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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

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

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

الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة 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 مصادر  6- يزوَّ
األجنبية  واملراجع  املصادر  بقائمة  إخرى تسمى  قائمة  هلا  فأنه تضاف  أجنبية  ومراجع 
الرتتيب  إعدادمها  يف  ويراعي  العربية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن  منفصلة  وتكون 



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

إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

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

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

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

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

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

للنرش .
د ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.



ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 
قدرها )150( ألف دينار عراقي .

12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
) 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
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 









كلمة العدد الثاني
التنافس وآليات والبحث والتواصل

حضارية  ثنائية  التواصل،  عن  والبحث  البحث،  مع  التواصل 
تستعني هبا املجتمعات الواعية للنهوض بواقعها، واالرتقاء بسبل 
العلمية  منها  الطبيعية  ُصُعدِه  خمتلف  عىل  املجتمعي  االتصال 

والعملية وسواها.
م به أن هذه الثنائية تصنع تنّوًعا مثرًيا للمجتمع العام  ومن املسلَّ
واألكاديمي، ويف الوقت نفسه تثري التنّوع املتأصل فيهام عرب تبادل 

اخلربات، وتالقح األفكار، والعمل اجلامعي الفاعل.
املعارف  ــؤون  ش لقسم  التابع  كربالء  ــراث  ت مركز  ويسعى 
اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقّدسة عرب نافذته البحثية 
استقطاب  كربالء–إىل  تراث  جملة   : املحّكمة–أعني  األكاديمية 
الباحثني املتخّصصني عرب التواصل معهم، وجيتهد أعضاء اهليأتني 
وعدم  تلك  التواصل  نوافذ  تنويع  إىل  والتحريرية"  "االستشارية 
االكتفاء بالتواصل التقليدي كانتظار إرسال الباحثني أبحاَثهم، أو 
استكتاهبم بشكل مبارش، بل العمل عىل تنويعها، ولعل أوىل تلك 
األكاديمية(  لألبحاث  الساقي  )مسابقة  عن  اإلعالن  هي  النوافذ 

التي كان اإلعالن عنها ألمور منها :
إطار  يف  املشاركة  عرب  الباحثني  بني  التنافس  روح  تفعيل   -

املسابقات العلمية ذات الطابع البحثي املتخّصص.



- إثراء املكتبة الرتاثية املتخّصصة بأفكار ورؤى جديدة يصنعها 
سعي الباحثني إىل استكشاف كّل ما هو جديد.

- تكريم األقالم التي تستحق التكريم بوصفه دافًعا من دوافع 
التعزيز االجيايب لدى الباحثني، وتأشري األقالم اجلاّدة ذات التفّوق 

العلمّي.
ومن اجلدير بالذكر أّن حماور البحث يف اجلائزة هي نفسها أبواب 
الفني"اجلاميل"  و  األديُب  و  العلمُي  و  )املجتمعُي  اخلمسة  املجلة 
والتارخيي(، وتكون رشائط الصياغة البحثية فيها هي نفسها رشائط 
ُمدخالت  هي  اجلائزة  خُمرجات  ألّن  املجلة  يف  البحوث  صياغة 
املجلة، إذ سيتّم نرش األبحاث الفائزة يف ضمن أعداد املجلة ويشار 

إىل كوهنا من األبحاث الفائزة تكرياًم هلا ولقلم كاتبها.
اهليأتني ومن  بل سيعمل أعضاء  ليست األخرية،  النافذة  وهذه 
ينفع  ما  كّل  تنشيط  عىل  واملعنوية  املادية  املركز  إمكانات  خالل 

الباحثني املتخّصصني.
واهلل من وراء القصد



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  وصف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان ومكان معنيني. وهبذا 

الوصف يكون تراث أي ساللة :
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

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

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها كان له وعيًا بعطياهتا، بمعنى : أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
يمكننا  هنا  ومن  والقوة،  الضعف  يف  طــردي،  تعالق  به  والوعي 
املسترشقني  بعض  كتابات  يف  تولدت  التي  االنحرافات  نعرف  ان 
منهم،  املسلمني  الرشق وال سيام  تراث  دراسة  َقّصَد  مّمن  وسواهم 
كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  عندهم  حصل  فمرة 



خالل  من  باملعرفه  ضعف  بوجود  حدث  ومرة  الرشقيني،  لساللة 
إخفاء دليل ما أو حتريف قراءته، أو تأويله .

2- إن كربالء ال متثل رقعة جغرافية حتدها حدود مكانية مادية 
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،   : أي  إليها 
من  حتويه  بام  كربالء  ــا  ألهّن فمرة،   : عليها  وقعت  التي  احليف 
مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة  ألهنا كربالء اجلزء الذي 
ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة  ألهنا اجلزء الذي 
مستوى  فكل  استهدافات،  من  عليه  ينطوي  بام  الرشق  إىل  ينتمي 
من هذه 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 .
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

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

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



عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  العالقة  تلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها 
حراكها الثقايف واملعريف .

يف  وصبها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجــراء   -
مواقعها التي تستحقها بالشكل القائم عىل الدليل.

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

بأنفسهم يف ظل  املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث  تعزيز ثقة   -
افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية مما يسجل 

هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية .
املاضني  برتكة  االلتحام  وتأصيل  الرتاثية  التوعية  تعزيز   -
مع  به  للتعامل  ومؤهال  التجدد  األرث  هذا  جيعل  الذي  بالشكل 

احداث املستقبل.
وما  واالقتصادية،  الفكرية،   : املتنوعة  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الرتاث  عن  فالكشف  ذلك،  إىل 

اخلرضاء .
فكانت حصيلة ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملّخ�ص
مأساة  أعظم  عليها  جرت  متميزة  بقعة  الرشيف  احلسيني  احلائر  يمثل 
ُتطَلق  االسامء  كانت هذه  التاريخ،  كام حيدثنا  خمتلفة  أسامء  وهلا  التاريخ،  يف 
ونينوى  الغارضية  اسم  عليها  يطلق  فكان  متييز،  أو  فرق  أي  دون  عليها 
ومارية وعمورية والنواويس وشط الفرات وشاطئ الفرات والطف، وطف 

الفرات واحلائر واحَلرْي ومشهد احلسني وكربالء .
ومل يكن االسم األخري ) كربالء ( إال أحد تلك االسامء املختلفة الكثرية، 
فَتَغلَب هذا االسم  البقعة،  القديم عىل هذه  ُيطَلق منذ  التي يف ِعدادها كان 
الُعرف والتاريخ،  ِ من األسامء، شيوعًا وانتشارًا يف  بمرور الزمن عىل غريه 
حتى أصبح اآلن هو الوريث الوحيد هلا، وصارت هذه البقعة ال ُتَعرف اليوم 
َعمَّ استعامله حتى شمل املحافظة كلها، وتعد مدينة  الذي  إال هبذا االسم، 

كربالء قصبة ) مركزًا ( له .
– بقعة من بقاع العامل، تتمتع مثل كربالء  – بحسب الظاهر    وال توجد 
بأسامء عديدة هبذه الكثرة يف التسمية، وُيَعلل سبب تعدد األسامء لبقعة واحدة 
– وان كان جائزًا بالفعل – يف الُعرف والعادة ؛ لعدم وجود مانع من ذلك ..  

يف هذا البحث توثيق لذكر كربالء من مصادر الرتاث اللغوي واجلغرايف 
يستوجب  وربام  االختصار،  وجه  عىل  التارخيي  الــرتاث  مصادر  وبعض 
كربالء،  التي ذكرت  العربية  املصادر  من  إىل غريها  العودة  العلمي  البحث 

بمسامها هذا، أو بمسمياهتا األخرى.
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 Abstract
Al- Haair  Al- Husainy is regarded as the spot on which one of 

the great historical tragedies took place . It has many names as 
the history tells us . It has been called in number of names without 
any priority or distinction to any one of  them at all  .these names 
are Al- Ghadhiriyya ,Ninevah , Mariya , Ammoriya , Nawawees , 
Shattul – Arab , Shatiul – Forat , Al- Taff , Tafful- Forat , Al- Haair , 
Al- Hary , Mashhadul- Husain and Karbala .

The last name (Karbala) has been just one of the various 
names .By the time, the last nomination widely prevailed and 
speedily became accepted by all . It has become the sole heir 
of it the province name, and this area is no longer known by the 
other names but by this name which is used all over the province 
and Karbala is considered its center .

No other place all over the world , as it seems , has got such 
number of names like Karbala , which had variety of names for 
one certain area . and this could be attributed to the fact that this 
way of terming a territory or a city by number of names is familiarly 
used in the medieval orient and there could be no rejection . 

these papers contain , a documentation of mentioning Karbala 
in the  linguistic and geographical heritage references as well as 
in some historical heritage references in brief . The scientific 
research may require resort to some other Arabic references 
which mentioned Karbala either , in its present name or in its 
other names .
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المقدمة
واحلديث  التاريخ  من  كل  يف   ) الِقَدم   ( األول  الصدر  منذ  كربالء  ُنِعتت 
بأسامء عديدة خمتلفة، ورد منها يف احلديث بأسامء : كربالء والغارضية ونينوى 
وعمورا وشاطئ الفرات وشط الفرات، كام ورد منها يف الرواية والتاريخ ايضًا 
احلسني )A( واحلائر  ومشهد  الفرات  وطف  والطف  والنواويس  مارية   :
واحلري، اىل غري ذلك من األسامء املختلفة الكثرية، إال أن أهم هذه االسامء يف 
الدين، هو اسم : احلائر ؛ ملا احيط هبذا االسم من احُلرمة والتقديس، أو ُأنيط 
به من أعامل وأحكام يف الرواية والفقه اىل يومنا هذا، ومع ما هلذا االسم من 
األمهية واخلطورة يف نظر الدين، إال أن تسميته مل ُتعاَلج ُمعاجلة وافية من ناحية 
التاريخ واللغة، وال من ناحية الفقه واحلديث )1( غري أن اطالق أسامء عديدة 
عىل كربالء هبذه الكيفية، وهبذه الكثرة عىل بقعة واحدة، ليس يف الظاهر إال 
متثياًل لنظرية بعيدة االحتامل، حتتاج بعض اليشء من الرتيث والتأمل يف التعليل 
والتأويل، والبد من وجوه واحتامالت لتفسري هذه الظاهرة الفريدة )2(،  فقد 
ثون واملؤرخون واجلغرافيون وأهل اللغة، مثاًل عىل تسمية  اتفق الرواة واملُحدَّ
كربالء بــ: احلائر بصورة مطلقة، وعىل ما يظهر من األخبار والروايات فان 
كربالء، منذ الصدر األول، كانت ُتعَرف هبذا االسم، واحلائر يعني : قرب اإلمام 
احلسني بن عيل )A( )3(، وسنعود لدراسة ) احلائر ( يف الصفحات الالحقة 
من بحثنا هذا، فضاًل عن دراسة كافة األسامء املرتبطة بكربالء، والتابعة هلا أي 

من أعامهلا ومسمياهتا املختلفة، وهو هدف هذا البحث يف املقام األول.
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) م�صميات كربالء (
أواًل- كربالء:

واملصادر  املعاجم  يف  كربالء،  اشتقاق  موضوع  عند  وقفة  من  لنا  البد   
اللغوية العربية االسالمية، إذ يمكن تقسيم الكلمة إىل مقطعني : كرب، و: 

بالء .
يأخذ  الذي  والغم  احلزن   : ويعني  جمزوم،  الرضب  وزن  عىل  الكرب   
بالنفس، ومجعه : كروب . وكربه األمر والغم يكربه كربًا : اشتد عليه، فهو 
 : والكريب   . النفس  ملكروب  وانه  الكربة،   : واالسم  وكريب،  مكروب 
املكروب . وأمر كارب، واكرتب لذلك، أي : اغتم . والكرائب : الشدائد، 

الواحدة : كريبة، وكربت األرض : قلبتها للحرث .
فهو  الكرب،  أصابه   : أي  له،  ُكِرَب  الوحي  أتاه  اذا  كان   : احلديث  ويف 

مكروب، والذي كربه : كارب .
: قُرب  النار، أي  َكَربت حياة   : يقال  : دنا،   وكرب األمر يكرب كروبًا 
انطفاؤها، وكل يشء دنا : فقد كرب، وقد كرب ان يكون، وكربت الشمس 

للمغيب : دنت، وكربت الشمس : دنت للغروب .
فهو  قريب  داٍن  . وكل  وَقــُرَب  ذلك  دنا من  أي  : كرب،  عبيد  ابو  قال   

كارب .
 : واحدهتا  الكرانيف،  هي  الغالظ  السعف  أصول   : األصمعي  وقال   

كرنافة، والعريضة التي تيبس فتصري مثل الكتف هي الكربة .
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وقال ابن األعرايب : سمي كرب النخل كربًا ؛ ألنه استغني عنه، وَكَرَب 
ان ُيقطع ودنا من ذلك . وكرب النخل : أصول السعف)4( .

والغم،  احلزن  أي  الكرب،  من  كان  كربالء  اسم  اشتقاق  أن  لنا  يتضح 
ان اإلمام احلسني بن  املكان  واالسم ) كربالء (، فريوى  ينطبق عىل  وهذا 
 : فقال  : كربالء،  فقيل  نزله،  املوضع)كربالء( حني  ( سأل عن   A( عيل

أرض كرب وبالء ؛لذلك تشاءم اإلمام احلسني ) A ( من هذا االسم)5(.
الكربلة،  من  جاء  فقد  كربالء،  السم  االشتقاق  من  اآلخر  املعنى  أما 
وتعني: رخاوة يف القدمني، يقال : جاء يميش مكرباًل، أي كأنه يميش يف طني، 
وعن هذا االشتقاق قال احلموي)6( : )) فيجوز عىل هذا ان تكون أرض هذا 
املوضع رخوة فسميت بذلك ((، ونحن نتفق مع ماذكره احلموي من أن اسم 
كربالء مشتق من الكربلة التي تشري اىل طبيعة أرضها التي وصفت بالرخوة، 
للتدليل  ؛  أمثلة عديدة  اجلوهري  مثل  اللغويون  احلموي وسبقه  وقد ساق 
عىل هذا املعنى، وذكروا معاين أخرى فقيل : كربلُت احلنطة، أي هذبتُها مثل 

غربلُتها، قال الشاعر ] رجز [ :
بالنقل رسوبًا  حمراء  قد ُغربِلْت وُكربِلْت من القصليحملن 

وجيوز عىل هذا أن تكون هذه األرض منتقاة من احلىص والدغل، فسميت 
بذلك، والكربل : اسم نبات احُلامض، قال أبو وجرة يصف عهون اهلودج 

] الوافر[ :
دفلى وعــمــيــم  ــل  ــرب ك يمور)7(وثــامــر  سبط  والــنــدى  عليها، 

 يمكننا القول ان هذا الصنف من النبت يكثر نبته هنالك، فسمي املوضع 
به، أي موضع كربالء .
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ر امحر مرشق، حكاه ابو حنيفة، وأنشد    وقيل )8( ان الكربل نبت له َنوَّ
] الطويل[ :

ٍ من خزامى وكربلكأن جنى الدفلى يغشي جذورها ونوار ضاِح 

والكربال : املندف الذي ُيندف به القطن، وأنشد الكسائي من ] البسيط [ :
قرعًا هاماتها  على  اللغام  كالبرس َطيَّره ضرب الكرابيل)9(ترمي 

ومجع كربال : كرابيل، ونسب ابن منظور)10( والزبيدي )11( بيت الشعر 
أعاله اىل)الشيباين(، مع االختالف يف بعض كلامت البيت .

اىل  العودة  مَتُكن  والكربلة،  كربل،   : ملادة  عديدة  اشتقاقات  وهنالك   
املصادر املعتمدة)12( لالطالع عليها واإلفادة منها، وهكذا نستنتج ان اشتقاق 
اسم كربالء ارتبط بطبيعة أرضها ومواصفاهتا، فضاًل عن ان االشتقاق من 
الكرب والبالء اقرتن بمأساة اإلمام احلسني )A( واهل بيته وصحبه من 

الشهداء األبرار يف واقعة الطف االليمة سنة 61هـ / 680م .
  وبخصوص كربالء، املوضع الذي استشهد فيه اإلمام احلسني بن عيل 
)عليهام السالم (، فقد كان ملصادر اللغة من املعاجم اللغوية إسهاٌم يف االشارة 
وأشعار،  وحكايات  وروايــات  أحاديث  من  عنه  قيل  وما  االسم،  هذا  اىل 
سنوردها استكاماًل للبحث واستزادًة للفائدة واملعرفة العلمية لإلحاطة هبذا 

االسم ودالالته واشتقاقه .
قال اجلوهري)13( : » وكربالء : موضع، وهبا قرب احلسني بن عيل ريض اهلل 
عنهام « . ونستدل من نص اجلوهري أنه نص مقتضب مل حيدد لنا أين موقع 
كربالء بالضبط، ومل يذكر تفاصيل أو روايات حول أسباب وجود قرب اإلمام 
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احلسني بن عيل )A( فيه، وذلك لكونه لغويًا ال راوية وال مؤرخًا، لكن 
هذه املعلومة املقتضبة التي أوردها ال ختلو من فائدة وأمهية علمية، اذ اقرتن 
اسم موضع، أي : مكان كربالء بوجود قرب اإلمام احلسني بن عيل )A( فيه، 
وهذا ما يقرتن باإلخبار عن واقعة الطف الشهرية األليمة التي استشهد فيها 
اإلمام احلسني بن عيل )A( وأهل بيته وصحابته يف اليوم العارش من شهر 
بيته  احلسني )A( واهل  اإلمام  فدفن  680م،   / 61هـ  سنة  احلرام  حمرم 
وصحابته من الشهداء األبرار يف أرض كربالء املقدسة، التي صارت عنوانًا 

وَعَلاًم يشري إليه الداين والقايص بعد تلك الفاجعة األليمة حتى يومنا هذا .
 أما ابن منظور)14( فلم ختتلف معلوماته عام أورده اجلوهري عن كربالء، 
ة )15( ، قائاًل : » وكربالء : اسم موضع  سوى زيادة بيت شعر للشاعر ُكَثري َعزَّ

وهبا قرب احلسني بن عيل عليهام السالم «، قال ُكَثري] الوافر[ :
ــُط إيــمــاٍن َوبِــٍر ــالء)16(فَــسِــبــطٌ ِســْب ــرب َك بتُه  َغيَّ وِســبــٌط 

ان الزيادة يف بيت الشعر لُكثري عزة، تقرتن باستشهاد اإلمام احلسني بن 
عيل ) A ( عىل ثرى كربالء الطاهر، وهذا واضح من َعْجز البيت الشعري 

أعاله :)) وسبط غيبته كربالء ((.
البنت، فاإلمامان احلسن واحلسني  بالسبط هو احلفيد من جهة  املقصود 
فاطمة  السيدة  أمهام  جهة  اهلل )J( من  ــول  رس سبطا  مهــا   )  A  (
الشعر بيت  صدر  يف  وورد   ، )J( الرسول  بنت   ،)  $  (  الزهراء 
((، واملقصود اإلمام احلسن بن عيل )A( ، سبط  َوبِــــــــٍر  إيامن    )) سبط 

) حفيد ( رسول اهلل)J( من جهة ابنته فاطمة الزهراء ) $( ويف عجز 
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البيت نفسه أن املقصود بـ : السبط الذي غيبته كربالء، هو اإلمام احلسني بن 
عيل )A(، أي الذي استشهد عىل ثرى أرض كربالء الطاهرة .

السيد  أوردهــا  التي  هي  كربالء،  عن  املعلومات  يف  الــزيــادة  ولعل   
ُقتِل  به   «  : قائاًل  بالعراق،  ممــدودًا،  كربالء،  اسم  أن  فذكر  الَزبيدي)17( ، 
وُنِقل  الصحيح  ُدِفَن عىل  قاتِلُه، وهناك  ولَعَن  عنه،  تعاىل  اهلل  احلسني ريض 
رأسُه الرشيف اىل الشام )18(، ومنه اىل عسقالن)19( ، ثم اىل مرص، وُبنَي عليه 
املشهد العظيم)20(، ويقال أنه ُأعيد اىل َجَسدِه الرشيف، ويروى أنه ] اإلمام 
: كربالء  فقيل  نزله،  ملا   ] ] كربالء  املوَضع  )A( سأل عن هذا  احلسني[ 
الشاعر  الَزبيدي، قول  اورد  َكرٌب وَبالء، فتشاَءَم هبذا االسم «، ثم   : فقال 

كثري :
ــر ـــان وب ـــم ــط إي ــب ــٌط س ــب ــس ـــالءف ــــٌط غــيــبــتــه كـــرب ــــب وس

عىل  اطالعه  مؤرخًا،  وليس  لغوي  وهو  الزبيدي،  ذكــره  مما  نستدل 
معلومات غاية يف األمهية عند حديثه عن كربالء، واستشهاد اإلمام احلسني 
لنا  ونقل  الطاهر،  ثراها  عىل  األبرار  وصحابته  بيته  عيل )A( واهل  بن 
ودفنه  كربالء  احلسني)A(يف  اإلمــام  استشهاد  تؤكد  ُمتداَولة  روايــات 
 . الشام  اىل بالد  نقل رأسه الرشيف  متباينة حول  لنا روايات  نقل  ثم  فيها، 
أي اىل دمشق عاصمة االستبداد والظلم االموي، ومنها اىل مدينة عسقالن 
يف فلسطني ببالد الشام، ومنها اىل مرص، حيث يوجد اليوم مشهد عظيم يف 
فيه  ُدِفَن   )A(احلسني اإلمام  رأس  أن  وغريهم  املرصيون  يعتقد  القاهرة 
جسده  إىل  احلسني)A(ُأعيَد  اإلمام  رأس  ان  الزبيدي  روى  وأخريًا   ،)21(
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الرواية  ان هذه  الرشيف، ونرجح  أي دفن يف كربالء مع جسده  الرشيف، 
هي األقرب اىل الصواب، وهذا يعني أن السيد الزبيدي نقل لنا معلومات 
مهمة تنوعت فيها الروايات حول اإلمام احلسني  )A( ورأسه الرشيف 
أرض  من  الرماح  رؤوس  عىل  معه  األبرار  الشهداء  رؤوس  مع  نقل  الذي 
فيها  معاوية  بن  يزيد  الطاغية  يقيم  حيث  دمشق،  يف  الشام  بالد  اىل  كربالء 
حاكاًم جائرًا ظاملًا مستبدًا، وأوردالزبيدي بيت الشعر الذي قاله كثري، الذي 
أشار فيه اىل سبطي ) حفيدي ( رسول اهلل )J( من ابنته الطاهرة البتول 
فاطمة الزهراء ) $( ؛ ومها احلسن)A( الذي وصفه بأنه : سبط إيامن 
ثرى  عىل  استشهاده  اىل  إشارة  كربالء،  غيبته  واحلسني )A( الذي  َوبٍِر، 

أرض كربالء الطاهرة يف واقعة الطف األليمة  سنة 61 هــ / 680 م .
ذكر اجلغرافيون معلومات مقتضبة عن كربالء خاصة، وعن نواحي كربالء 
وأعامهلا وما يرتبط هبا من مواضع وأماكن اقرتنت باسمها، وسنوضح املعلومات 
التي وردت عن كربالء أواًل، ثم املعلومات التي ذكرت املواضع واألماكن التي 

ارتبطت هبا وفق تسلسلها اهلجائي، بعد أن نبدأ باسم : كربالء أواًل .
فيام حياذي  الفرات  كربالء : قال اإلصطخري )22( : » كربالء من غريب 
قرص ابن هبرية  « )23(. ونستدل مما ذكره اإلصطخري ان كربالء حماذية أي 
جماورة ملنطقة سورا )24(، الواقعة ضمن حمافظة بابل اليوم، التي يرجح كثري 
من الناس أهنا ناحية القاسم يف يومنا هذا، وامتدادها من مدينة الكوفة حتى 

طريق بابل – النجف إىل القاسم.
ونقل ابن حوقل )25( نص ما ذكره اإلصطخري عن كربالء، مع اإلشارة 
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» وهبا  قائاًل:  إذ أضاف  )A( فيها،  بن عيل  اإلمام احلسني  قرب  إىل وجود 
قرب احلسني بن عيل صلوات اهلل عليهام، وله مشهد عظيم وَخْطٌب يف أوقات 
السنة بزيارته وقصده جسيم «، ويف كالم ابن حوقل إشارة واضحة إىل أن 
قبة وسقيفة، فضاًل عن  تعلوه  أي   ،ً اإلمام احلسني )A( بناًء ضخام  لقرب 
احلسني)A( وشهداء  اإلمام  جسد  ضم  إذ  وتقديسه  املكان  هذا  زيارة 
الناس  أن  أي  امليامني،  الغر  وأصحابه  بيته  أهل  من  األليمة  الطف  واقعة 
بأعداد كبرية  الواقعة األليمة  العراق تزوره بذكرى هذه  الشيعة يف  والسيام 
جدًا سنويًا، والسيام يف ذكرى اليوم العارش من شهر حمرم احلرام، وهو يوم 
فضاًل  وأصحابه،  بيته  احلسني)A( وأهل  اإلمام  وشهادة  الواقعة  تلك 
من  الكبرية  الــزوار  أعداد  تشارك  إذ  األبــرار،  الشهداء  أربعينية  زيارة  عن 
داخل العراق وخارجه يف هذه املناسبات، كام أن زيارة هذا املشهد املقدس 

الرشيف، مستمرة طيلة أيام السنة. 
معجمة  باء  بعده  ثانيه،  وإسكان  أوله،  بفتح  البكري)26( كربالء،  وذكر 
املوضع  الكوفة، ويف هذا  ناحية  بالعراق من  بأهنا موضع  بواحدة، ممدودة، 

استشهد اإلمام احلسني بن عيل )A(، قال كثري ] الوافر [:
َوبِـــٍر ــاٍن  ــم إي  ُ ــُط  ــْب ِس  ٌ ــُط  ــِســْب َكـــربـــالُءَف ــه  ــت ــَب ــيَّ َغ  ٌ وِســـْبـــُط 

وهكذا اختلف اجلغرافيون يف حتديد موضع كربالء، فالبكري جعله من 
ناحية الكوفة، أي من أعامهلا ؛ ألن الكوفة إقليم واسع، اختذ عاصمة للخالفة 

. )A(الراشدة يف عهد اإلمام عيل بن أيب طالب
وجتدر اإلشارة إىل أن شهرة كربالء اقرتنت باستشهاد اإلمام احلسني وأهل 
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بيته)( وأصحابه عىل ثراها الطاهر، فهو مكان حمدد ضمن رقعة جغرافية 
الرتاث  مصادر  يف  أوضحنا-  كام  كربالء-  ولعل  خمتلفة،  مسميات  هلا 
اقرتانًا  والبالء،  الكرب  عىل  يدل  الذي  املوضع  هذا  عىل  أطلقت  اللغوي، 
بسبب وقوع معركة  متميز،  بطابع  املوضع  الذي طبع هذا  باحلزن واألسى 

الطف األليمة فيه.
فيه  استشهد  الذي  املوضع  هو  باملد،  كربالء  أن  احلموي )27( فذكر  أما 
اإلمام احلسني بن عيل)A(، ويقع يف طرف الربية )الصحراء( عند الكوفة، 
تعني رخاوة يف  التي  الكربلة،  التسمية- كام ذكرنا- من  اشتقاق  إىل  وأشار 

القدمني، وجيوز أن تكون أرض هذا املوضع رخوة فسميت بذلك.
وأشار احلمريي )28( إىل كربالء، بأنه املوضع املعروف الذي استشهد فيه 

اإلمام احلسني )A( ، وقال الشاعر فيه ] الطويل [ :
هاشم آل  من  الطف  قتيَل  َفَذَلِتوان  الُمسلمين  ِرقــاَب  َل  أذَّ

ضمن  مواضع  عدة  بني  وخلطًا  تداخاًل  هنالك  أن  إىل  اإلشــارة  وجتدر 
وهذا  املسميات،  هذه  ونفس  ونحلل  تباعًا  سندرسها  كربالء،  تسمية 
التداخل واالختالط فيام بينها، يبدو واضحًا يف بيت الشعر أعاله، من ذكر 
الطف ضمن احلديث عن كربالء، وكذلك وردت أسامء أخرى، مثل: العقر، 

ونينوى- كام سنوضح. 
عن  احلمريي،  ذكــره  ما  بكربالء  املرتبطة  التارخيية  املعلومات   ومن 
اليوم العارش من شهر  استشهاد اإلمام احلسني بن عيل)A( يف الطف يف 
حمرم احلرام سنة 61هـ/680م، وكان عمره : ستًا ومخسني سنة ومخسة أشهر 
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لذا متت  ؛)  واقل من 57 سنة  أكثر من 56 سنة  أن عمره  أي  أيام.  وثالثة 
زراعة : 57 فسيلة نخل بني احلرمني الرشيفني يف كربالء )حاليًا(، أي بني 
 ، )( طالب ايب  بن  عيل  اإلمام  ابني  والعباس  احلسني  اإلمامني  رضحيي 
تيمنًا وتوثيقًا لعمر اإلمام احلسني بن عيل)A( عند استشهاده(، وأضاف 
 ، )A(احلسني اإلمام  َقتَل  الذي  هو  اجلوشن  ذي  بن  شمر  أن  احلمريي 
وقيل : سنان بن أيب أنس، وأن قائد اجليش األموي كان عمر بن سعد بن أيب 
وقاص، وقد مُحَِل رأس اإلمام احلسني بن عيل)A(إىل يزيد بن معاوية يف 

دمشق ببالد الشام، وهو أول رأس مُحِل عىل خشبة يف اإلسالم.
ومن اجلغرافيني الذين ذكروا كربالء : ابن عبد احلق البغدادي )29(، قائاًل: 
)A(كربالء باملد، وهو املوضع الذي ُقتِل ]إسُتشهَد[ فيه احلسني بن عيل«

يف طرف الربية، عند الكوفة، عىل جانب الفرات « .
و نص البغدادي يؤكد ما ذكرناه حول اقرتان موضع، أي مكان: كربالء 
بيته وأصحابه، لكن شهرة  باستشهاد اإلمام احلسني بن عيل )A( وأهل 
قائد  كان  ألنه  احلسني)A( ؛  اإلمام  بذكر  وانفردت  اقرتنت  االستشهاد 
املؤمنني يف مقارعة ظلم وفساد وانحراف يزيد بن معاوية، ووصف البغدادي 
هذا املوضع بأنه يقع عىل أطراف الصحراء عند الكوفة، قريبًا من هنر الفرات، 
وهذا ما ذكره قبله احلموي، لكن البغدادي انفرد بتحديد هذا املوضع عىل 

جانب هنر الفرات.
ذكرنا أن هنالك مواضع أخرى اقرتنت بذكر كربالء، ولعلها كانت من 
أعامهلا أي توابعها، لكن شهرة كربالء طغت واستحوذت عىل منطقة أو إقليم 
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واسع جماور للكوفة، بعد استشهاد اإلمام احلسني بن عيل )A( وأهل بيته 
الشهرية  الطف  واقعة  إثر  املقدس،  ثراها  عىل  امليامني  وأصحابه  الطاهرين 
األليمة التي وقعت يف اليوم العارش من شهر حمرم احلرام سنة 61هـ/680م، 
وما زالت هذه الذكرى األليمة تثري احلزن والشجن يف نفوس املسلمني والسيام 
الشيعة يف العراق والعامل أمجع ؛ ألن قضية اإلمام احلسني )A( واستشهاده 
أصبحت قضية عاملية إنسانية، لذلك تستقبل أرض كربالء الطاهرة ماليني 
األليمة سنويًا، وكذلك  املعركة  العراق وخارجه يف ذكرى هذه  الزوار من 

أربعينية اإلمام احلسني )A( والشهداء األبرار.
سندرس معلومات اللغويني واجلغرافيني العرب واملسلمني عن تسميات 
اهلجائي،  تسلسلها  وفق  كربالء،   : باسم  واقرتنت  ارتبطت  التي  املواضع 

وهي:
 ثانيا -احلـائر)احلاير(:

وداَر،  اجتمَع  املاء:  وحتري  وُحوران،  ِحريان  ومجعُه:  املاء،  جمتمع  احلائر: 
وحتري املكان باملاء، واستحار: إذا امتأل، ورجل حائر بائر، إذا مل يتجه ليشء، 

واحلري: ما انضم إىل الدار من مرافقها.
واحِلرية  بكربالء،  احَلرْي  ومنه  احِلمى،  أو  احلظرية  شبه  بالفتح:  واحَلــريْ 
غري  عىل  وحــاري  حريي   : إليها  والنسبة  الكوفة،  قرب  مدينة  بالكس: 

قياس )30(.
وذكر ابن منظور )31( ان احلائر : جمتمع املاء، واحلائر: حوض ُيَسَيب إليه 
احلجاج  حائر  وبالبرصة  باملاء،  االسم  هذا  يسمى  األمطار،  من  املاء  مسيل 
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معروف، يابس ال ماء فيه، وأكثر الناس يسمونه احَلرْي.
وقيل : احلائر املكان املطمئن جيتمع فيه املاء فيتحري ال خيرج منه، وقال أبو 
حنيفة : من مطمئنات األرض: احلائر: وهو املكان املطمئن الوسط املرتفع 
َحرْي، واحلريان : مجع حري،   : يقال  احلروف، ومجعه: ِحريان وُحوران، وال 
َحرْي، وهو خطأ. واحلائر:   : الدار حائر واسع، والعامة تقول  : هلذا  وقالوا 

كربالء سميت بأحد هذه األشياء.
وهكذا يتضح لنا من نموذجي تفسري ودالالت كلمة : احلائر، انه يعني 
عدة وجوه خمتلفة، وهو داللة إىل املكان، سواء أكان جمتمع املاء، أي املكان 
املمتلئ باملاء، أو ما أضيف إىل الدار من بناء، فيصبح مرفقًا من مرافقه، كام أنه 
مكان ُيشَبه باحلظرية أو احِلمى، أي له حدود وعالمات، وانه كذلك حوض 
املاء الذي جيتمع فيه املاء ويتجمع من مسيل مياه األمطار، ثم أشار اجلوهري 
إىل احلري، بمعنى احلظرية أو احلمى، إىل احلري بكربالء، أي : احلائر احلسيني 
الرشيف، وهو املكان املحيط بقرب اإلمام احلسني بن عيل )A( والشهداء 
األبرار يف معركة الطف األليمة، كام أطلق ابن منظور تسمية احلائر عىل كربالء، 
احلسني )A( والشهداء  اإلمام  فقرب  التسمية،  هبذه  نتمسك  أننا  والواقع 
وبقائها  ووجودها  ودالالهتــا  معانيها  بكل  كربالء،  فعاًل  يعني  ــرار،  األب
وخلودها وقدسيتها يف نفوس املسلمني من شتى أنحاء العامل من حمبي أهل 

البيت الطيبني الطاهرين عليهم أفضل الصالة والسالم.
احلائر  الكليدار )32( درس  اجلواد  عبد  املرحوم  أن  إىل  اإلشــارة  وجتدر 
احلسيني فأفاض إفاضة واسعة ومسهبة يف مسمياته وتفسري مدلوله، وذكر 
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أن كربالء او بعض أجزائها سميت هبذا االسم منذ القديم، ملا كان يف أرضها 
اجلغرافيون  عني  كام  األمطار،  مسيل  إليها  يسيب  التي  املنخفضات  من 
وتوابع  أعامل  وبقية  باحلائر  خاصة  عناية  واملسلمون  العرب  والبلدانيون 
كربالء، فقد روى احلموي )33( أن احلائر يف األصل يعني حوض يصب إليه 
مسيل املاء من األمطار، سمي بذلك ألن املاء يتحري فيه فريجع من أقصاه إىل 
أدناه، قال األصمعي : » يقال للموضع املطمئن الوسط املرتفع احلروف : 

حائر، ومجُعه: ُحوران، وأكثر الناس يسمون احلائر : احَلرْي« .
محزة  بن  عيل  القاسم  أبو  وقال   ، )A( عيل بن  احلسني  قرب   : واحلائر 
البرصي رادًا عىل ثعلب يف الفصيح : “ قيل احلائر هلذا الذي يسميه العامة: 
َحرْي، ومجعُه: ِحريان وُحوران، قال أبو القاسم: هو احلائر إال أنه ال مجع له ؛ 

.» )A( ألنه اسم ملوضع قرب احلسني بن عيل
نقاًل  مؤكدًا  ودالالته،  احلائر  اسم  اشتقاق  يف  اللغويني  احلموي  شارك 
عنهم أن احلائر يعني : قرب اإلمام احلسني بن عيل )A(، واحلائر ال جُيمع؛ 
ألنه املوضع أي املكان اخلاص بقرب اإلمام احلسني بن عيل )A(، وهو ما 

ُيعرف ويشتهر بـ : احلائر احلسيني.
وروى احلموي أيضًا نقاًل عن عيل بن محزة البرصي، أن احلريان مجع حائر، 
وأن الذي تسميه العامة حري اإلوز فجمعُه ِحريان، وأما ُحوران وِحريان كام 
قال، إال أنه يلزمه أن يقول حري اإلوز، فاهنم يقولون احلري بال إضافة إذا عنوا 
كربالء، وهذا دليل عىل أن كلمة احلري بال إضافة، تعني كربالء عمومًا؛ ألن 
احلائر احلسيني أصبح هوية كربالء وعنواهنا ، حيث مرقد اإلمام احلسني بن 
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عيل )A( والشهداء األبرار.
قرب  موضع  تعني  واحلاير،  احلري  البغدادي)34( ان  احلق  عبد  ابن  وأكد 
مرتفع  الوسط  مطمئن  موضع  يف  ألنه  عيل )A( ؛  بن  احلسني  اإلمــام 

احلروف.
مشهد  هو  كربالء،  يف  باحلائر  املقصود  ان  األغلب  األعــم  يف  املرجح 
أهل  من  معه  ــرار  األب احلسني )A( والشهداء  اإلمــام  ومدفن  قرب  أي 
عىل  أطلقت  التسمية  وهذه  األليمة،  الطف  معركة  شهداء  وصحابته،  بيته 
الفعل  املؤرخني )35( بعد  ــات  رواي وفق  املقدس  الرشيف  املشهد  هذا 
وكرر  236هـــ/850م،  سنة  العبايس  املتوكل  املستهرت  ارتكبه  الذي  املشني 
اإلمام  قرب  هبدم  أمر  حيث  مرات،  أربع  يقال-  كام   – ذلك  بعد  الفعل  هذا 
احلسني )A( والقبة التي تعلوه، وهدم ما حوله من الدور واملنازل، وأن 
ُيبذر وُيسقى موضع قربه الرشيف، وُيمنع الناس من زيارته يف تلك السنة 
التي نادى فيها صاحب الرشطة بالناس، ان من ُوجد عند قربه )A( بعد 
ثالثة أيام يتم حبسه يف املطبق وهو السجن امُلظِلم املبني حتت األرض؛ لذلك 
هرب الناس ومل يؤدوا زيارته بعد حرث قربه الرشيف وزراعة مكانه، وهذا 
الترصف يمثل قمة احلقد والعداء السافر ألهل بيت رسول اهلل )J( ؛ لذا 
فان تسمية احلائر أطلقت عىل قرب اإلمام احلسني )A(، إذ بقي معروفًا ال 
يصل إليه املاء، وال تصل إليه الثريان وال تطأه، وهي من كرامات اهلل تعاىل 

.)A( لإلمام احلسني
املتوكل،  املستهرت جعفر  اخلليفة  الشهرستاين )36( ان  السيد صالح  وذكر 
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افتتح عهده اجلائر بمطاردة شيعة اإلمام عيل بن أيب طالب )A( وتضييق 
 ، )A( الُسبل عليهم ومنع إقامة أية مناحة أو مأتم عىل اإلمام احلسني الشهيد
وأقام  عليه،  املاء  وأسال  وَحَرَثُه  كَرَبُه  ثم  عدة  مرات  الرشيف  قربه  فهدم 
املراصد واملسالح ملراقبة من يزور قربه عىل السبل املؤدية إىل مثواه الطاهر، 
وَحْجز زواره عن زيارته، ومعاقبتهم بالقتل والتمثيل هبم أفضع متثيل، وتم 

ذلك كله عىل يد قائده ديزج اليهودي، وذلك سنة 236هـ/850م.
 واملرجح أن تسمية احلائر اشتهرت يف هذه السنة – كام ذكرنا- فقيل أن 
لذا  ؛  يدخله  ومل  احلسني )A( تراجع  اإلمام  رضيح  عىل  ُفتح  الذي  املاء 
سمي  بـ : احلائر، وهو البناء املحاط بسور مرتفع لكن داخله واطئ، وهو 

املوضع املطمئن الوسط املرتفع احلروف.
ويف سنة 352هـ/963م يف العارش من حمرم احلرام منها، أمر معز الدولة 
الناس  يظهر  وأن  والرشاء،  البيع  ويتوقف  األسواق  تغلق  أن  بويه،  بن  أمحد 
البيس  والنساء  الرجال  وخيرج   )A( عيل بن  احلسني  اإلمام  عىل  النياحة 
السواد وينوحوا ويلطموا الوجوه ففعل الناس ذلك، وسادت مظاهر احلزن 
واألسى يف األيام العرشة األوىل من شهر حمرم يف تلك السنة، وصارت هذه 
ُسّنة َسّنها معز الدولة البوهيي )37(، واستمر الشيعة وحمّبو أهل البيت الطيبني 
الطاهرين حييون هذه املناسبة ويقيمون املآتم عىل اإلمام احلسني يف اليوم العارش 
من شهر حمرم ويف اليوم العرشين من شهر صفر، إحياء لذكرى أربعينية اإلمام 

احلسني )A( وأهل بيته الطاهرين يف كل سنة حتى يومنا هذا.
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ثالثا–الَطّف:
بالفتح والفاء مشددة، وهو ما أرَشَف من أرض العرب عىل ريف العراق، 
اإلدالء  دون  البكري )39( الطف،  وذكر  شاطئها )38(  الفرات  وطف 
بمعلومات كافية عنه، مشريًا فقط إىل بيت شعر واحد، استشهد به عن مقتل 

اإلمام احلسني بن عيل )A(، قائاًل] الطويل [ :
هاشٍم آل  من  الَطِف  َقتيَل  َفَذَلِتوإّن  الُمسِلميَن  ِرقــاَب  َل  َأذَّ

ونرجح أن البكري استشهد ببيت الشعر هذا لغرض حتديد مكان استشهاد 
عن  احلديث  دون  من  كربالء،  يف  الطف  أرض  احلسني )A( عىل  اإلمام 

الطف وحتديد موقعه وماذا يعني...
الشاطئ  أي  الفرات،  طف  هو     : الطف  أن  ذكر  احلموي )40( فقد  أما 
امُلِطل عىل هنر الفرات، وأضاف أن الطف أرض من ضاحية الكوفة يف طريق 
من  قريبة  بادية  أرض  وهي   ،)A( احلسني اإلمام  مقتل  كان  فيها  الربية، 
الريف فيها عدة عيون ماء جارية، وأورد شعرًا أليب دهبل اجُلَمحي )41( يرثي 

به اإلمام احلسني )A( ومن استشهد معه يف الطف، منه] الطويل [:
ُمَحِمد آِل  أبــيــاِت  على  ـــَررُت  ِت َم ُحلَّ ـــوَم  َي َأمثاُلها  َأَرى  فلم 

وأهَلها  ــاَر  ــدي ال الــلــُه  ــَد  ــَع أب ــال  وإن َأْصَبحْت ِمنهم برغمي َتخّلِت َف

هاشٍم آل  من  الَطِف  َقتلى  إن  َأَذَلْت ِرقاَب الُمسلميَن َفَذَلِت)42( َأال 

َرِزيًة أضَحوا  ثم  ِغياثًا  َأال َعُظَمْت تلَك الرَزايا وَجّلِت! وكانوا 
وَعّلِت وجا فاِرس األشَقين َبعُد برأسِه الرماح  ِمنه  َنِهَلْت  وقد 
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وقال أيضَا] الطويل [ :
ُنّومًا ُأمَيَة  من  ُسكارى  َحميُمها َتبِيُت  َيناُم  ما  َقتلى  وبالَطِف 
عصابُة إال  اإلســالَم  أفسَد  نعيُمها وما  ـــداَم  ف َنــوكــاهــا  ــَر  ــأمَّ ت
َج منها جانٌب ال يقيُمها فصارْت قناَة الديِن في كِف ظالٍم إذا اعوَّ

أهنا  فذكرا  الطف،  عن  حديثهام  احلموي )43( والبغدادي )44( يف  اشرتك 
استشهاد  كان  فيها  )الصحراء(،  الربية  طرف  يف  الكوفة  ضاحية  من  أرض 
عدة  فيها  الريف،  من  قريبة  بادية  وهي   ،)A( عيل بن  احلسني  اإلمــام 
عيون ماء جارية، منها: عني َصيد)45( والُقطُقطانة )46( والُرهيمة )47( وَعني 
مَجَل )48(، وهي عيون كانت عليها مسالح الفرس، وراء خندق سابور الذي 

حفره يف العراق؛ ليكون حاجزًا بينه وبني العرب وغريهم.
للمراقبة  العسكرية  النقطة  أو  املحطة  وهي  َمسَلحة،  مفردها  واملسالح 
والتفتيش بمفهومنا اليوم، وكانت القوات الفارسية-قبل اإلسالم- تتواجد 
فيها، وهي حتمل السالح خوفًا من السكان العرب، وقد انترشت املسالح يف 
ريف العراق وُطرقِه املتعددة ؛ لتوطيد األمن واالستقرار قبل التحرير العريب 
اإلسالمي للعراق، وهذا يعني أن الطف التي كانت جزًء من ريف العراق، 
ممتدة عىل طرف البادية )الصحراء( وعىل متاٍس مع املناطق الزراعية املحيطة 
بمدينة الكوفة والقريبة منها، وفيها العيون اجلارية باملياه- التي ذكرناها آنفَا، 

التي كانت حترسها وتراقبها تلك املسالح الفارسية.
أما احلمريي )49( فذكر أن للطّف موضعني آخرين يقعان يف العراق )50(، 
ما ذكره احلمريي،  الثالث وفق  الطف  يعد  الذي  وبخصوص طف كربالء 
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فقال عنه، ما نصه : » وهناك املوضع املعروف بكربالء الذي قتل فيه  احلسني 
بن عيل )A(«، ثم ذكر قول الشاعر )مل حيدد اسمه( فيه: وان قتيل الطف 

من آل هاشم ...
نستنتج من نص احلمريي ان الطف الذي ذكره، يقصد به )كربالء( فاذا 
ما ُذِكر الطف فهو يعني : كربالء، وهذا يؤكد ان الطف اسم غلب عىل اسم 
احلمريي  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  كربالء،   : يعني  فهو  ُيذَكر  فحني  كربالء، 
واَصـَل احلديث عن مقتل اإلمام احلسني بن عيل )A(، وحتديدًا يف الطف 
اليوم  يف شهر حمرم سنة 61هـ/680م، يف عهد يزيد بن معاوية، وذلك يف 
العارش من شهر حمرم، قتله ِشمر بن ذي اجلوشن، وقيل : سنان بن أيب أنس، 
وكان قائد اجليش األموي عمر بن سعد بن أيب وقاص، ومحل رأسه إىل يزيد 

بن معاوية، وهو أول رأس مُحِل عىل َخَشبة يف االسالم.
رابعا–الَعْقـــُر:

من  وهو  مهملة،  راء  بعده  ثانيه،  وإسكان  أوله  البكري)51( بفتح  ذكره 
املواضع ذات الِصلة بكربالء، وواقعة الطف التي استشهد فيها اإلمام احلسني 
بن عيل )A(، وتباينت آراء اجلغرافيني حوله، يف املعلومات التي سجلوها 
عنه، والروايات املنقولة عنهم، بخصوص كربالء والطف، وأضاف البكري 
ان العقر عقر بابل، ونقل عن اخلليل أنه يقع بني واسط وبغداد)52(، وروى 

بيت شعر للفرزدق )53( ، قائاًل] الطويل [ :
ُسيوفًا ُتشظي جامعات المفاِرقلقوا يوم َعْقري بابٍل حين َأقبلوا

وكانوا يقولون : َضّحى بنو َحْرب )األمويون( بالِدين يوم كربالء، وَضّحى 
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احلسني )A( بكربالء،  اإلمام  قتل  يعنون  العقر،  يوم  باملروءة  مروان  بنو 
وقتل يزيد بن املهلب بالَعْقر.

وقال األصمعي: الَعْقر الَقرْص، وأنشد ملالك بن احلارث اهُلَذيل ] الوافر [:
ُشَليل بني  َعْقر  الَعْقر  ــاُحَشنِئُت  ــري ال ــهــا  ــقــاِرئ لِ ــت  ــبَّ َه إذا 

لقارئها: أي لوقتها.
أما احلموي )54( فذكر الَعْقر بفتح أوله وسكون ثانيه، ونقل قول اخلليل 
ن )55( يقول: كل َفرجة تكون بني شيئني  : » سمعت أعرابيًا من أهل الُصامَّ
فهو َعْقر، وعقر لغتان، قال ووضع يديه عىل قائمتي املائدة ونحن نتغدى، 
فقال : ما بينهام عقر، قال: والعقر القرص الذي يكون معتمدًا ألهل القرية «، 

واستشهد ببيت شعر إىل الشاعر العريب لبيد] الوافر [:
ابتناه إذا  ــهــاجــري  ال ِمــثــال)56(كــُعــْقــر  على  ُحذين  بأشباٍه 

بني  الغامم، وعقر  والعقر:  كان،  أي حال  القرص عىل  العقر  وقال غريه: 
ُشَليل، قال تأبط رشًا )57( ] الوافر [:

ُشليل بني  عقر  العقر  ــاُحشنئُت  ــري ال ــهــا  ــقــاِرئ لِ ــت  ــبَّ َه إذا 

وشليل بن بجيلة، هو جد جرير بن عبداهلل البجيل.
وأضاف احلموي أن العقر عدة مواضع، منها: عقر بابل قرب كربالء من 
الكوفة، روي أن اإلمام احلسني بن عيل )A( ملا وصل كربالء وأحاطت 
به خيل عبيد اهلل بن زياد، قال : ما اسم تلك القرية ؟، وقد أشار إىل العقر، 
فقيل له : اسمها العقر، فقال : نعوذ باهلل من العقر ! فام اسم هذه األرض التي 
نحن فيها ؟ قالوا: كربالء، قال : أرض كرب وبالء، وأراد اخلروج منها فُمنِع 
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حتى كان ما كان من أمره.
قرب  يقع  بابل،  عقر   : بـ  املعروف  العقر  ان  احلموي  ذكره  مما  نستنتج 
وأعامهلا،  الكوفة  توابع  من  كانت  كربالء  أن  أي  الكوفة،  من  كربالء، وهو 
ضمن إقليم بابل الواسع الذي ضم مناطق واسعة، ويعني العقر اسم قرية، 
أّنه اسم ارض. وهكذا يتضح لنا أن هنالك تداخاًل وتشابكًا يف  فضاًل عن 
املسميات بني كل من : كربالء الطف، العقر، وهذا يعني أن هذه املسميات 

هلا معاٍن ودالالت ترتبط بطبيعة أرض ومواصفات كل تسمية منها.
اإلمام  وصــول  ــة  رواي ذكر  احلموي )58( أعاد  أن  إىل  ــارة  اإلش وجتــدر 
أصحابه  وبني  بينه  جرى  الذي  واحلوار  العقر،  أرض  احلسني )A( إىل 
ُنفيل، رثته  عنها، لكنه أضاف هنا أن زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن 

قائلة ] اخلفيف [:
ُحسينًا نِسيُت  فال   ! ـــُة األعــــداء واُحسينا  ـــَن ـــه أِس ـــَدُت ـــَص َأْق
ال َسَقى الغيث بعدُه كربالء )59( غــــادروه بــكــربــالء َصــريــعــًا،

وأشار احلمريي )60(إىل العقر، فذكر أنه يف أرض بابل من ناحية الكوفة 
بالعراق بني واسط وبغداد، ومل يذكر معلومات تتعلق بكربالء وال بالطف 

واستشهاد اإلمام احلسني بن عيل )A( عىل ثراها الطاهر.
أما ابن عبد احلق البغدادي )61( فذكر أن الَعْقر، بفتح أوله وسكون ثانيه، 
هو القرص الذي يكون ُمعَتمدًا ألهل القرية، وهو عدة مواضع)62(هيمنا منها: 

عقر بابل، وهو قرب كربالء من نواحي الكوفة.
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خامسا–الغـارضية:
ذكر احلموي )63( أهنا منسوبة إىل غارضة )64( بني أسد، وهي قرية من 
نواحي الكوفة، قريبة من كربالء، وكرر ابن عبد احلق البغدادي )65( هذه 

املعلومة عن الغارضية بأهنا قرية من نواحي الكوفة، قريبة من كربالء.
يتضح لنا أن احلموي حدد التسمية إىل غارضة وهي من بطون قبيلة بني 
أسد العربية الشهرية، واتفق ابن عبد احلق البغدادي معه بأن الغارضية قرية 
ضمن  الناس  بني  الشائع  أن  حني  يف  كربالء،  من  القريبة  الكوفة  قرى  من 
مفردات الرتاث احلسيني اخلالد، أن اإلمام احلسني بن عيل )A( استشهد 
الغارضية ضمن حميط أرض  امليامني يف أرض  الغر  بيته وأصحابه  أهل  مع 
كربالء املقدسة، ولعل أرض الغارضية كانت ضمن ساحة املعركة، بسبب 
معركة  بعد  كربالء،  من  الزمن جزًء  بمرور  أصبحت  ثم  كربالء،  من  قرهبا 
ُتطلق  الطف، وربام صارت  فاقرتنت بذكر كربالء ومعركة  الطف األليمة، 

عىل منطقة من مناطق كربالء أو توابعها.
سادسا -نِيَنــوى:

بكس أوله، وسكون ثانيه والواو، بوزن: ِطيَطَوى، وهي قرية النبي يونس 
بن متي )A( يف املوصل.

ويف سواد الكوفة ناحية يقال هلا نينوى، منها كربالء التي استشهد فيها اإلمام 
احلسني بن عيل )A( )66( ، وذكر ابن عبد احلق البغدادي )67( املعلومات 
نفسها التي ذكرها احلموي، باستثناء انه أضاف إىل نينوى يف املوصل عبارة: 

» تقابلها من اجلانب الرشقي« .
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وبخصوص نينوى يتضح لنا أهنا أرض واسعة، منها كربالء، أي أهنا جزء 
من أرض نينوى، وهكذا توزعت كربالء يف تبعيتها إىل مناطق عديدة، فتارة 
هي جزء من العقر، وأخرى من الطف، وثالثة من نينوى، فضاًل عن حتديدها 

بأهنا من نواحي الكوفة.
أن  ابن عساكر   نقاًل عن  نينوى،  حديثه عن  احلمريي )68( فروى يف  أما 
كانوا  مجاعة  عن  ونقل  نينوى،  يف  عيل )A( استشهد  بن  احلسني  اإلمام 
منه  سمعوا  صفني،  إىل  ذاهب  وهو   ،)A( طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  مع 
عندما سار حماذيًا نينوى، يقول : " صربًا أبا حممد، صربًا أبا حممد " )69( وملا 
ُسئِل اإلمام عيل )A(: من هو أبو حممد يا أمري املؤمنني، أجاهبم: احلسني 
ُيقتل ها هنا، وما أكد الروايات املوثقة ما ورد عن ابن عساكر)70(أن اإلمام 
 ، )A( ردد عبارة : أبا عبداهلل، ويعني به : ولده اإلمام احلسني )A( عليًا
أما كنية: أبا حممد، فهي كنية اإلمام احلسن بن عيل )A(، ولعل احلمريي 

خلط وأخطأ يف املعلومة التي دوهنا هبذا اخلصوص.
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الهوام�ص
الكليدار . تاريخ كربالء وحائر احلسني )( ص23.. 1
املرجع نفسه ص25.. 2
3 . ،565-564 ج2/  العرب  لسان   . منظور  ابن   ،299-298 ج2/  الصحاح،  اجلوهري. 

الكليدار . تاريخ كربالء ص82-26.
اجلوهري. الصحاح 318/1، ابن منظور . لسان العرب 460-459/7.. 4
 احلموي. معجم البلدان 136/4، 445، مادة : )كربالء(، الَزبيدي. تاج العروس 326/30، . 5

مادة : )كربل(.
معجم البلدان 445/4.. 6
اجلوهري. الصحاح 92/5-93، احلموي، معجم البلدان 445/4، ابن منظور . لسان العرب . 7

462/7، الزبيدي . تاج العروس 326-325/30.
ابن منظور. لسان العرب 462/7، الزَبيدي. تاج العروس 253/30.. 8
العروس . 9 تاج  الزبيدي.   ،462/7 العرب  لسان  منظور.  ابن   ،39/5 الصحاح  اجلوهري. 

.326/30
 لسان العرب. 462/7.. 10
 تاج العروس 326/30.. 11
منظور. . 12 ابن  البلدان 445/4،  احلموي. معجم  الصحاح 318/1، 93-92/5،   اجلوهري. 

لسان العرب 462/7، الزبيدي . تاج العروس 326-325/30.
 الصحاح 92/5، مادة: )كربل(.. 13
 لسان العرب 462/7.. 14
الشاعر كثري بن عبد الرمحن بن األسود بن عويمر بن خملد اخلزاعي، من أهل املدينة، أحد ُعشاق . 15

اياس، شاعر متيم مشهور،  به، وهو صاحب عَزَّة بنت مجيل بن حفص بن  العرب املشهورين 
أكثر إقامته يف مرص، كان مفرط الِقرَص دمياًم، يف نفسه شمم وَترُفع، ويف املؤرخني من ذكر أنه من 
غُالة الشيعة، كان شاعر أهل احلجاز يف اإلسالم، عارص عبد امللك بن مروان وأنشدُه الِشعر، 
تويف كثري سنة 105هـ/723م. ابن خلكان. وفيات األعيان 286/2-289، الزركيل . األعالم 

.219/5
 يف ديوان كثري )ص: 521(، وردت كلمة : )وحلم(، يف حني وردت الكلمة: )وبِر( يف املصادر . 16
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 ،462/7 العرب  لسان   . منظور  ابن   ،15/4 استعجم  ما  البكري. معجم  راجع:  األخرى. 
الَزبيدي. تاج العروس 326/30.

 الَزبيدي. تاج العروس326/30.. 17
 أي إىل دمشق ببالد الشام، وهي عاصمة الطاغية اجلائر املستبد يزيد بن معاوية، الذي استشهد . 18

اإلمام احلسني بن عيل )( وأهل بيته وصحابته األبرار يف عهده سّيئ الصيت، يف واقعة الطف 
األليمة سنة 61هــ/680م.

 عَسْقَالن : قيل ان العسقالن أعىل الرأس، فان كانت هذه الكلمة عربية، فاهنا تعني أهنا يف أعىل . 19
املتوسط بني  البحر  الشام، تقع عىل ساحل  الشام، وهي مدينة من أعامل فلسطني يف بالد  بالد 
غزة وبيت جربين، ويقال هلا: عروس الشام، وكذلك يقال لدمشق أيضًا، وقد نزهلا مجاعة من 

ث هبا خلق كثري. احلموي. معجم البلدان جملد 122/4. الصحابة والتابعني وَحدَّ
 املقصود به مسجد اإلمام احلسني )( يف القاهرة، ويقع جوار جامعة األزهر، وهو من األماكن . 20

املقدسة يف القاهرة، فيه رضيح لإلمام احلسني ومسجد للصالة وزيارة املحبني املؤمنني جزاهم 
اهلل باإلحسان.

املقدس، وقد  . 21 املكان  بن عيل )( مدفون يف هذا  اإلمام احلسني  أن  املرصيني   يعتقد كثري من 
زرت هذا املكان عدة مرات، كانت األوىل عند زياريت األوىل للقاهرة التي امتدت بني 10/29-
من  معلومات  عىل  للحصول  ؛  املاجستري  مرحلة  يف  طالبًا  كنت  عندما  1975/11/27م، 
معهد املخطوطات العربية يف جامعة الدول العربية ودار الكتب املرصية، كام زرت هذا املكان 
املقدس آخر مرة عند زياريت إىل مرص للمشاركة يف املؤمتر الدويل اخلامس، املعنون : ))العرب 
التاريخ واحلضارة  أقامته كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ قسم  الذي  العصور((،  والرتك عرب 
احلسني  سيدنا  زرت  وملا  4-2013/3/6م،  بني  اإلسامعيلية  حمافظة  يف  السويس  قناة  جامعة 
من  عددًا  التقيت  والصالة،  الزيارة  وأديت  عرصًا،  2013/3/9م  السبت  عيل )( يوم  بن 
املرصيني، بعضهم من الذين عملوا يف العراق، وكانت آراؤهم أن اإلمام احلسني)( والشهداء 
أن  إقناعهم  ُأفلح يف  املكان، ومل  دفنوا يف هذا  قد  بيته وصحابته األطهار،  أهل  األبرار معه من 
اإلمام احلسني والشهداء دفنوا يف كربالء املقدسة يف العراق، ودعوهتم إىل زيارة العراق يف شهر 
حمرم احلرام وأربعينية اإلمام احلسني )( يف كربالء ملشاهدة حشود الزائرين من داخل العراق 

وخارجه، وقد عرب االخوة املرصيون عن فرحهم بتحقيق هذه األمنية إذا سنحت هلم الفرصة !
 مسالك املاملك ص85.. 22
قرص ابن هبرية: يُنسب هذا القرص إىل يزيد بن عمر بن هبرية بن معية بن ُسكني، وايل العراق يف . 23

عهد مروان بن حممد بن مروان، الذي بنى عىل فرات الكوفة مدينة فنزهلا، ومل يكمل البناء حتى 
كتب إليه مروان بن حممد يأمره باالبتعاد عن أهل الكوفة، فرتكها وبنى قرصه املعروف به بالقرب 
املقاصري  العباسية، نزله وأكمل تسقيف  السفاح اخلالفة  العباس  أبو  من جس سورا، وملا توىل 
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)مجع مقصورة( فيه، وزاد يف بنائه، وسامه : اهلاشمية . احلموي . معجم البلدان ج365/4.
 ُسورا، بضم أوله وسكون ثانيه ثم راء وألف ممدودة، موضع يف العراق من أرض بابل، وهي . 24

مدينة السيانيني، قريبة من الوقف واحللة واملزيدية. احلموي . معجم البلدان278/3. وسورا 
مدينة حتت احللة، هلا هنر ُينَسب إليها، وكورة قريبة من هنر الفرات ؛ بدليل أن ياقوت احلموي مل 
يذكر موقعها عىل فم النيل، واختلف يف حتديد موقعها. ويف سورا املعروفة بـ : أرض اجلربوعية 
توابع  الكاظم )(، وهي من  القاسم بن موسى  السيفية، يوجد مرقد اإلمام  من أعامل احللة 
هاشمية الكوفة، وهذه املنطقة املمتدة من صدور هنر اجلربوعية احلايل إىل ناحية القاسم هي مدينة 

سورا.
أما اإلقليم فهو متسع جداً، إذ تشرتك تسمية سُورا وقرص ابن هبرية وهاشمية الكوفة يف موقع . 25

واحد، ويبدو أن هذه املواقع الثالثة قريبة أو يف مكان واحد. املزيدي . الصفوة املثـىل ص39، 
.54 ،42

 صورة األرض ص243.. 26
 معجم ما استعجم 15/4، راجع أيضًا: احلمريي . الروض املعطار  ص490.. 27
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وذكر اجلغرافيون موضعني باسم : احلائر، مها : حائر ملهم بالياممة، ويوم حائر ملهم أيضًا عىل . 36

يابس   : بأنه  ُوِصَف  البكري،  عرص  يف  معروف  وهو  بالبرصة،  احلجاج  وحائر  ويشكر،  حنيفة 
البلدان209-208/2،  معجم  احلموي.   ،53/2 استعجم  ما  معجم  البكري.   . فيه  ماء  ال 
البغدادي . مراصد االطالع 373/1، وذكر ابن منظور أن حائر احلجاج معروف، يابس ال ماء 

فيه،وأكثر الناس يسمونه احلري . لسان العرب 564/2.
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 تاريخ النياحة 7-6/2.. 38
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ابن االثري، الكامل 331/9، ابن كثري . البداية والنهاية 210/11-211، الشهرستاين. تاريخ . 39
النياحة 151-148/1.

 احلموي. معجم البلدان 35/4، البغدادي. مراصد االطالع 888/2.. 40
 معجم ما استعجم 15/4، وهنالك اختالفات حول قائل هذا البيت مع أبيات أخرى، وليس . 41

البن رمح اخلزاعي كام ذكر البكري، بل ُنِسَب آلخرين غريه- كام سنوضح.
 معجم البلدان 36/4.. 42
الشعراء . 43 أحد  قريش،  من  غالب  بن  لؤي  بن  ح  مُجَ بني  أرشاف  من  أسد،  بن  زمعة  بن   وهب 

الُعّشاق املشهورين، من أهل مكة، قال املرتىض : » هو من شعراء قريش، وممن مجع إىل الطبع 
التجويد »، له مدائح يف معاوية وعبداهلل بن الزبري، وأخبار كثرية مع َعمرة اجُلَمحية وعاتكة بنت 
معاوية، يف شعره رقة وجزالة، له ديوان شعر مطبوع من رواية الزبري بن بكار، كان صاحلًا واّله 
عبداهلل بن الزبري بعض أعامل اليمن، تويف بِعُليب موضع بتهامة سنة 63هـ/682م . الزركيل. 

األعالم 125/8.
 ورد هذا البيت بصيغة أخرى : » وان قتيل الطف... «، فضاًل عن االختالف حول قائله وقائل . 44

ما  معجم   . البكري  اخلزاعي.  رمح  البن  البيت  هذا  أن  فقيل  ذكرناها،  التي  األخرى  األبيات 
جملد  البغدادي.  احلق  عبد  البن  االطالع  مراصد  كتاب  )حمقق(.  البجاوي   ،15/4 استعجم 

888/2 هامش، وذكره احلمريي دون تسمية الشاعر . الروض املعطار ص396.
وقيل أن هذه األبيات نظمها سليامن بن قنة العدوي التيمي، عندما َمّر بكربالء،فنظر إىل مصارع . 45

الشهداء وهم احلسني بن عيل واصحابه بكربالء، فاتكأ عىل قوسه، وجعل يبكي وينشد الشعر. 
النياحة  تاريخ   . .الشهرستاين  تاريخ حلب. ج6926-2668/6  الطلب يف  بغية  العديم.  ابن 

.104-103/1
معجم البلدان 36/4.. 46
 مراصد االطالع جملد 888/2.. 47
 بني واسط العراق وَخّفان السواد، مما ييل الرب، وتعد يف الطف بالكوفة، وهي يف طريق البرصة . 48

من الكوفة، قيل سميت بذلك؛ لكثرة الَسَمك الذي كان ُيصاْد فيها . احلموي . معجم البلددان 
36/4، 179، البغدادي.مراصد االطالع 978/2.

 موضع قرب الكوفة من جهة الربية بالطف، به كان سجن النعامن بن املنذر، والَقطَقط أصغر . 49
با أكثر من عرشين ميالً، ملن خرج من القادسية يريد بالد الشام .  املطر، بينها وبني الرهيمة مُغرَّ

احلموي.معجم البلدان 374/4، البغدادي. مراصد االطالع جملد 3 /1107.
 الُرَهيمة: بلفظ تصغري رمهة، ضيعة قرب الكوفة، وقيل : عني بعد خفية بثالثة أميال، إذا أردت . 50

الشام من الكوفة. احلموي . معجم البلدان 109/3، البغدادي. مراصد االطالع جملد 645/2.
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ل: بنواحي الكوفة، قرب القطقطانة، قيل منها طريق إىل البرصة، وهي عدة عيون يقال . 51  َعني مَجَ
ل ؛ ألن مَجاًل مات عندها. احلموي . معجم البلدان 36/4، 177،  هلا: العيون، سميت عني مَجَ

البغدادي . مراصد االطالع جملد 977/2.
 الروض املعطار ص397-396.. 52
 الطف ساحل البطيحة، وهو بني البرصة واألحواز، والطف أيضًا بالعراق عىل مسافة فرسخني . 53

)بحدود تسع كيلو مرتات( من البرصة، وبالطف كان قرص أنس بن مالك )(، وفيه تويف رمحه 
اهلل سنة 93هـ/712م وهو ابن مائة وثالثة أعوام . الروض املعطار ص396.

 معجم ما استعجم 211/3-212، راجع أيضًا: احلمريي . الروض املعطار ص418.. 54
 وفيه ُقتَل يزيد بن املهلب، اخلارج عىل يزيد بن عاتكة ) يزيد بن عبد امللك، امه عاتكة بنت يزيد . 55

بن معاوية بن أيب سفيان( . اليعقويب . تاريخ اليعقويب 53/3، وقال جرير فيهم] البسيط [:
ُينَتَقُفَهوى لدى الَعقر َأقحافًا مجامُجها اخُلطباُن  احَلنظُل  كأهنا 

البكري. معجم ما استعجم 211/3، وذكر احلمريي ان العقر بأرض بابل من ناحية الكوفة بني . 56
واسط وبغداد، موضع كان فيه التقاء مسلمة بن عبد امللك يف ستة آالف من أهل الشام مع يزيد 

بن املهلب، اخلارج عىل يزيد بن عاتكة. الروض املعطار ص418.
من . 57 النبالء،  من  شاعر  الدارمي،  التميمي  صعصعة  بن  غالب  بن  مهام  فراس،  أبو  الفرزدق: 

أهل البرصة، )تويف غالب بن صعصعة والد الفرزدق نحو سنة 40هـ/660م، وكان الفرزدق 
جيري من استجار بقرب أبيه، وكان أبوه َجوادًا كرياًم. الزركيل. األعالم 114/5(، عظيم األثر يف 
اللغة، وكان يقال : » لوال ِشعر الفرزدق لَذهَب ُثلث لغة العرب، ولوال شعره لذهب نصف 
أخبار الناس«، كان ُيشبه بالشاعر زهري بن أيب سلمى، وكالمها من شعراء الطبقة األوىل، زهري 
هلام  وُمهاجاته  واألخطل،  جرير  مع  مشهورة  اإلسالميني،وأخباره  يف  والفرزدق  اجلاهليني،  يف 
أشهر من أن ُتذَكر، تويف ببادية البرصة، وقد قاَرَب املئة سنة، وأخباره كثرية، وكانت وفاته سنة 

.93/8 110هـ/728م. الزركيل . األ
 معجم البلدان 136/4، 445.. 58
والدهناء . 59 يربوع  لبني  ن  واحَلــزَ حنظلة،  لبني  الدهر  قديم  يف  كانت  اجلبل،  دون  غليظة   أرض 

الُصاّمن قرب   : الُصاّمن جبل يف أرض متيم، وقيل   : لَلدهناء، وقيل  ُمتاِخم  جلامعتهم، والُصاّمن 
رمل عالِج بينه وبني البرصة تسعة أيام، ويقال : بلد من بالد بني متيم. احلموي. معجم البلدان 

.423/3
 ورد بيت الشعر هذا من قبل املحقق األستاذ عيل حممد البجاوي، يف مادة )العقر( عند البغدادي . 60

يف كتابه : مراصد االطالع جملد 949/2 هامش.
 ثابت بن جابر بن سفيان، أبو زهري الَفهمي، من ُمرض، ولد نحو سنة 80 قبل اهلجرة، وتويف . 61
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سنة 540م، شاعر َعّداء مُن ُفّتاك العرب يف اجلاهلية، كان من أهل هتامة، شاعر فحل، استفتح 
الّضبي مفضلياته بقصيدة له، ُسِمي: تأَبط رَشًا ؛ ألنه أخذ سيفًا  أو سكينًا حتت ُأبطه، وملا ُسئِلت 

أمه عنه، قالت: تأَبَط رشًا وخرج.
كانت هناية حياته أنه ُقتِل يف بالد ُهَذيل وألقي يف غار، يقال له: رمخان، فوِجدت ُجَثته فيه بعد . 62

جاسم،  وجبار  القرةغويل  داوُد  سلامن  وللسيدين  رشاً،  تأبط  أخبار  كتاب:  وللجلودي  مقتله، 
كتاب : شعر تأبط رشًا، مطبوع يف النجف. الزركيل . األعالم ج97/2 وهامشها.

 معجم البلدان 445/4.. 63
 ذكر هذين البيتني األستاذ عيل حممد البجاوي حمقق كتاب : مراصد االطالع للبغدادي، جملد . 64

1154/3، هامش.
وقيل أن الرباب بنت أمرئ القيس بن عدي، زوجة اإلمام احلسني )(، والتي كانت ضمن . 65

البيتني،  أنشدت هذين  واملدينة،  الشام  الكوفة ويف  اإلمام احلسني )( إىل  أرسى ركب سبايا 
وكانت هذه السيدة اجلليلة ال هتدأ لياًل وهنارًا من البكاء عىل اإلمام احلسني )(، ومل تستظل 
حتت سقف حتى توفيت بعد سنة كاملة من فاجعة الطف األليمة، أي سنة 62هـ/681م، ويف 

عجز البيت الثاين اختالف، إذ ورد البيت الثاين :
ــالء رصيــعــًا ــرب ــك ـــــادروه ب كربالءغ جانبي  اهلل  سقى  ال 

الشهرستاين. تاريخ النياحة 73/1.. 66
الروض املعطار ص418.. 67
مراصد االطالع جملد 2/ 950-949.. 68
منها: عقر السَدَن، من قرى الرشطة، بني واسط والبرصة، وعقر بابل، والعقر: قرية بني تكريت . 69

واملوصل، تنزهلا القوافل . احلموي معجم البلدان 136/4-137، البغدادي . مراصد االطالع 
جملد 950/2.

معجم البلدان 183/4.. 70
إلياس بن ُمرَض، وقال . 71 غارضة بن مالك بن ثعلبة بن ُدودان بن َأسد بن ُخزيمة بن ُمدِركة بن 

ابن حبيب: غارضة بنت مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد، هبا ُيعَرفون يعني ولدها. احلازمي . 
عجالة املبتدي ص 97، و الغارضية لبني أسد، وهي عىل ضفة هنر العلقمي الرشقية، وبمحاذاة 
الغارضية رشيعة اإلمام جعفر بن حممد )الصادق(، عىل الشاطئ الغريب من العلقمي، وقنطرة 

الغارضية تصل بينه وبني الرشيعة. الساموي . جمايل اللطف بأرض الطف ص391. 
وغارضة : بطن من اهُلون بن ُخزيمة بن ُمدِركة، من العدنانية، وهم غارضة بن بغض بن َرْيث . 72

بن َغَطفان بن سعد، ُتنسب إليهم قرية من نواحي الكوفة، ُتدعى : الغارضية. الساموي. جمايل 
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اللطف ص147.
مراصد االطالع جملد980/2.. 73
احلموي . معجم البلدان 339/5، راجع أيضًا : البغدادي . مراصد االطالع جملد 1414/4.. 74
مراصد االطالع جملد1414/4.. 75
مراصد االطالع جملد 980/2 .. 76
الروض املعطار ص586.. 77
ابن . 78 رواية  من  يتضح  كام  عبداهلل،  ابا   : بكنيته  عيل )( اشتهر  بن  احلسني  اإلمام  أن  املعروف 

رسول  رحيانة  ترمجة   : راجع  ذكرها.  متعددة  أخرى  روايــات  عن  فضاًل  اآلتية-   – عساكر 
اهلل)( اإلمام املفدى يف سبيل اهلل احلسني بن عيل، ص167-165.

ابن عساكر. ترمجة رحيانة رسول اهلل )( ، ص165، وقد ساق رواية، َنّصها : » عن عبداهلل بن . 79
نجي عن أبيه أنه سافَر مع عيل بن أيب طالب – وكان صاحب مطهرته، فلام حاذوا نينوا- وهو 
منطلق إىل صفني- نادى عيل صربًا أبا عبداهلل صربًا أبا عبداهلل بشط الفرات، ُقلُت: من ذا أبو 
عبداهلل ؟ قال : دخلُت عىل رسول اهلل )(، وعيناه تفيضان، فقلُت: يا نبي اهلل أغضَبَك أحٌد ؟ 
ما شأنُ عينيك تفيضان؟ قال : ما أغضبني أحدٌ بل قام من عندي جربئيل قبل فحدثني ان احلسني 
َك من ُتربته ؟ قال : قلت : نعم، َفمدَّ يده فقبض قبضة  ُيقتل بشط الفرات، وقال : هل لك أن ُأِشًمَ

من تراب فأعطانيها فلم أمَلك َعيَني أن فاضتا " .
نستدل من هذه الرواية ان رسول اهلل )( أخرب اإلمام عليا ً )( بمقتل ولده احلسني )( بشط . 80

الفرات، وقد تأثر رسول اهلل )( بخرب مقتله الذي أخربه به جربئيل)(، ففاضت عيناه من 
.)(اإلمام احلسني )الدموع، بكاًء عىل حفيده )سبطه
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage  leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

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

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

- Watching the changes  the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has  whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

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

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

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

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decentants 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.
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Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be  the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence  we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes  
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race  and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders  but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting  by itself  a heritage of a particular race  and together with 
its neighbours  it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence  the levels 
of injustice against Karbala' increase: once  because it is Karbala' 
with all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'  that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east the 



It is worth noting that the topics and sections for which the 
award is given are the five sections of the journal ( the Society 
section the Science section the Literature section the Art 
(Aesthetic) section and the History section ) ; the same conditions 
of research writing are the same as those given and followed as 
suggested in the journal due to the fact that the outcomes of the 
award are the incomes of the journal .

The researches winning will be edited in the forthcoming 
issues of the journal and will be referred to as being awarded 
winners as a sort of honour for their writers and also writings .

This is not the last window (look) but rather the members 
of the two boards through the financial and moral abilities of 
the centre activate and encourage all that is of advantage for 
specialist researchers .

May Allah the Most High bless
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vicinity  in time  the research stratification is subject to technical priorities.
11. All researches are  exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers  whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

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

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

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

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

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

f. A researcher destowed 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 scopes of the research when possible.
13- Receiving researches be by correspondence on the  E-mail of the 

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