسب)2( يف 

مدرسة ابن فهد احليّل بكربالء)3(.

ثم تفّرغ للّتأليِف فكتب مؤلفاٍت يف غايِة الّنفاسِة والّتحقيِق، تدلل عىل موفور 
احلّذاق، وهي  إال  إليها  يلتفت  نكٍت ال  املصنفات عىل  تلك  كبري، وتشمل  علم 

كاشفة عن مفكٍر له باع طويل يف املطارحات العقدية.

يف  الكبرُي  األثُر  له  وكان  القول،  وفن  اخلطابة  فن  يف  القزوينّي  السّيد  برع 
املجتمع الكربالئّي، واتصفت خطابته باملنهج الوعظّي واألمر باملعروف والّنهي 

عن املنكر.

واشتهر بلقب)سيد اخلطباء( ملكانته الرائقة يف فن اخلطابة)4(. وملكانته العلمّية 
تأسيس مؤسسة  منها  ثقافية،  نشاطات  له  القزوينّي(، وكان  ُأطلق عليه)العاّلمة 
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باسم)رابطة الّنرش اإلسالمّي( التي جعلت من مدرسة ابن فهد احليل مقًرا هلا)5(.
ينتقد  كان  فقد  واهلوان،  الضيم  يرَض  فلم  أجداده،  منهج  عىل  ثورًيا   وكان
والسجن)6(،  لالعتقال  مما عّرضه  بطرٍف خفي يف خطبه وكالمه،  البعثّي  النظام 
وبعد خروجه من العراق، بسبب مضايقات الّنظام البعثّي، بدأ العاّلمة القزوينّي 
النطاق، يف املغرب والكويت وأسرتاليا، فكان نعم السفري  بنشاط دعوي واسع 

ملذهب أهل البيت%)7(.

ثم استقّر به املقام يف إيران، فوافاه األجل فيها إثر مرض أمّل به فدفن يف قم 
سنة)1415هـ(، ومل تستطع عائلته دفنه يف العراق بسبب موقفه من الّنظام احلاكم 
إىل  الرّشيف  جثامنه  ُنقل  بالعراق،  دفنه  يف  بالّرغبة  وصيته  عىل  وبناًء  العراق،  يف 

العراق سنة)1432هـ( ليدفن يف الصحن احلسيني الرشيف)8(.
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املبحث االأّول: موؤّلفات ال�شيد القزويني
كان السّيد القزويني كاتًبا جُميًدا وباحًثا نقيًدا يف املسائل املتعلقة برتاث أهل 
مكانِته  علوِّ  عىل  تدّلل  التي  تركها،  التي  بالّتأليفات  ذلك  ويتضح  البيت%، 
احلدث  بحسب  املرتبة  املهمِة  تصنيفاتِه  أشهِر  ومن  والّدينّي،  الّتارخيّي  بالّتحقيق 

التأرخيي:

1 ..سرية الرسول األعظم
اإلسالم والّتعاليم الرّتبوّية.. 2
اإلسالم يتجىل يف مذهب أهل البيت.. 3
رشح هنج البالغة.. 4
اإلمام عيل بن أيب طالب من املهد إىل اللحد.. 5
فاطمة الزهراء من املهد إىل اللحد.. 6
فاجعة الطف.. 7
السيدة زينب من املهد إىل اللحد.. 8
9 ..موسوعة اإلمام الصادق
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وسنعرض جمموعة من تلك املصنفات املطبوعة عىل وفق التسلسل التَّارخيي 
للشخصيات:

:ّواًل: سرية الرسول األعظم	

اختيار  وحسن  باإلجياز،  الكتاب  هذا  متّيز  النبوّية،  الّسرية  يف  كتاٌب  وهو 
احلوادث املهمة يف سرية الرسول األعظم، ويقع هذا الكتاب يف حمورين: األّول 
يتعلق بوالدة النبي إىل مبعثه الرّشيف، يف حني تضمن املحور الّثاين: األحداث 

التي مّرت عىل الرسول من زمن البعثة حتى انتقاله للرفيق األعظم)9(.

ثانًيا: اإلسالم والتعاليم الرتبوّية

الرائق)اإلسالم  كتابه  الرتبوّي  الفكر  يف  القزوينّي  العاّلمة  مؤّلفات  من 
والتعاليم الرتبوّية(، وهو كتاب موجز يقع يف 104 صفحة طبعته مطبعة الغرّي 

ومطبعة النعامن سنة 1968م)10(.

عىل  معتمًدا  اإلسالمّي،  املجتمع  يف  األخالقّية  للقيم  يتعرض  كتاب  وهو 
الّشواهد القرآنّية واحلديثّية، وهو مهم يف بابه.

ثالًثا: رشح نج البالغة

هنُج البالغِة ذلك األثر األديّب والفكرّي وجليس املفكرين واألدباء واخلطباء 
يف حّلهم وترحاهلم، كان موضع االهتامم عند العاّلمة القزوينّي، فأسهم يف رشحه 
بنحو موجز ال خيلو من الّنكات املعرفّية، واالستدالالت املحكمة. ويقع الرّشح 

يف ثالثة جملدات.

لرغبِة  تلبيًة  البالغة( جاء  تأليفه)رشح هنج  أنَّ سبب  القزوينيرُّ  السّيد  وذكر 
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إيّل:  وأحبهم  عيّل  أصدقائي  أعز  »فسألني  يقول:  حني  وذلك  األصدقاء،  أحد 
بلسان  متكّلم  بل وكل  يفهمه كل عريّب  اجلليل رشًحا  فر  السَّ أْن أرشح عىل هذا 
العرب، بحيث يظهر منه بعض النَّكات الكالمّية واللطائف اخلفّية التي ال تبدو 
خدمة  و  له،  إجابة  الرّشح  هذا  فكتبت  واجلمل.  للكلامت  املوضح  بالرشح  إال 

للدين، و إظهاًرا للوالية ملوالي سيد األوصياء و أفضل األصفياء«)11(.

وهذا  الّتأليف،  يف  منهَجه  املؤّلُف  يذكر  أْن  املتني  التَّأليف  خصائص  ومن 
يف  دأيِب  »إنَّ  بقوله:  الرّشِح،  هذا  يف  منهَجه  أباَن  فقد   ، القزوينيرُّ العاّلمُة  فعله  ما 
الّلغات  هذا الرّشِح أْن أذكر شيًئا من اخلطبة حتت عنوان)املتن(، ثم أذكُر معاين 
ح، وما يتعلق بذلك  التَّفسري حتت كلمة)اللغة( ثم أذكر الرشَّ لدى االحتياج إىل 
بمناسبة املقام حتت عنوان)املعنى(. و أرشُح ذلك)مقدار جهدي( بألفاظ واضحة 
و عبارات سهلة، وكلامت مأنوسة عند العرف ُمبتعًدا عن ذكر األلفاظ الصعبة، 
القليلة االستعامل، وأذكر أيًضا)مهام أمكن( اختالف بعض الّنسخ، وأقوال العلامء 
بمناسبة  الواردة  األحاديث  و  األخبار  بعض  و  الرّشح،  يف  املحتملة  الوجوه  و 

املقام«)12(.

أّما أسلوبه يف الكتابة فإّن الوضوح حيّفه من كّل جانٍب، ليس فيه تعقيٌد وال 
ركاكٌة، وكأّن كاتبه يستهدف اإلفهام قبل البياِن الكتايِب، ومن ذلك قوله يف تفسري 
مقطٍع من مقاطع اخلطبة األوىل: )احلمُد هلّل الذي ال يبلغ مدحته القائلون(: اليشء 
إذا ُعرف ماهيته و ُعلم كنهه يمكُن مدحه- أي وصفه- وإن بلغ من الكرب والعظم 
ما بلغ، ولكن إذا َجِهل اإلنساُن حقيقة اليّشء، وقرص عقله عن إدراك ماهيته، ال 
يبلغ مدحه أي ال يتمكن من وصفه. فاهلل عزَّ و جّل حيث ال طريق إىل معرفته 
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الكاملة كذلك ال يبلغ القائلون مدحته و وصفه ملا تقدم«)13(.

وحسًنا فعل السيد القزويني يف توثيق خطب هنج البالغة، ومن ذلك اخلطبة 
ومن  هـ(،  الريض)ت406  الرّشيف  طريق  غري  من  أسانيدها  وذكر  الشقشقّية، 
كتب اجُلمهور، بام ال يدع للمرتاب أن يقول شيًئا، ويف ذلك يقول: »من حسن 
باقي  أكثر من رواة  الريض  أنَّ رواة هذه اخلطبة عن غري  االتفاق و حسن احلظ 
خطبه، وهؤالِء الرواة كان بعضهم قبل السّيد الريّض و بعضهم كان معارًصا 
الّريّض عليهم الرمحة، و إليك  البعض اآلخر كان زمانه متأّخًرا عن زمان  له، و 
الرتديد  يبقى جماٌل للشك و  بتواريخ وفيات أصحاهبا كي ال  أسامؤهم مشفوعة 
يف استناد اخلطبة، أضف إىل ذلك كيف يمكن للريض و غريه أن يأتوا بأمثال هذا 

الكالم الذي هو يف أعىل مراتب الفصاحة«)14(.

ومما يلحظ عىل)رشح هنج البالغة( للعاّلمة القزوينّي طغيان النَّزعة العقدّية، 
واالهتامم بالّتحقيق الّتارخيّي والكالمّي، يف حني اختفى املسلك الّلغوّي يف أثناء 
السّيد  رشح  يكن  ومل  املواطن،  من  كثرٍي  يف   عيل اإلمام  كالم  مفردات  رشح 
القزوينّي عىل نحو واحد من اإلجياز واالستطراد، فاخلطبة التي فيها بؤر تارخيّية 
وعقدّية نجدها تأخذ مساحًة واسعة من البيان واالستطراد عىل خالف اخلطب 

األخرى التي تلبست بلبوس اإلجياز واالقتصاد اللغوّي.

رابًعا: كتا	 اإلمام عيل بن 	يب طالب من املهد إىل اللحد

من الكتب التي أثرت املكتبة اإلسالمّية كتاب العاّلمة القزوينّي )اإلمام عيل 
بن أيب طالب من املهد إىل اللحد( ذلك الكتاب الذي كانت له مكانًة مرموقًة 
يف نفوس حمبي أهل البيت لسهولة طرحه، وسعة معلوماته املهمة، وتسلسله 
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الّتارخيّي املتقن، وأصل هذا الكتاب حمارضات كان السّيد القزوينّي قد ألقاها يف 
جامع الصايّف يف مدينة كربالء امُلقدسة، وقد طلب منه املرجع الّراحل السّيد حممد 
ذلك،  يرغب يف  القزوينّي  السّيد  يكن  مل  ثم طبعها،  تدوينها  الّشريازّي  احلسينّي 
بسيطة  بتعديالت  وقام  املحارضات  دّون  الشريازّي  السّيد  من  إرصار  بعد  لكن 

عليها حتى طبع الكتاب)15(.

اتسم هذا الكتاب باألسلوب اخلطايّب، إذ تتخلله بؤر احلامسة يف وصف بطل 
اإلسالم، وهو بعد كتاٌب يف فضائل أمري املؤمنني، مل ينس مؤلفه توثيق ما جيب 
توثيقه، إاّل أّنه ترك مواطن كثرية من دون توثيق، وهو كتاب نافع، ومصدٌر مهٌم 

.للخطباء يف سرية اإلمام عيل

خامًسا: فاطمة الزهراء من املهد إىل اللحد

من   الّزهراء القّيم)فاطمة  كتابه  القزوينّي  للّسيد  الّرائعة  الكتب  من 
املهد إىل اللحد(، وهو كتاب نفيس، جليل، جزيل املباحث، جّم الفوائد، غزير 
بأحاديث  يبدأ  املنال  قريب  التنسيق،  مطرد  املنحى،  حسن  املنهج،  سديد  املادة، 
يقني  وتزيد  املصادر،  متعددة   الزهراء فاطمة  السيدة  ومناقب  فضائل  عن 
القارئ باملقامات التي وصلت إليها حجة احلجج، كام يذكر أسامءها الثامنية 
العاملني  نساء  سيدة  سرية  يف  هبا  حيتذى  متعددة  نامذج  لنا  ويقّدم  ومعانيها،  عرش 
يف طفولتها وشباهبا وحياتا الزوجية واألمومية وكوهنا معصومة وحجة احلجج 
أحاديث  من  جيدة  قوالب  يف  مبينة  اجلوانب  هذه  كل  أرضــه،  يف  اهلل  وسفرية 
القزوينّي  السّيد  املخالفني. وقد رشح  أو  الشيعة  وروايات وقصص من مصادر 
اخلطبة الفدكّية بأسلوب عرصي متقّبل، ومسح جلباب الغريب من لغة السّيدة 
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الّزهراء ببيان بديع، ولغة قريبة املنال.

وهو كتاب ينري الّدرب للفتى املؤمن والفتاة املؤمنة خصوًصا ويقوي عقيدتام 
ويغذينا باملعارف الدينية الواسعة واملطالب العالية.

ما  له  فكان  معه،  يدفن  أْن  أوىص  الكتاب  هلذا  القزوينّي  السّيد  حمّبة  ومن 
أراد)16(.

ومما يمّيز هذا الكتاب:

بمقام  املشككني  عىل  للردِّ  كتابه  مستهل  يف  القزوينّي  السّيد  تصّدى  	ّواًل: 

السّيدة الّزهراء، ومن ذلك يف رّده عىل كاتب فلسطينّي اسمه ]حممد عادل 
ه عىل نرصايّن  زعيرت[ حاول التقليل من شأن السّيدة الّزهراء وكذلك يف ردِّ

حاول االنتقاص بمقاالت بالّية)17(.

تلك  من  واإلفــادة  وتربوّية،  نفسّية  بمناهج  الّتارخيّية  احلوادث  ربط  ثانًيا: 

بنت  خدجية  السيدة  عن  حديثه  يف  السيام  و  الشخصيات،  حتليل  يف  اإلشــارات 
.)18(خويلد

ثالًثا: من مداقة السّيد القزوينّي توثيق الّروايات من ُكُتب اجلمهور، والسيام 

ا من الغلو يف أهل البيت، ومن ذلك رواية حديث  الروايات التي يظن فيها أهنَّ
كتب  من  الّروائية  الّنصوص  نقل  إذ  أمها)19(،  بطن  يف  وهي  السيدة)الزهراء( 

اجلمهور.

رابًعا: ومن مميزات أسلوب القزوينّي يف هذا الكتاب ذكره اللطائف املعرفّية. 

.)20(ومن ذلك بيانه املراد من مصحف فاطمة
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 اإلمام عيل كتاب  اللحد عن  إىل  املهد  من  فاطمة  كتاب  خامًسا: خيتلف 

بأّنه أكثر حتقيًقا، وأميل للروح العلمّية يف طرق احلقائق، وال خيلو هذا الكتاب من 
مناقشاٍت سديدٍة)21(.

سادًسا: فاجعة الطف

من الكتب التي كتبها السّيد القزوينّي يف مصيبة اإلمام احلسني يف كربالء 
كتابه)فاجعة الطف( أو ما يعرف بـ)مقتل اإلمام احلسني (يقُع هذا الكتاب يف 
بنحو موجٍز،   ملقتل اإلمام احلسني القزوينّي  السّيد  فيه  يتعرض  80 صفحة، 
والظاهر أنَّ هذا الكتاب معدٌّ للقراءة يف يوم عاشوراء خللوه من الّتوثيق، وطغيان 
اهلل  »عّظم  بالقول:  كتابه  القزوينّي  السّيد  استهّل  إذ  احلوادث،  املتسلسل  الّسد 
أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيِدنا احلسني،وجعلنا اهلل من الّطالبني بثأره مع 
يوم  وأكرب  اإلسالِم،  يوم يف  أعظم  اليوم  إنَّ هذا   .املنتظر املهدي  اإلمام  ولده 
تارخيّي يف العامل، لقد وقعت يف مثل هذا اليوم الفاجعة العظمى واملصيبة الكربى 
التي مل يشهد هلا التأريخ مثياًل وال نظرًيا، واقعة دامية، وكارثة مؤملة حلَّت باإلسالِم 

واملسلمني«)22(.

ومن لطيف القول أنَّ سبب تأليفه هذا الكتاب عىل الرغم من كثرة املصنفات 
كان  التي  كربالء  يف  اإلسالمّي(  الّنرش  كانت)رابطة  أنَّه  الّصدد،  هذا  يف  املؤلفة 
يوم عاشوراء رسائل  تتلقى يف  القزوينّي كانت  السّيد حممد كاِظم  يرشف عليها 
اإلمام  بقضية  جهل  هلا  التي  اإلسالمّية  الدول  من  الّرسائل  تلك  وكانت  تنئة، 
اليوم  اليوم، ويسّمى هذا  الدول حتتفل هبذا  إنَّ تلك  إذ  احلسني ومظلوميته، 
رسختها  الثقافة  وتلك   ،احلسني اإلمام  بقتل  الظفر  أي  بيوم)الظفر(  عندهم 
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املنظومة األموية، واستمرت تلك العادة السيئة، تنقلها األجيال، جيل عن جيل، 
منه)70(  وطبع  الطف(،  كتابه)فاجعة  أّلف  املشينة،  احلالة  تلك  السيد  رأى  وملا 
ألف نسخة أرسلْت إىل تلك الدول التي تأيت منها التهاين والتربيكات، وبعد ذلك 

تغرّي احلال حتى قاموا يرسلون رسائل التعازي واحلداد)23(.

اإلمام  عن  كتاًبا  أّلف  القزوينّي  كاظم  حمّمد  السّيد  أنَّ  بالذكر  اجلدير  ومن 
احلسني أسامه)اإلمام احلسني من املهد إىل اللحد( ولكنه مل يَر الّنور، فلم يطبع 

إىل يومنا هذا.

سابًعا: زينب الكربى من املهد إىل اللحد

املهد  من   الكربى كتابه)زينب  القزوينّي  للسّيد  الرائقة  املصنفات  من 
إىل اللحد(، ومن مميزات هذا الكتاب الّتحقيق والّتوثيق والّضبط باحلركات، إذ 
تناول  رائعة،  مقدمة  له  وقّدم  مباحثه،  فوّثق  بذلك،  السّيد مصطفى  ولده  تكّفل 

فيها ترمجة السّيد القزوينّي،وعرض فيه سبب تأليفه ومنهجه يف الّتأليف)24(.

وعرض السّيد القزوينّي حلقائق مهمة من سرية السّيدة احلوراء، تدّلل 
عىل علم مكني وحتقيق متني، إذ تناول املحطات املهمة يف حياتا، وتناول مباحث 
يف  القزوينّي  العاّلمة  منزلة  عىل  تدّلل  التي  املباحث  تلك  أحد  سنعرض  مهمة، 

التحقيق الّتارخيي الّرصني، واملسألة هي:

تعيني مرقد السّيدة زينب

من الوقفات العلمّية الّتحقيقّية ما تعرض له السّيد حمّمد كاِظم القزوينّي يف 
الّثالثة  األقوال  إذ عرض  اللحد(،  إىل  املهد  الكربى من  كتابه)زينب  هناية 
يف حتديد قربها بنحو حتقيقّي موضوعّي، إذ ذكر أنَّه: »اختلفت األقوال يف مدفن 
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أنَّ  القزوينّي  السّيد  اختالًفا عجيًبا«)25(، وذكر  السيدة زينب، وحملِّ قربها 
مجلة الكالم تنحرص يف ثالثة أقوال:

يف  توفيت  إهنا  الّثاين:  والقول  املنورة،  املدينة  يف  توفيت  إهّنا  األّول:  القول 
دمشق، والقول الّثالث: إهنا توفيت يف مرص)26(.

بأهل  حلق  الذي  الظلم  إىل  االختالف  هذا  سبب  القزوينّي  السّيد  ويعزو 
البيت%، وحرق كل الوثائق والكتب التي توّثق حياتم وسريهم)27(.

وبدأ السّيد القزوينّي مناقشة القول األّول الذي يذهُب إىل وجود قربها يف 
ا – أنَّ  املدينة املنورة، متعّرًضا إىل األدلة املؤيدة هلذا القول، إذ ذكر: »أّنه ثبَت تارخييًّ
السيدة زينب وصلْت إىل املدينة ودخلت إليها، ومل يثبت خروجها من املدينة«)28(

القول،  هذا  إىل  ماَل  العاميّل  األمني  حُمسن  السّيد  أنَّ  القزوينّي  السّيد  وذكر 
مستعرًضا أدلته وحججه، وتعقّبه السّيد القزويني بالقول: »إّنه ال يوجد يف املدينة 
السالم.  عليها  زينب  للسّيدة  قرٌب   – خاّصة  بصورة  البقيع  مقربة  ويف   – املنورة 
إىل  االنتباه  مع  ثم  أحد؟!،  بذلك  يعلم  هناك، ومل  يكون قربها  أن  يمكن  فكيف 

الّشخصية املرموقة التي كانت للسيدة زينب يف أرستا، وعند الناس مجيًعا«)29(.

مَلْ يشهد دفنها  مِلْ  القزويني جمموعة تساؤالت مرشوعة منها،  السّيد  ووضع 
أحد؟

مِلَ مْل يتحدث أحٌد من أئمة أهل البيت% عن هذا املوضوع املهم ؟)30(.

إذ  واحلق أنَّ السّيد قد أوضح أسباب ذلك قبل دخوله ملناقشة هذا القول، 
عرض ملدى الظلم والتعتيم اإلعالمي الذي مورس ضد البيت العلوّي، وإن بدا 
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السّيد القزوينّي غري متعاطف مع هذا القول.

وأضاف السّيد القزويني قائاًل: »ليت شعري هْل يأذن يل السّيُد األمني أْن 
أسأله: إْن كانت السّيدة زينب ُدفنت يف املدينة املنورة، وكان املرقد املوجود يف قرية 
الراوية يف ضاحية دمشق قرب امرأٍة جَمهولة النَّسب، كام اّدعى ذلك السّيد األمني، 
فلامذا ُدفن السيد بعد وفاته عند مدخل مقام السيدة زينب بضاحية دمشق«)31(، 
أقول: ال يمكن أن يكون ذلك بوصية منه، لعدم وجود الوثيقة يف ذلك، زْد عىل 
فال  خصيات،  والشَّ العلامء  من  لكثري  مقام   ،زينب السّيدة  مرقد  لعل  ذلك 
العلمّي أوىل  يعني بالرّضورة دفن السّيد األمني خّلة سلبّية عليه، ثم إنَّ البحث 

باالتباع مهام كانت نتائجه.

ثم طرح السّيد القزوينّي أدلة القول الّثاين الذي يذهب إىل أنَّ مرقد السّيدة 
زينب يف الّشام، إذ ذكر أنَّ »السّيدة زينب الكربى سافرت مع زوجها 
إىل الّشام بسبب املجاعة التي وقعت يف املدينة املنورة.... وبعد وصوهلا – بمّدة 

مرضت وماتت وُدفنت هنالك«)32(.

ومما ُيؤخذ عىل هذا القوِل عدم توثيقه من الكتب الّتارخيّية، ثم ُيشكل السّيد 
القزوينّي عىل حقيقة هذه املجاعة املزعومة؛ لدحض هذا القول، ثم يورد حقيقة 
للّسيدة  وليس  كلثوم  ألم  هو  القرب  أّن  ينص  الذي  قربها  عىل  املوجود  الّنقش 

.)33(زينب

أنَّ  إىل  يذهب  الذي  الّثالث  الــرأي  إىل  يميل  القزوينّي  السّيد  أنَّ  ويظهر 
الكتاب  عىل  ذلك  يف  معتمًدا  ِمرص،  يف  املوجود  ذلك   زينب السّيدة  قرب 
املسّمى)أخبار الّزينبات( للعبيديّل األعرجّي العلوّي)ت277هـ( الذي ينصرُّ عىل 
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أنَّ قرب السيدة زينب يف مرص، مما قّوى هذا القول أنَّ كتاب)أخبار الزينبات( 
من الكتب التي تعود للقرن الثَّالث اهلجرّي، وأنَّ صاحب الكتاب نصَّ عىل أنَّ 
املرقد املوجود يف مرص يعود للسيدة زينب، وأنَّ املؤّلف من الّساللة العلوّية 
املطهرة)34(. ولكنه مل يقطع بذلك عىل نحو اليقني، ولكّنه أملح إىل تقّبل هذا الرأي، 
القول  هذا  صار  لُعبيديّل  الّزينبات(  كتاب)أخبار  وانتشار  اكتشاف  »بعد  بقوله: 
ة اأُلسس املبنّية عليها  أقوى االحتامالت الثالثة ملكان السّيدة زينب الكربى، لقوَّ

هذا القول«)35(.

ثامنًا: موسوعة اإلمام الّصادق

ُتعدرُّ موسوعة اإلمام الّصادق للعاّلمة القزوينّي من أفضل ما ُأّلف يف سرية 
اإلمام الّصادق، وتقع املوسوعة يف ستني جملًدا)36(، وهي تدلل عىل جهد كبري، 
وإملام قّل نظريه بمدرسة اإلمام الّصادق، وقد ُطبع منها 30 جملًدا حتى اآلن، 
واستهدف   ،الّصادق اإلمام  عن  منقولة  رواية  آالف  عرشة  عىل  حوت  وقد 
اإلمام ضمن  الواردة عن  الروايات  املوسوعة مجع كل  القزوينّي من هذه  السّيد 
ترتيب علمي متقن، وعىل كل األبواب الفقهّية والعقدّية، وتوفر هذه املوسوعة 

.اجلهد للباحثني فيام يتعلق بالّروايات الواردة عن اإلمام الّصادق

وقد انتخب من األجزاء الثالثة األوىل من سرية اإلمام الّصادق مع زيادات 
مهمة يف كتاٍب ُيعرف بـ)اإلمام الّصادق من املهد إىل اللحد(، ويتحدث هذا 
الكتاب عن حياة اإلمام الّصادق وسريته ومعجزاته وعلومه وإمامته وغريها من 
األمور، وجاء هذا الكتاب ليكمل سلسلته الذهبية)من املهد إىل اللحد( يف ِسرَي 

األئمة%.
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وكان من منهج السّيد القزوينّي يف هذا الكتاب االبتعاد عن الّروايات التي 
يشمرُّ منها رائحة الغلو والّتفريط بمقامات اإلمام الّصادق لذلك جتده يقول يف 
مستهل كتابه هذه احلقيقة: »جيب أْن تعلَم بأنني لسُت خرافًيا، وال ساذًجا عارًيا 
الرّتهات  وراء  أركض  وال  الّسليم،  العقل  ُيصّدقه  ال  ما  أعتنق  وال  الفهم،  عن 

واألفكار الّتائهة«)37(.

وقد عرض يف هذا الكتاِب مجلًة من القضايا، ومن تلك القضايا التي ذكرها 
السيد القزويني أنَّ »البخارّي صاحب الّصحيح املعروف، فإّنه مل حيتج بأحاديث 
اإلمام الصادق واألئمة الّطاهرين من أهل البيت%«)38(، يف حني نجده حيتجرُّ 
بمروان بن احلكم، واملغرية بن شعبة، وعمران بن حّطان، وعكرمة الرببرّي، وحال 
هؤالِء ال خيفى عىل املطّلع الّرشيد، ثم يذّيل السيد القزوينّي هذه املقالة بالقول: 
وهل  د؟  املتعمَّ املكشوف  رف  التطرُّ هبذا  البخارّي  وجدان  ريض  هل  أدري  »وما 
ارتاح ضمريه بالرواية عن مجاعة من مشاهري الفّساق أمثال املغرية بن شعبة)أزنى 
ثقيف(؟ ومعاريف الكذابني أمثال أيب هريرة الذي كان َمصنًعا للحديث؟! مع 

.)39(»إعراضه عن أحاديث اإلمام الصادق

كام استخرج من هذه املوسوعة كتابه اآلخر)طب اإلمام الصادق( الذي 
ُيعنى بجمع الروايات الواردة يف الطب ضمن ترتيب دقيق.

تاسًعا: اإلمام اجلواد من املهد إىل اللحد

القزوينّي يف سرية  السّيد  أّلف  البيت%  أهل  الّتأليف يف سري  يف سلسلة 
هذا  ويقع  اللحد(  إىل  املهد  من   اجلواد اخلالد)اإلمام  كتابه  اجلــواد  اإلمــام 
الّتصنيفات اجلليلة يف سرية اإلمام اجلواِد وقد  الكتاُب يف جملدين، وهو من 
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بذل فيه املؤّلُف الوسع يف استظهار اللمحاِت املهمِة يف سريتِه اجلليلة.

اللحد(،  إىل  املهد  من   اجلواد الكتاب)اإلمام  هذا  تأليف  سبب  وكان 
موسى  بن  عيل  الــرؤيــا اإلمــام  عــامل  يف  رأى  القزويني  كاظم  حممد  السّيد  أّن 

الّرضا يقول له: »اكتب عن األئمة األربعة من بعدي«)40(.

كتاب  فأّلف  األئمة،  سري  يف  املهمة  السلسلة  هذا  القزوينّي  السّيد  وأكمل 
اللحد( و)اإلمام احلسن العسكري من  املهد إىل  )اإلمام عيل اهلادي من 
املهد إىل اللحد( و)اإلمام املهدي من املهد إىل الظهور(، ومتّيزت هذه الكتب 
اإلسالمّية  باملعرفة  اإلسالمّية  املكتبة  وأثرت  املهمة،  واحلقائق  الّرائق  بالّتحقيق 
احلّقة. وُيعدرُّ كتابه)اإلمام املهدي من املهد إىل الّظهور( من أهمِّ الكتب املصنفة 
تتعلق  التي  املسائل  من  الكثري  اجلمهور  كتب  نصوص  من  وّثق  وقد  سريته،  يف 

بوالدته وحتديد شخصيته، وظهوره يف آخر الزمان.
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املبحث الثاين)منهجه يف الكتابة(
من نافلة القول أنَّ السّيد القزوينّي مل يصل إىل هذا العطاء الّثر والنتاج العبق 
إاّل بعد أن كّرس حياته ووقته وجهده وعقله، حتى آخر أيامه الغرتاف العلم من 

منابعه األصلية، وتستطيع تلمس منهجه يف الكتابة يف مستويات عدة:

املستوى األّول: منهجه يف التوثيق

نجد السّيد القزوينّي يعمد إىل توثيق الّنصوص التي يأخذها، وقد أملحنا إىل 
الغدير  حديث  ذكروا  الذين  »الّتابعون  فقال  الّشقشقّية  للخطبة  توثيقه  يف  ذلك 
فاملشهور منهم أربعة و ثامنون.وأما العلامء من القرن الّثاين اىل هذا القرن من الذين 
ذكروا هذا احلديث فقد جتاوز عددهم ثالثامئة و ستني عاملًا.و أما شعراء الغدير 
من الّشيعة و العامة و الّنصارى و غريهم عىل اختالف لغاتم فال يعلم عددهم 
إاّل اهلل تعاىل.وأما املفسون من العامة الذين ذكروا الواقعة يف تفسري آية التبليغ، 
فكثريون فمنهم:)1( الّطربّي،)2( الّثعلبّي،)3( الواحدّي)4( القرطبّي،)5( أبو 
السعود،)6(،الفخر الّرازّي،)7( ابن كثري،)8( الّنيشابورّي)9( السيوطّي،)10(، 

اخلطيب الرشبينّي)11( اآللويس«)41(.

السّيد  أنَّ  الّتوثيقات، واألغلب  فقد غابت عنه  الطف(  كتابه)فاجعة  أما يف 
القزوينّي كان هدفه من هذا الكتاب هو االسرتسال يف نقل واقعة الطف بصورة 
متصلة، ومما يلحظ كذلك أّن املصادر التي يأخذها يف أغلبها من ُكُتِب اجلمهور؛ 
لتكون أكثر تأثرًيا يف احلّجة، وأبني يف إيصال الفكرة، وهو ما عرّب عنه بقوله: »وإّنام 
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أطلنا الكالم حول مصادر هذا احلديث من ُكُتب العاّمة، توضيًحا للحق«)42(.

املستوى الّثاين: 	سلوبه يف الكتابة

الطرح، وكل كتبه  الّتعبري، ورصانة  القزوينّي بسهولة  يد  السَّ متّيزت كتابات 
جتدها حسنة الّديباجة، حمكمة الوضع، متناسقة التبويب، مطردة الفصول، مليحة 
التقّبل، حسنة الويش، شائقة اللفظ، رشيقة املعنى، دقيقة املعنى، يساعده يف ذلك 

حّسه اخلطايّب الذي أضفى عىل كتاباته رونًقا واضًحا.

ومنهج الّسرية لدى العاّلمة حممد كاِظم القزوينّي يتسم بالّشفافّية والوضوح 
بحيث ترتكز هذه الشفافية عىل عنرصين الّتيسري والّتبسيط يف الّلغة.

فنالحظ أّن لغته غري معقدة وغري ممنهجة للخطاب النخبوّي وإنام هو خطاب 
شفاف واضح، ويمكن االدعاء بأّن كتابته تتقبلها كلرُّ الطبقات.

اىل  املهد  من  زينب  كتابه  مستهل  يف  ــره  ذك ما  القول  هــذا  ــل  دالئ ومــن 
أعظم  »ثاين   :السّيدة زينب قوله يف وصف  الكربى(  زينب  اللحد)السّيدة 
سيدة يف سيدات أهل البيت املحمدّي، كانت حياتا تزدحم بالفضائل واملكرمات، 
ومتوُج بموجبات العظمة واجلاللة، والقداسة والّروحانّية، وترتاكم فيها الطاقات 
من  صفحة  فكل  هنا  من  والتفوق.  الرقي  ومقومات  والقابليات،  والكفاءات 
صفحات حياتا املرشقة جديرة بالّدراسة والّتحقيق، فمن ناحية تعترب القراءة يف 
ملف حياتا نوًعا من أفضل أنواع العبادة وُسُبل التقرب إىل اهلل سبحانه...«)43(.

املستوى الثالث: ردوُد	 عىل الكّتا	

أيَّد  باملوضوعّية،وقد  والكّتاب  املؤلفني  عىل  القزوينّي  السّيد  ردود  اتسمُت 
أحد  ه عىل  ردِّ أغلب ردوده، كام يف  ما دأب عليه يف  املحكمة، وهو  باألدلة  الرد 
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السلفيني بقوله: »وجاء بعض اجلهالء يتفلسف لُينكر أبّوة رسول اهلل لولديه: 
َجالُِكْم﴾  ن رهِّ َ	َحٍد مهِّ َ	َبا  ٌد  ُمَمَّ َكاَن  ا  احلسن واحلسني مستداًل بقوله تعاىل:﴿مَّ
فيزعم اجلاهل أنَّ رسول اهلل ليس بَأٍب ألحد، مع العلم أنَّ اآلية نزلت حول 
قها  جه زينب بنت جحش ثم طلَّ نفي نسب زيد الذي تبنَّاه رسول اهلل، ثم زوَّ
امْلُْؤِمننَِي  ْجنَاَكَها لَِكْي ال َيُكوَن َعىَل  نَْها َوَطًرا َزوَّ َزْيٌد مهِّ زيد وتزوجها الّنبي﴿َفَلامَّ َقَض 
ففي هذا بيان  َ	ْمُر اهلل َمْفُعوال﴾  ِمنُْهنَّ َوَطًرا َوَكاَن  َ	ْدِعَيائِِهْم إَِذا َقَضْوا  َ	ْزَواِ	  َحَرٌ	 يِف 

أنَّ رسول اهلل ليس بأٍب لزيد حّتى حترم عليه زوجته، فإن حتريم زوجة االبن 
معّلق بثبوت النسب، فمن ال نسب له ال حرمة المرأته، وهلذا أشارت اآلية إليهم 
فقالت: ﴿من رجالكم﴾ وقد ُولد لرسول اهلل أوالد ذكور: إبراهيم والقاسم 
 :للحسن قال   أّنه وثبت  صّح  وقد  فكانأباهم.  واملطّهر،  والّطيب 
أو  قاما  إمامان  هذان  ابناي  واحلسني  )احلسن  أيًضا:  وقال  سيد(.  هذا  ابني  )إنَّ 
قعدا(. وقال أيًضا: »إنَّ كلَّ بني بنٍت ينسبون إىل أبيهم إاّل أوالد فاطمة فإيّن أنا 

أبوهم«)44(.

املستوى الرابع: الغاية التأليفّية.

حسًنا فعل السّيد القزوينّي حني ذكر يف مقدمة كتبه الغاية التي من أجلها تم 
من   عيل كتاب)اإلمام  ففي  آخر  إىل  كتاب  من  ختتلف  وهي  الكتاب،  تأليف 
أيب  بن  اإلمام عيل  باألصل حمارضات حول  الكتاب  متن هذا  اللحد(.  إىل  املهد 
طالب، ألقاها املؤلف يف شهر رمضان لسنة 1386هـ بجامع الصايّف يف مدينة 
كربالء املقدسة، وقد طرح عليه املرجع حممد احلسينّي الّشريازّي فكرة تدوينها ثم 
طبعها يف كتاب. مل يكن املؤلُف يرغُب يف ذلك، لكن بعَد إرصار من الّشريازّي 
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أّن  ونلحُظ  الكتاب  طبع  حتى  عليها  بسيطة  بتعديالت  وقام  املحارضات  دّون 
السّيد  أصدقاء  أحد  من  طلب  عىل  بناًء  تأليفه  جاء  البالغة(  هنج  كتابه)رشح 
القزوينِّي، كام نجد األمر يتغري يف تأليفه)كتب األئمة األربعة( جاء لرؤيا يف املنام 
واإلمام  اهلادّي،  واإلمام  اجلواد،  اإلمام  لكتب:  تأليفه  سبب  أّن  القزوينّي  يذكر 
العسكرّي من سلسلة من املهد إىل اللحد وكتابه عن اإلمام املهدي، أّنُه رأى 
يف عامل الرؤيا عيل بن موسى الّرضا يقول له: »اكتب عن األئمة األربعة من 
بعدي«، واحلق أّن هذه خصيصة مهمة يف فن الّتأليف. أّما كتابه)فاجعة الطف( 

جاء لتغيري نظرة موجودة عند بعض املسلمني جتاه يوم عاشوراء.

ما  كل  واستقصاء  استقراء  غرضه  فكان   .الّصادق اإلمام  موسوعة  أما 
ورد عن اإلمام الّصادق، فهي حماولة جلمع كل ما روي عن جعفر بن حممد 
بعرض  اختّصا  قد  والّثاين  األّول  املجلدين  أّن  إاّل  الّشيعة،  الّصادق يف كتب 
حياة الّصادق وسريته، وهذان املجلدان نفس كتاب »اإلمام الّصادق من املهد 

إىل اللحد«، غري أّن األخري خيتلف بتنقيحات وإضافات أخرى.
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اخلامتة
أهل  تــراث  خدموا  الذين  الــّرواد  من  ــًدا  رائ القزوينّي  العاّلمة  كان  لقد 
ينقطع،  ال  حتصياًل  للعلم  نفسه  ونذر  ُعْمره  سنيَّ  وأمىض  وأحبوه،  البيت% 
الّصفوة  من  وهو  والتأليف،  واخلطابة  الّتدريس  جمال  يف  متواصاًل  ا  ثرًّ وعطاًء 
وبث  اإلسالم  عظامء  سرية  يف  الكتابة  جمال  يف  وجودهم  أثبتوا  الذين  القالئل 
ثامرها  من  تقطف  غّناء،  معرفية  حديقة   -– القزوينّي  أنَّ  واحلق  علومهم، 
بعُد حمقٌق  نكت الفتة، وهو  فائدة، ومن  من  كتاباته  عناء، وال ختلو  بال  املتأللئة 

بارٌع، وخبري بعلوم أهل البيت%.

ويمكن عرض أهم النتائج التي توّصل إليها البحث عىل النحو اآليت:

السّيد القزوينّي كاتب بارٌع ال يشقرُّ له غبار، وباحث من طراز فريد.. 1

يف . 2 تلحظ  التي  املسائل  أهم  ومن  كتاباته،  يف  واضٌح  منهٌج  للسّيد  كان 
كتاباته ذكره الغاية التي من أجلها يؤّلف الكتاب، وتوثيق فضائل أهل 

البيت% من ُكُتب اجلمهور.

طغيان الّنزعة العقدّية يف رشحه لنهج البالغة، مع قلة الّطرح الّلغوي يف . 3
هذا الرّشح.

أسلوبه يف كتاباته واضٌح ليس فيه تعقيد وال ركاكة.. 4

الّتارخيّية . 5 واملعرفة  بالّتمكن  له  تشهد  الّتارخيّي  الّنقد  يف  مميزة  ملحات  له 
الرصينة.
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اتسم كتاب اإلمام عيل بن أيب طالب من املهد إىل اللحد باألسلوب . 6
اخلطايّب؛ وفاًقا ألصل وضع الكتاب.

حوى كتاب فاطمة الزهراء عىل مباحث جليلة القدر، وحتقيقات . 7
مهمة يف سريتا، وقد استطاع السّيد القزوينّي أْن يربط احلوادث الّتارخيّية 

بمناهج نفسّية وتربوّية.

يف . 8 مهمة  إضاءة  حتقيق  من  الطف(  كتابه)فاجعة  يف  القزوينّي  استطاع 
.البلدان التي تنكر مظلومّية اإلمام احلسني

فقد . 9  ،زينب السّيدة  قرب  تعيني  وهي  مهمة  لقضية  البحث  تعرض 
عرضها السّيد القزوينّي بنحو موضوعّي، وقد مال السّيد القزوينّي إىل 
الرأي الّثالث الذي يذهُب إىل أّن قربها يف مرص، واحلقرُّ أنَّ الرأي األّول 

هو األقرب للتقّبل والوجه األصوب.
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such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral 
and then putting them in their right way and positions 
which it deserves through evidence.

- the cultural society: local, national and international 
should be acquainted with the treasures of Karbala 
heritage and then introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate 
their trust by themselves as they lack any moral sanction 
and also their belief in western centralization. This records 
a religious and legal responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating 
the relation with the decend ants heritage, which signals 
the continuity of the growth in the decedents mode of life 
so that they will be acquainted with the past to help them 
know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual, 
economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 
and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala Heritage journal 
emerged which calls upon all specialist researchers to 
provide it with their writings and contributions without 
which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



particular eastern race, and some other times resulted from 
weakening the knowledge: by concealing an evidence or 
by distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala: it is not just a geographical area with spatial 
and materialistic borders, but it is materialistic and moral 
treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 
race, and together with its neighbours, it forms the greatest 
heritage of a wider race to which it belongs i.e. Iraq and the 
east. And in this sequence, the levels of injustice against 
Karbala increase: once, because it is Karbala with all that 
it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala, that part of Iraq is full of 
struggle, and still once more because it is that a part that 
belongs to the east, the area against which aggression 
is always directed. Each level has its degree of injustice 
against its heritage, leading to its being removed and its 
heritage being concealed; it is then written in shorthand 
and described in a way which does not actually constitute 
but ellipsis or a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala 
Heritage Centre belongs to Al-Abbas Holy Shrine that set 
out to establish a scientific journal specialized in Karbala 
heritage dealing with different matters and aiming to: 

-The researchers' viewpoints are directed to studying 
the heritage found in Karbala with its three dimensions: 
civil, as a part of Iraq, and as a part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions 
which show duality of the guest and luxury in Karbala 
geographic area all through history and the extent of 
the relation with its neighbours and then the effect that 



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

1- Human race is enriched with an accumulation both 
materialistic and moral, which diagnoses in its behaviour, 
as associative culture and by which an individual's activity 
is motivated by word and deed and also thinking, it 
comprises, as a whole, the discipline that leads its life. And 
as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect will be as unified their location and as extensive 
their  time strings extend; as a consequence, they come 
binary: affluence and poverty, length and shortness, when 
coming to a climax.

According to what has just been said, heritage may 
be looked at as materialistic and moral inheritance of 
a particular human race, at a certain time, at a particular 
place. By the following description,the heritage of any race 
is described:

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a 
particular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation between 
knowing heritage and awareness of it is a direct one; the 
stronger the first be, the stronger the second would be 
and vice versa. As a consequence, we can notice the 
deviation in the writings of some orientalists and others 
who intentionally studied the heritage of the east especially 
that of the Muslims. Sometimes, the deviation resulted 
from lack of knowledge of the details of the treasures of a 



Regarding the handwriting heritage, we chose two 
investigated letters belong to our respected readers. 
The first is entitled the questions answers, and the 
second in the limited suspicion to Seyed Muhammed 
Hussein Bin Muhammed Ali bin Muhammed Isma'iel 
Al Mer'ishi Al Al Ha'iri known by Al Shehristani.

We hope that this issue gets the respected readers' 
consent. We also renew the invitation to them to write 
in the journal by supporting it with the enhanced 
outcome and firm investigations.

Our prayer that Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Editor-in-Chief



material that had scientifically evaluated by university 
instructors holding high scientific titles with prominent 
efficiency.

The first research dealt with papermaking and 
papermakers up to the thirteen century after Hijra; it 
contained a laboratory and field study. The second 
research tackled jurisprudence to Al Behbehani 
between the necessary condition and the sufficient 
one. The third research included the principles science 
(Ousol) to Sahib Al Fosoul in comparison with Sahib 
Al Kefayah wel Al Meshhour. The fourth research was 
about Sheikh Muhammed Hussein Al Isfehani Al Ha'iri 
and the theory of the hanging duty which was one of his 
creativities when the media tackled later by argument 
and prospection up to our time. The fifth research was 
devoted to Sheikh Muhammed Mehdi Al Neraqi and 
his knowledgeable efforts. Whereas, the sixth research 
was about Seyed Muhammed Mehdi Behr ul Auloum 
and his permissions. The seventh research was an 
investigation about Seyed Muhammed's Mehdi Behr 
ul Auloum philological books, their titles an features of 
every book that distinguishes it from others for more 
than one have the title of Al Mesabeah in the heritage 
and bibliography books. As a result, this caused 
a confusion to the heritage specialized.

Finally, there was a research in English about the 
Role of Kerbala People in the Political Development in 
Iraq from 1914 – 1921.



Issue Word
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most 

Merciful

Praise be to God Allah is exalted by those in the 
heavens and earth, His is the Kingdom, and His the 
Praise. He is powerful over all things. He knows all that 
penetrates the earth and all that comes forth from it, all 
that comes down from heaven and all that ascends to 
it. He is the Most Merciful, the Forgiver. We pray and 
salute his chosen glorified prophet, the supported and 
settled slave, our master and prophet Mohammed and 
his progeny.

The current issue is the third issue of the fifth 
year of Turath Kerbala journal. Thus, now the 
journal publications increased into seventeen that 
documented significant and various aspects of cultural 
and intellectual heritage of Kerbala city.

The journal held the widen scientific symposiums 
with some Iraqi universities and heritage academies 
as a part of its activities. This is, in addition to holding 
scientific monthly discussions within Kerbala heritage 
club. And now, we are preparing to hold an international 
scientific conference. Researches of this conference 
will be published in this journal.

This issue included a valuable group of researches 
and studies that contained a valuable scientific 



issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

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

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

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

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researchers are to be retrieved to the researchers to 
accomplish them for publication.

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

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

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward.

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

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

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

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

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

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

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

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

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

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the 
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