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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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امللّخ�ص
لقد مّثل موالنا أبو الفضل العباس بن أمري املؤمنني عليهام السالم مثااًل ورمًزا 
 ،الشهداء أيب عبد اهلل احلسني املطلق لسّيد  أعىل للتضحية والفداء والتسليم 
الشعراء  شاعرّية  وحّرك  عاشوراء  يوم  بتضحياته  األحرار  وجدان  صدم  وقد 

وأّجج مشاعرهم يف خمتلف القرون، فنظموا القصائد الرّنانة اخلالدة.

ومنها القصيدة التي بني يدي القارئ الكريم والتي ُعرفت باألزرّية الصغرى، 
للشاعر الفاضل الشيخ حممد رضا اأُلزري البغدادي)ت: 1240هـ(، الذي اشتهر 

شعره بفخامة األلفاظ وجزالة املعاين.

الشاعر  فيها  استعرض  بيًتا،  القصيدة تسعة وسبعني  أبيات هذه  بلغت  وقد 
وقعة كربالء ومواقف أيب الفضل العباس وبطوالته، واألثر اجللل الذي تركه 

.يف نفس سّيد الشهداء أبو الفضل

مكتبة  من  نسختني  عىل  معتمًدا  القصيدة  هذه  لتحقيق  املحّقق  سعى  وقد 
اإلمام احلكيم العاّمة يف النجف األرشف.
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 مري املؤمنني	يب الفضل العّباس بن 	ُة الصغرى يف  الَقِصْيَدُة اأُلْزِريَّ
للشيخ مّمد رضا األزرّي البغدادّي)ت 1240ه�(

Abstract
Our religious master Abu Al Fedhul Al Abbas Ibn Imear 

ul Mu’menean(p.b.u.t.) represented a typical and a sample 
of the highest level of sacrifice, commandos, and the 
absolute surrender to the master of martyrs' Abi Abdullah Al 
Hussein(p.b.u.h.). In Ashoura'a day, his sacrifices shocked 
the noble men's feelings، motivated the martyrs' poetic 
talent' and ignite their emotions during the various centuries. 
A sample of this is the poem which is between the reader's 
hands. It is known by the small Azeri written by the glorified 
sheikh Mohammed Redha Al Azeri(born: 1240 H.). His verse 
was characterized by the vocabulary splendor and meaning 
eloquence. This poem consists of seventy-nine lines which 
dislayed kerbala battle' Abi Al Fedhul Al Abbas›(p.b.u.h.) 
heroisms' and the influence that Abu Al Fedhul Al Abbas left 
in the spirit of the master of martyrs(p.b.u.h.). The inquisitor 
worked hard to investigate this poem depending on two copies 
from Imam Hekeam's general library in holy Najaf.
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مقّدمة التحقيق:
ترمجة الناظم:

الرشافة  ُدْوحة  من  فرٌع  نبيه،  فاضل  البغدادّي:  األزرّي  رضا  حمّمد  الشيخ 
العلم  فأْبَدر وأْقَمر، فتى  النور اإلهلّي  أمّده  الَنجابة  أْوَرق وأْثَمر، وهالٌل يف أفق 
الدهر. ولد سنة  ونوادر  الزمان  الفضل وأهله، كان من عجائب  وبيت  وكهله، 
الشيخ  أخيه  عىل  العربّية  العلوم  درس  بغداد،  يف  1240هـــ  وتويّف  هـ،   1162
يوسف األزرّي وعىل غريه من فضالء عرصه وولع بحفظ القصائد الطوال 
السبع وقساًم كبرًيا من  املعّلقات  أّنه كان حيفظ  العرب فقد رووا عنه  من شعراء 
العرب.  عن  املروّية  واألحاديث  اخلطب  إىل  مضاًفا  واإلسالم  اجلاهلّية  أشعار 
قوّي  الساعدين  مفتول  نشيًطا  وكان  األزرّي)1(،  كاظم  الشيخ  أخيه  مقام  قام 
البنية معدوًدا من أبطال الفتوة بني أقرانه وهو أصغر أخوته؛ فهو معروٌف بأصله 
وفْصله، ومشهور له بُنْبله وفْضله، ووجوههم ُغّر ونسبهم ُحّر، هلم الَقْدر األْغىل 

ورشفهم الرشف األْعىل.

)1(  الشيخ كاظم ابن احلاّج حمّمد ابن احلاّج مراد ابن احلاّج مهدّي بن إبراهيم بن عبد الصمد 
بن عيّل التميمّي البغــدادّي املولود)1143هـ( واملتوىّف)1 مُجــادى األوىل 1211هـ( واملدفون 

بالكاظمّية جتاه املقربة املنسوبة إىل الرشيف املرتىض، كام وجد هبا عىل لوحة قربه..
وله تقريظ القصيدة الكرارّية يف)1166( يف مخسة وثالثني بيًتا، وهو آخر املقّرظني الثامنية عرش 
للقصيدة. وترمجه ســّيدنا احلســن صدر الدين يف التكملة مفصاًل، وذكر أّنه كان من املحرتمني 

عند السّيد بحر العلوم ويعّظمه كثرًيا حلسن مناظرته مع اخلصوم.
ينظر: الذريعة 9/ 70.
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 مري املؤمنني	يب الفضل العّباس بن 	ُة الصغرى يف  الَقِصْيَدُة اأُلْزِريَّ
للشيخ مّمد رضا األزرّي البغدادّي)ت 1240ه�(

مل يصل إلينا من آثاره إلينا إاّل ديوانه ورأيت منه خمطوطة بخّط الشيخ حمّمد 
الساموّي)1370هـ(، وهي حمفوظة يف مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة، الرقم: )2/ 
801(، وقصيدته املعروفة يف ضمن ديوانه، وأهّم شعره يف رثاء أهل البيت% 
كربالء  احتّلوا  حينام  التاريخ  يف  املعروفة  الوهابّيني  واقعة  زمانه  يف  حدثت  وقد 
وهنبوا وقتلوا من أهلها ما يزيد عىل مخسة آالف نسمة، وذلك سنة 1216 هـ فنظم 
الواقعة املذكورة  بيًتا ذكر هبا  أثرها ثالث قصائد تشتمل عىل مائتني وسّتني  عىل 
وختم كالًّ منها بتاريخ، وإذا الحظنا تواريخ قصائده رأينا أكثرها نظمت بعد وفاة 
أخيه الشيخ كاظم األزرّي وهو قرين أخيه ونِّده، فأحدمها السيف واآلخُر 
ِفِرْنُده)1(، وكانا إذا اجتمعا تقاَبَل البدُر والثرّيا، وتطارح الَشموُل الرائق والَروّية 

الرّيا.

مفتاح  كتاب  صاحب   العاِميّل جواد  السّيد  هبا  يرثي  قصيدة  له  ورأيت 
الكرامة ومؤّرًخا يف كّل شطر منها عام وفاته)2(

	قوال العلامء يف حّقه:

قال السّيد حسن الصدر)ت 1354 ه�(:

البغدادّي، أخو الشيخ كاظم األزرّي. كان فاضاًل  »التميمّي نسًبا، األزرّي 
الشيخ  العلم باألدب أشعر من أخيه  نبياًل، وشاعًرا جلياًل، وهو عند أهل  أديًبا 
كاظم، وليس عندي ببعيد؛ ألّنه جارى املعّلقات السبع، وفاق فيها عىل أرباهبا، 

.نظمها يف مدح أمري املؤمنني

)1( الفرند: جوهر السيف. 
)2( ينظر: أدب الطف 6/ 263.
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واحلّق أّن شعره يف أعىل درجة احلسن واجلودة، ال جُيارى وال ُيبارى. له ديوان 
شعر كّله مليح، وله قصيدة يرثي هبا وقعة الوّهابّية بكربالء كّل شطر منها تاريخ، 
هُيّنئ هبا بعض إخوته يف عرس ولده من  الشعر. وله قصيدة  وهي من عجائب 
البغداديني كل شطر منها تاريخ، وله قصيدة يمدح هبا السّيد مهدّي بحر العلوم 

كّل شطر فيها تاريخ سنة 1205هـ«)1(.

قال الشيخ مّمد الساموّي)1370 ه�(:

صادًعا،  وشاعًرا،  ناسًكا،  بارًعا،  وأديًبا،  مشارًكا،  جامًعا،  فاضاًل،  »كان 
ناظاًم  فنونه،  عىل  مقتدًرا  املعاين،  جزل  األلفاظ،  فخم  العارضة،  قوّي  فاتًكا، 

ملحاسنه وعيونه« )2(.

قال الشيخ آقا بزرك الطهرايّن)1389 ه�(:

»إّنه إمام األدب، ولسان العرب، املفضل عند علامء األدب عىل أخيه الشيخ 
وجمارات  الكساء  حديث  نظم  وله  مليح،  كّله  شعره  وديــوان  األزرّي،  كاظم 
املعّلقات السبع يف مدح أمري املؤمنيني وقد فاق فيها عىل أرباهبا، وله قصائد 

كثرية كل شطر منها تاريخ ..«)3(.

وشيوخ  األدب،  أئّمة  من  كان  كبري،  وشاعر  فاضل،  »أديب،  أيًضا:  وقال 
الشيخ  أخيه  يفّضلونه عىل  األجاّلء  الكثري من  الفضل، وكان  القريض، وأعالم 
حمّمد كاظم الشهري صاحب)األزرّية(، ويعتربونه مقّدًما عليه يف الفضل والرباعة، 

)1( تكملة أمل اآلمل:399/5 وينظر: الفوائد الرجالّية 1/ 115. 
)2( الطليعة من شعراء الشيعة  2/ 235، الرقم: 226. 

)3( ينظر: الذريعة  9/ 70.
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واحلّق أّنه أديب فّذ وشاعر عظيم طويل الباع خيضع أصعب القوايف وأعصاها«)1(.

وقال احلاّج عبد احلسني األزرّي يف مقال له:

بوقف  املشهورة  الوقف  ورقة  من  ويظهر  وثراء،  علم  بيت  األزرّي:  »بيت 
بيت األزرّي، وبعض احلجج الرشعّية القديمة أّن أرسة هذا البيت كانت تقطن 
بغداد منذ أكثر من ثالثة قرون. أّما قبل ذلك فال نعلم عنها شيًئا. وقد اشتهر من 

بينها علامن مها: الشيخ كاظم، والشيخ حمّمد رضا«)2(.

لقب األزرّي

جاء لقب األزرّي من جّدهم وهو حمّمد بن مراد بن املهدّي بن إبراهيم بن 
لّقب  الذي  وهو   1162 سنة  يف  املتوىّف  البغدادّي  التميمّي  عيّل  بن  الصمد  عبد 
باألزري ألّنه كان يتعاطى بيع األزر من القطن والصوف.سكنوا ببغداد للتجارة، 

وأصل آل األزرّي اليوم ليسوا منهم أًبا بل هم منهم من ِقبل األّمهات.

قصيدته اخلالدة

تقع هذه القصيدة اخلالدة يف)79( بيًتا وقد أشاد الشاعر الكبري الشيخ حمّمد 
والتي   ،هاشم بني  قمر  هبا  حتىّل  التي  الكريمة  باملثل  رائعته  يف  األزرّي  رضا 

احتّلت عواطف األحرار ومشاعرهم يقول:

مشّمًرا اجلميل  الذكر  إىل  كرامهافانْض  اْق��َت��نَ��ْت��ه  م��ا  	ب��ق��ى  ف��ال��ذك��ر 

كربال وق��ع��ة  ح��دي��ث  	ت���اك  م��ا  	ّن�����ى وق����د ب��ل��غ ال���س���امء َق��ت��ام��ه��ا	و 

)1( طبقات أعالم الشيعة 20/ 567، الرقم: 1018. 
)2( نرش يف العدد 14 من جمّلة الغرّي الصادر يف مُجادى اآلخرة سنة 1364 هـ. 
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اهلدى به  استجار  الفضل  	ب��و  لِثامهاي��وٌم  الَعجا	  َك��َدر  من  والشمس 

ودعا األزرّي بالبيت األّول من رائعته إىل اقتناء الذكراجلميل الذي هو من 
أفضل املكاسب التي يظفر هبا اإلنسان فإّنه أبقى، وأخلد له، ودعا بالبيت الثاين 
إىل التأّمل واالستفادة من واقعة كربالء التي تفّجرت من بركاٍن هائل من الفضائل 
واملآثر آلل النبّي، وعرج بالبيت الثالث عىل أيب الفضل العّباس الذي 
استجار به سبط النبّي ورحيانته، ولنستمع إىل ما قام به العّباس من النرص 

واحلامية ألخيه، يقول األزرّي:

ِضغامهاف��ح��م��ى َع��ري��ن��ت��ه ودم�����دم دون���ا ال��رشى  دون  من  وي��ذ	ُّ 

وقعها حتسب  البيض  فوق  َغاممهاوالبيض  اْك��َف��َه��رَّ  إذا  ال��ُرُع��ود  زج��ل 

هامهام��ن ب��اس��ٍل ي��ل��ق��ى ال��ك��ت��ي��ب��ة ب��اس��ام ب��امل��ن��ّي��ة  ت��رش��ح  وال���ش���وس 

هضيمة دار  حي���ت���ّل  ال  َرغ��ام��ه��او	ش������ّم  ال��ن��ج��وم  ع��ىل  يستقّل  	و 

	ّن���ه ق���ري���ٌش  ت�����دري  ت��ك��ن  مل  ط�������اّلع ك�����ّل ث���ن���ّي���ة م��ق��دام��ه��ا	و 

فقد   ،الفضل أيب  بطوالت  مع  االنسجام  كّل  منسجمة  األبيات  وهذه 
صّورت بسالته، وما قام به من دوٍر مشـّرف يف محاية أخيه أيب األحرار، فقد اْنرَبى 
كاألسد يذبرُّ عن أخيه يف معركة الرشف والكرامة، غري حافل بتلك الوحوش 
البشـرّية، ويف هذه املعركة كان أبو  البيداء دفاًعا عن ذئاب  التي مألت  الكارسة 
الفضل طاّلع كّل ثنّية، وأّنه ابن من أرغمها عىل اإلسالم وحّطم جاهلّيتها وأوثاهنا 

وقد أثبَت له ما يروق يف املسامع وتعجز عن إدراك مثله املطامع.

قال:  لـاّم  األزري  بأّن  اإلمامّية  خطباء  بني  معروفة  القصيدة  هذه  وقضّية 
لعّله غري مقبول عند  به اهلدى« توّقف يف ذلك وختّيل  الفضل استجار  أبو  »يوٌم 
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احلسني فنام ورأى احلسني يف منامه وقال له: نعم لقد استجرُت بالعّباس 
مه وقْل بعده: »والشمُس من َكَدر الَعجاج لِثامها«)1(. تـمِّ

الُعَذْيب  بني  أْنشدت  إذا  النضيدة،  الدرر  من  مؤّلفة  القصيدة  وهذه  قلت: 
وباِرق، تقول رواة الغرب يا حّبذا الرشق.

وهلذه القصيدة تضمني للشيخ حمّمد بن عيّل البغيّل)2(، ورّصح أّنه نظمها يف 
كربالء، جاء يف مستهّلها قوله:

ق���ف���راء ك��احل��ة ال���وج���و	 إك��ام��ه��امل��ن ال��ط��ل��ول خ��واش��ًع��ا 	ع��الم��ه��ا

ويقول يف آِخرها:

	ق��ل ومل  ال���ك���امل  ح��ل��ل  فمقامها()3(	ل��ب��س��ت��ه��ا  م��ّك��ة  امل��ع��ّرف  م��ن   	(

النسخ املعتمدة

عدد أبيات القصيدة)79( بيًتا، وقفت عىل نسختني يف مكتبة اإلمام احلكيم 
العاّمة يف النجف األرشف، فاعتمدتام يف التحقيق:

)1( معايل السبطني 1/ 441.
)2( ولــد يف مدينة اهلفوف عاصمة األحســاء، ومل نقف عىل تأريخ لوالدته كام مل يؤّرخ لوفاته، 
واملســتفاد من شــعره أّنه كان حيًّا ســنة 1245 ه  فقد محلت بعض قصائده هذا التأريخ لســنة 
النظم كام هو مثبت يف ديوانه املخطوط الذي عثرنا عليه يف األحساء. فقد كانت يف األحساء - 
مســقط رأســه - وفيها أخذ أوائل حتصيله العلمّي واألديّب عىل يد علامئها وأدبائها آنذاك. وقد 

سافر إىل النجف وكربالء لزيارة العتبات املقّدسة.
ينظر: جمّلة تراثنا 8/ 220، مستدركات أعيان الشيعة 2/ 305.
)3( جمّلة تراثنا 8/ 221، مستدركات أعيان الشيعة 2/ 305. 
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النسخة األوىل: نسخها العاّلمة األديب، الشيخ حمّمد بن طاهر الساموّي سنة 

1352 هـ يف بغداد، وهي يف املجموعة ذات الرقم)801/2(، ورمزنا هلا بـ)أ(.

ذات  املجموعة  يف  ــي  وه ــخ،  ــاري وت نــاســخ  دون  مــن  الثانية:  النسخة 

الرقم)757/18(، ورمزنا هلا بـ)ب(.

وأخرًيا ومن باب أداء احلّق َوَجَب َعيّل أن أشكر كالًّ من:

األستاذ جميد الشيخ عبد اهلادي محوزي، مدير مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة؛ . 1
لتفّضله عيّل بنسختي القصيدة.

؛ ملراجعته العلمّية.. 2 األستاذ املحّقق أمحد عيّل جميد احليّلّ
إدارة جمّلة)تراث كربالء( والعاملني فيها.. 3

وجزاهم اهلل عّني وعن الناظم خري جزاء املحسنني، ونسأل اهلل تعاىل حسن 
النّية والعاقبة، واملغفرة يل ولوالدّي، وملن شاركني يف هذا العمل.

وختاًما ألتمس من إخواين املؤمنني وال سّيام أهل البحث والتحقيق أن ينّبهوين 

عىل ما قد جيدونه من اخلطأ غري املقصود؛ فإّن اإلنسان موضع الغلط والنسيان، 
والكامل هلل، والعصمة ألهلها، واحلمد هلل اّلذي بنعمته تتّم الصاحلات.

النجف األرشف
يب طالب	مري املؤمنني عيّل بن 	جوار اإلمام 

18 مّرم احلرام 1440 ه�
مّمد لطف زاد	
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الن�ّص املحّقق



فمقامها م��ّك��ة  امل��ع��ّرف  ِم���َن  عان)2( إكاُمها)3(1.	  بذخت)1( عىل الشّم الرهِّ
سالمها2. من 	ربع عركت)4( بمنكبها الُسهى)5( ب��اجُل��امن  و	زرت  ف��خ��ًرا)6( 

ف��ت��ف��ّرق��ت 	ي�����دي س��ب��ا 	ع��الم��ه��ا3.َسعان)7( ما صاح الُغداف)8( بشملها

حتّملوا لظاِعنني)9(  ال��ف��داء  ُمقاُمها4.و	ن���ا  منَك  ف��أي��َن  وال�مكرمات 

)1( الَبــَذخ: التطاول واالفتخار، َبــَذَخ  َيْبُذُخ  َبْذًخا وُبُذوًخا. ورجل  باذٌخ  وَبّذاٌخ ، قال: أشــم  
ُخ. العني 4/ 246.  اٌخ  نمتني  الُبذَّ َبذَّ

م من اجلبل، و اجلميُع: الُرُعونُ  و الِرَعان . املحيط 2/ 19. )2( الَرْعنُ : أْنٌف َيَتَقدَّ
)3( األَكمــة: معروفــة، واجلمــع  آكام  و إكام ، وهو مــا عال من األرض عىل مــا حوله. مجهرة 

اللغة2/ 1084.
)4( َعَرْكُت  األدْيَم: َدَلْكَته، ومنه: َعَرْكُت  القوَم يف احلرب. املحيط 1/ 220.

)5( الُسَهى : النجم الصغري اخلفّي الذي اىل جانب األوسط من الثالثة األْنُجم من بنات َنْعش 
ص 15/ 178. والناس يمتحنون به أبصارهم . املخصِّ

)6( قوله:)فخًرا( مل يرد يف: »أ«. 
عــان  الناس ورسعان  النــاس، بفتح الــراء وتســكينها، أي يف أوائلهم   )7( أقبــل فــالٌن يف  رَسَ
املتّسعني . ومثل من أمثاهلم: »رَسعانَ  ذي إهالًة«، بسكون الراء وفتحها. مجهرة اللغة715/2.

)8( يف »أ«:)الغذاف(. 
)9( قد يقال لكّل شــاخص لســفر يف حّج أو غزو أو مســري من مدينة إىل أخرى: ظاِعن ، وهو 

ضّد اخلافض، يقال: أ ظاعن  أنت أم مقيم؟ تذيب اللغة 2: 180.
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تقّلهم ال���را	  ب���ازي  س���اروا  َقمقامها)1(5.  طغى  ُف��ْل��ٌك  ف��ك��أّن��م 

الَصدى با  يرنُّ  مساكنُهم  تلكم  ُغ���ْف���ٌل جي����اوُ	 غ��وهل��ا ِضغ��ام��ه��ا6. 
وخزامها7. َعَصَفْت با ُهْوُ	 الرياِح وُمورها)2( ِشْيحها  َح  ف��َص��وَّ ا)3(  َن���رْشً
ظلُّها)4( َتَقلََّص  ما  	سع  كان  ما  عامها8.  و	ْمَ����َل  مشاهُدها  وَخ��َل��ْت 

خيامها)5(9. من ظاِعنني َنَبْت بم رصُف النَوى َت���رصُّ  َظ��ْع��نً��ا  فتحّملوا 

املكرمات وغادروا برغم  محامها10. ظَعنوا  احل����ي����اة)6(  جي���اذب���ا  ك���ب���ًدا 

صبوٍة ن��وازُع)7(  فتعطفها  تلوي  ُع���ْذرّي���ٍة ب��ي��ِد ال����َغ����راِم)8( ِزم��ام��ه��ا11. 
ح��ج��ٌج َخ���َل���وَن ح��الهل��ا وَح��راُم��ه��ا12. وجرى القضاُء بام جرْت وترّصمْت)9(

ُ	واُم��ه��ا)10(13. فطفقُت 	ستسقي الدموَع لدارهم بالدموع  ُي��روى  كان  لو 

)1( رجــٌل  َقْمقــام ، وهو الســيِّد، وأحســب أن اشــتقاقه مــن قوهلم: بحــٌر َقْمقام : كثــري املاء. 
وكذلك رجٌل  ُقامِقمٌ ، وعدٌد ُقامِقمٌ  وَقْمقامٌ  و ُقْمُقمٌ  وُقْمُقامنٌ ، وكذلك احلََسب، أي كثري. مجهرة 

اللغة 220/1.
)2( اهلوُج  من الرياح: التي حتمل املور وجتّر الذيل، والواحدة: َهْوَجاء. العني 4/ 66.

)3( يف »ب«:)قًسا(.
)4( يف »ب«:)ذكرها( بدالً من)ظّلها(. تقّلص  الظلرُّ وغرُيه، إذا انقبض. مجهرة اللغة 2: 894.

)5( يف »أ«:)ترصخًيا مها(. 
)6( يف »أ«:)احلامم(. 

)7( ناقة ناِزٌع إىل وطنِها بغري هاء، واجلمع َنواِزع . لسان العرب 8: 350.
)8( الَغرامُ : الالزم من العذاب والرشرُّ الدائم والبالُء واحُلبرُّ والعشق وما ال يستطاع أن ُيَتَفصَّ 

منه؛ وقال الزجاج: هو أشدرُّ العذاب . لسان العرب 12: 436.
مَ  األْمُر واليش ُء: اْنَقىض  َفَذَهَب. املحيط 8: 140. َمِت  الَسنُة. وَترَصَّ )9( قد َترَصَّ

ه، وقيل: شــّدُة العطش وأن َيِضجَّ الَعْطشــان . قال  )10( اأُلوامُ ، بالضــم: الَعَطش، وقيل: َحررُّ
الثعالبــي: أّول مراتــب  احلاجة إىل رشب املاء: العطــُش ، ثمّ  الَظَمأ، ثمّ  الَصــَدى ، ثمّ  الُغلَّة، ثم 
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التي ليايل  ب��ا  ال�ُمِعيد  ف��َم��ِن  ُهيامها)1(14.  ال��ف��ؤاد  ب��رح  وم��ا  برحت 

ُوُجوهها بالنعيم  ُق  َت���رْشَ 	ّي��ام  بشامها15.  ي���روق  ال����وادي  وم��ط��ارح 

َعْت ومقامها16. هيهات قد َصَدَع النوى فَتَصدَّ ع��زائ��م��ي  ب��ي��ِت  	رك�����اُن 

جتّشمت هناك  ما  نفًسا  فَثنَْيُت  لِ�جامها17.  ال�َجُموح  يثنى  كام  ِخَطَطًا 

ِم�َجنَُّه الزمان  قلب  إذ  وصربُت  صرب اهِلجان)2( البزل)3( عّض ِخطامها)4(18. 

متفاقٍم حل���ادٍث  ل��ل��رج��اِل  ي��ا  ل���و ح����ّل ه��اب��ط��ًة َل������ُدكَّ َش��امم��ه��ا19. 

وب���م���ث���ِل ذل����ك ت��ن��ق��ي 	ّي���اُم���ه���ا20. وكذلك الدنيا متى حتسْن ُتِسْء
ِعظاُمها21. والغيُث يغشى الُشمَّ قبل ِهظابا)5( اخُلطوِ	  معظمَة  فلتخَش 
كِ��رام��ه��ا22. فانْض إىل الِذكِر اجلميِل ُمشّمًرا)6( اقتنته  م��ا  	ب��ق��ى  ف��ال��ذك��ُر 

الُلْهَثة، ثمّ  اهلُيام ، ثمّ  األُوام،  ثمّ  اجلَُواد، وهو القاتل. لسان العرب 12: 38، فقه اللغة: 210.
)1( الـُهَيامُ  بالضم: أشــدرُّ العطش. واهُلَيامُ  كاجلنون من العشــق. واهُلَيامُ : داٌء يأخذ اإلبل فَتِهيُم 

ىف األرض ال ترعى، واألّول هنا أصّح. الصحاح 5: 2063.
)2( اهِلجــان  من اإلبل: ِكرامهــا، ال واحَد له من لفظه، وهي البيــض، وقالوا: مجعها َهجائن . 

وامرأة ِهجان ، إذا كانت عقيلة قومها، وكذلك رجل  ِهجان : كريم. مجهرة اللغة 1: 498.
ٌل  وَبــَواِزُل : إذا َطَلــَع ناُبه.  )3( مجــٌل  َبــاِزٌل ؛ وناَقٌة كذلك، َبــَزَل  َيْبُزُل  ُبــُزْوالً، وهي  ُبــُزٌل  وُبزَّ
َل  الرشاُب. املحيط  واْلَبــاِزاَلنِ : النّاَبــاِن. والَبْزُل : تصفيُة الرشاِب. واملِْبَزُل : ما ُيَصّفى  بــه. وَتَبزَّ

 .57 :9
)4( اخَلْطــمُ : منقــار كّل طائر، ومن كّل داّبــة مقدم أنفه وفمه نحو الكلــب والبعري. واخِلَطامُ : 
حبل جيعل يف شفار من حديد، ليس يف خشاش وال برة وال عران، ورّبام كان الشفار من حبل، 

وليس بمثقوب يف األنف. العني 4: 226. 
)5( يف »ب«:)هظامه(. 

ٌب. القاموس املحيط 2: 132.  رِّ ٍث: ماٍض يف األُموِر جمَُ ٌر، كمحدِّ )6( ُمَشمِّ
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كربال َوْقَعِة  حديَث  	تاَك  ما  	َو  	ّن���ى َوَق���د ب��ل��َغ ال��َس��امَء َق��ت��اُم��ه��ا)1(23. 

والشمُس ِمن َكَدر)2( الَعَجا	 لِثامها)3(24. يوٌم 	بو الفضل استجاَر به اهُلَدى

َغاممها25. والبيض فوق البيض حتسب وقعها  )5( اكَفَهرَّ إذا  الُرُعود)4(  َزِجَل 

دونا وَدْم��َدَم  َعرْينَته)6(  فحمى  ِضغامها26.  ال��رشى  دون  من  وي���ُذّ	 

باسام الكتيبة  يلقى  باسٍل)7(  ِمن  هامها27.  ب��امل��ن��ّي��ة  ت��رش��ح  وال���َش���وس 

َهضيمٍة دار  حي��ت��ّل  ال  و	ش���ّم  َرغاُمها)8(28.  النجوم  عىل  يستقّل  	و 

)1( الَقَتامُ  والَقُتْومُ : الُغَبار. املحيط 5: 370.
)2( الَكَدُر: نقيض الصفاء. املحيط 6: 207.

)3( الِلثــام : َردرُّ املــرأة قناَعها عــىل أنفها، وكذلك ردرُّ الرجل ِعاممته عــىل أنفه. قال األصمعي: 
الِلثــام والِلفام واحد. وفصل أبو حاتِم بينهام فقــال: الِلثام عىل األنف والِلفام عىل الفم. وقال 
الثعالبــي: عن الفراء إذا أدنت املرأة نقاهبا إىل عينيها، فتلــك  الَوْصَوَصُة. فإذا أنزلته دون ذلك 
إىل امَلْحِجر، فهو: النَِقاُب . فإذا كان عىل طرف األنف، فهو: الِلَفامُ . فإذا كان عىل طرف الشفة، 

فهو: الِلَثامُ . مجهرة اللغة 1: 431، فقه اللغة: 226.
)4( الَرْعــُد، كفلٍس: صوُت الســحاِب، وحقيقُتُه: َصوُت ريح عاصفٍة يف ســحاب كثيٍف، أو 
اصطكاِك أجرام الســحاب، ويف احلديث :)أّنُه َصْوُت َمَلٍك َيْزُجُر الســحاَب(. اجلمُع: ُرُعوٌد. 

الطراز األّول 5: 371.
: امُلَتَعبِّــُس  امُلَتَقبِّض الــذي ال َطالقَة فيه، وقد اْكفَهرَّ الرجــُل، إذا َعَبس، يقول:  )5( الـُمْكَفِهــررُّ
ال َتْلَقه بوجه منبســٍط. والـُمْكَفِهررُّ من اجلبال: الُصْلب املنيُع الشــديُد ال تنالــه حادثٌة. واْكَفَهرَّ 

النجمُ ، إذا َبَدا وجهه وَضْوُؤُه يف شّدة الظلمة، أي ظلمة الليل. تاج العروس 7: 457. 
)6( الَعِرينُ  والَعِرينَُة مأَوى األسِد والضبع والذئِب واحلّية. املحكم واملحيط األعظم 2: 103. 
)7( َبَســَل  َيْبُســُل  ُبُسوالً فهو َباِسٌل ، وهو عبوسة الشــجاعة والغضب، وأسد َباِسٌل . العني 7: 

.263
)8( الَرغــامُ : الَثــَرى. والَرغام ، بالفتــح: الرتاب، وقيل: الرتاب اللني وليــس بالدقيق، وقيل: 
الَرغاُم رمل خمتلط برتاب. األصمعي: الَرغاُم من الرمل ليس بالذي يسيل من اليد. أبو عمرو: 
الَرغاُم ُدقاق الرتاب، ومنه يقال: َأْرَغْمُته َأي َأَهنُْتُه وَألزقته بالرتاب. وحكى ابن بري قال: قال 
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	ّن��ه ق��ري��ٌش  ت��دري  تكْن  ملْ  	َو  ط�������اّلع)1( ك����ّل َث���ن���يَّ���ٍة م��ق��دام��ه��ا29. 

جمّلًيا العراق  عىل   )2( 	ط��لَّ بطل  شئاُمها30.  مت��وُر  ف��رًق��ا  ف��اْع��َص��ْوَص��َب��ْت 

	ّمة من  ترى  فال)3(  الكراَم  وَشأ  إم��اُم��ه��ا31.  ال����ويص  اب���ن  إاّل  للفخر 

وزعيمها ر	هي��ا  موئل  ذاك  هو  ِخصاُمها32.  وَل����دَّ  ح��ادُث��ه��ا  َج���لَّ  ل��و 

ِحًجى و	رجحها  بأًسا  و	شّدها  ق��واُم��ه��ا33.  وزاَغ  م��وك��ُب��ه��ا  ن���اص  ل��و 

بمثلها اجلبال  ضَ	  مقدٍم  من  ِم���ن ع���زِم���ه ف��ت��زل��زل��ْت 	ع��الُم��ه��ا34. 

ٍة يَّ ُمَضِ ضب��ٍة)4(  ِمن  له  وَلَكْم  ِضامها)5(35.  بالَسحاِ	  يلحُق  كاَد  قد 

	حالمها36. 	غرى با عصب ابن هند فاْنَثنَْت م��ط��اش��ًة  اجل��ب��ا	  َك��ل��َم��ى 

ودوَنه الُفرات  نحَو  ى  اْن��رَبَ ثّم  لِ�جاُمها37.  ي��ص��ّل  ع��ادي��ٍة  َح��َل��ب��اُت 

ه��ا َج��وهِّ ب��أع��ىل  ص��ق��ٌر  ف��ك��أّن��ه  ج����ىّل ف��ح��ّل��َق م���ا ه��ن��اك مَح��اُم��ه��ا38. 

ُمْلبٌِد الرَباثِن)6(  َشْثُن  َضيغُم  	و  	نعامها39.  ُث��ب��ًى  ف��اْن��َت��َث��َرْت  ش���ّد  ق��د 

واتَّكى الرشيعَة  َمَلَك  فهنالُكم  َقمقاُمها40.  س��ي��ف��ِه  ق��ائ��ِم  ف���وِق  ِم���ن 

َرهّي��ا ال��زك��ّي��ُة  نقيبُته  ف��َأَب��ْت  ِضاُمها41.  َي��ُش��بُّ  فاطمٍة  اب��ُن  وحشا 

َأبو عمرو: الَرغام رمل َيْغشى البرص، وهي الِرْغامن . لسان العرب  12: 247.
)1( فالٌن َطالَّع  الَثنايا وَطالَّع  أْنُجد إذا كان يعلو األمور فيقهرها بمعرفته وجتاربه وَجْودة رأيه 

واألنجد مجع النَْجد وهو الطريق يف اجلبل، وكذلك الَثنِيَّة. تذيب اللغة 2: 102. 
)2( َأطَل  عليه أي َأرْشف عليه. مقّدمة األدب: 202. 

)3( يف »أ«:)فلم(. 
)4( يف »أ«:)غضبة(. 

َر له، الواحدة رِضامٌة. املحيط 8: 16.  يًعا؛ ال مَجْ امُ  من احَلَطِب: ما اْلَتَهَب رَسِ )5( الرِضَ
ُجُل الذي يف أنامله ِغَلٌظ، والِفْعُل َشــثَِن َشَثنًا. وأسٌد َشْثُن الرَباثِن. املحيط 7:  )6( الَشــْثُن: الرَّ

 .317
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ها)1( وَزمَّ ال�َمزاَد  مأَل  فلذلكم  مُهاُمها42.  ب��احل��دي��د  ي��رف��ُل  واْن���َص���اَع 

جلجلْت املخّيَم  داَن  إذا  حّتى  س����وداُء ق��د م��أَل ال��ف��ض��اَء ِرزاُم��ه��ا43. 

ثابٍت ب��ج��اٍش  تالتلها  فجال  ف��َت��ق��اَع��َس��ْت َم��نْ��ُك��وس��ًة 	ع��الُم��ه��ا44. 

ُمتعّطًفا عليهُم  استطاَل  وُم��ِذ  ساممها)2(45.  بالُشواظ  يقُذف  كاإلثم 
ٍم)4( إبراُمها46. َحَسَمْت)3( يداُ	 يَد القضا بُمرْبَ ينتقْض)5(  ال  القضا  وي��ُد 

ُك الَردى دوَن الرَشى سهامها47. واعتاَقُه رِشْ َت���طِ���ْي���ُش  ال  امل��ن��اي��ا  	ّن 

من خ���رَّ  ب���دٍر  	ّي  	ك���رُب  اهللُ  َظالُمها48.  ف��اْس��َت��َش��اَط  اهل��داي��ِة  	ف���ِق 

مّمٍد سبَط  السبَط  ي  املعزهِّ فَمن  هاُمها49.  ط��أط��أ  األرشاف  ل��ه  بفتى 

بَمْشَهٍد ي�َُخنْه  مل  كريٍم  و	ٍخ  ح��ي��ُث ال�����َراة ك��ب��ا ِب���ا 	ق��دام��ه��ا50. 

جال إْذ  فاطَم  ابَن  ال	نسى  تاهلل  َقتامها51.  َي��س��ب��ك��رُّ  ال��َع��ج��اج��َة  ع��ن��ه 

	عالمها52. من بعد 	ن حطم الَوِشيج)6( وُثلهَِّمْت ��َس��ْت  وُن��كهِّ الصفاِح  بيُض 
وإّن��ام)7( ال��ب��الُء،  ُح��ّم  إذا  حتى  	قالمها53.  ب��ه  ج���رْت  ال��ق��ض��اء  	ي���دي 

حامال امل��خ��ّي��م  نحو  ب��ه  واَف  ِم���ن ش���اِه���ٍق ع��ل��ي��اء َع����زَّ َم��راُم��ه��ا54. 

)1( يف »ب«:)وزّقها(. 
)2( يف »أ«:)شاممها( بدالً من)ساممها(. 

)3( َحَسَمُه َحْساًم من باب رضب َفاْنَحَسَم بمْعنَى َقَطَعُه فاْنَقَطَع. املصباح املنري 2: 136. 
م . واإلبرام : خالف النقض.  )4( أْبَرْمــُت  األمر إبرامــا، إذا أحكمته. و َأْبَرْمُت  األمَر فهو ُمــرْبَ

مجهرة اللغة 1: 329.
)5( يف »ب«:)مل ينتقض(. 

)6( الَوشيج  من الَقنَا؛ ما َنَبَت من األرض ُمعرِتًضا، ولعلَّ ذلك َيشَتبِك بعُضه ببعض. مقاييس 
اللغة 6: 114.

)7( يف »ب«:)وكأّنام( بدالً من)وإّنام(. 
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قائال هنالك  ما  عليه  وَه��وى  ُحساُمها55.  ال��ي��م��ني  ع��ن  ب���اَن  ال��ي��وم 
َكْبشها)1( الَكتيبة  اليوم ساَر عن  ال��ي��وم غ����اَ	 ع��ن اهل����داة إم��اُم��ه��ا56. 

مَجُعنا ال��ت��ف��ّرِق  إىل  آَل  ال��ي��وم  نِظاُمها57.  ال��ُب��نُ��ود)2(  م��ن  ح��لَّ  ال��ي��وَم 

بدُرها اهل��داي��ة  عن  خ��رَّ  اليوم  ال���ي���وَم ِغ����بَّ ع��ن ال��ب��الد َغ��امُم��ه��ا58. 

َتنُْم مل  ب��َك  	ع��نٌي  نامْت  ال��ي��وَم  َمناُمها59.  ف��َع��زَّ  	خ���رى  ���َدْت  وَت���َس���هَّ

لِئاُمها60. 	 شقيَق روحي، هل ُتراَك علمَت إْذ عليك  واْن��َث��اَل��ْت  ُغ����ْوِدْرَت 

	عالُمها61. إن خلَت 	ْطَبَقِت السامُء عىل الَثرى الُرَبى  فوق  َدْك��َدَك��ْت)3(  	و 

	ّنني عندي  اخَلْطَب  	هاَن  لكْن  بِ���َك الح����ٌق، 	م���ٌر ق��ض َع��اّلُم��ه��ا62. 

	ّن��ه م��ّك��َة  م��ب��ل��ٌغ 	ش��ي��اَخ  َم���ن  ش��امهُل��ا63.  وزال  زاخ��ره��ا  غ���اَض  ق��د 

	ّن��ه م��ّك��َة  م��ب��ل��ٌغ 	ش��ي��اَخ  َم���ن  ُحسامها64.  وُف���ّل  س��اع��ُده��ا  ُش���ّل  ق��د 

	ّن��ه م��ّك��َة  م��ب��ل��ٌغ 	ش��ي��اَخ  َم���ن  َسنامها65.  وُج����ّب  م���اِرن���ا  دّق  ق��د 

	ن��زل��ْت ج���اّل  	ّي  	ك����رُب  اهلل  ب���م���ح���ّم���ٍد، ف��ل��ي��ن��ت��ب��ْه إس��الُم��ه��ا66. 

َع��َل��ْت غ��اش��ي��ٍة  	ّي  	ك���رُب  اهللُ  ب��ي��َت ال��رس��ال��ِة، واس��ت��م��رَّ َدواُم��ه��ا67. 

رزّي����ًة 	ج����لَّ  م���ا  	ك����رُب  اهللُ  	ّياُمها68.  َمَضْت،  وما  الدهوُر  َمَضِت 

ال��ن��ب��يُّ وح��ي��دٌر ُوتِ����َر  ب��ه  ي���وٌم  وغالُمها69.  شيُخها  ال��ع��وات��ك  وب��ن��و 

	ع��ظ��ام��ه��ا70. َ	َو ملْ تكْن هتكت حقائقهم ُضًحى َي��ُص��نْ��ه��ا ه��ي��ب��ًة  مل  ل���و 

الثرى وجه  عىل  جزًرا  ورجاهلم  هضاُمها71.  َح���َوْت���ُه  َه����ْدٌي  ف��ك��أّن��م 

ُنفوُسها الِصعاِد  عىل  تسيُل  قتىل  َح���رام���ه���ا72.  ُي�����ب�����اح  	دم�����ي�����ة  هلل 

)1( َكْبُش الكتيبة: قائدها. العني 5: 298.
)2( الَبنُْد: ِحَيٌل مستعملٌة، يقال: فالن كثري الُبنُود: أي كثري احِلَيل. تذيب اللغة 14: 100. 

)3( َدْكَدْكُت  الَركيَّ َأي دفنته بالرتاب. لسان العرب 10: 426. 
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الَظَمأ يقّلبها  ِصْبَيتِهم  وقلو	  وامل�������اُء ع���اث���ي���ٌة)1( ب���ه 	ن��ع��ام��ه��ا73. 

متوَنا ُيعضُّ  	سى  وبنوُهُم  ِغ���لُّ ال��َس��الِس��ِل ت����ارًة وَس��َق��اُم��ه��ا74. 

َشَوارٌع الِرماِح  فوَق  ورؤُسهم  	جساُمها75.  َخ��واش��ٌع  ال��ب��ط��اِح  وع��ىل 

إمل��اُم��ه��ا76. هايت املصائب ال مصائب آل يع اهل���دى  ص���دَع  وإْن  ق���و	 

قوِمِه ِم��ن  مّمٍد  ج��زاُء  ه��ذا)2(  َطغاُمها77.  	ْخ��َل��َف��ْت��ه  ق��د  م��ا  فلبئس 

مِحاُمها78. َجَلٌل عرى ففزعْت منه إىل الردى ال��واج��دي��َن  َوْج���ِد  وِق��ص��اُر 

ُ	زرّي�������ًة ِم���ْس���ٌك ي���ف���وُح ِخ��ت��ام��ه��ا79. سمًعا 	با الفضل الشهيَد قصيدًة

)1( يف »أ«:)عاثبة(. 
)2( يف »ب«:)أ كذا( بدالً من)هذا(.
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امل�شادر واملراجع
املرتىض، . 1 دار  نرش:  هـ(،   1410 جــواد)ت  السّيد  الُشرّب،  الطف:  أدب 

بريوت، ط 1، 1409 هـ.
مرتىض . 2 حمّمد  السّيد  الزبيدّي،  القاموس،  جواهر  من  العروس  تــاج 

احلسينّي)1205 هـ(، حتقيق: عيّل شريّي، نرش: دار الفكر، بريوت، ط 1، 
1414 هـ.

حسني . 3 حتقيق:  هـ(،   1354 حسن)ت  السّيد  الصدر،  اآلمل:  أمل  تكملة 
عيّل حمفوظ/ عبد الكريم الدّباغ/ عدنان الدّباغ، نرش: دار املؤّرخ العريّب، 

بريوت، ط 1، 1429 هـ.
إحياء . 4 دار  نرش:  هـ(،   370 أمحد)ت  بن  حمّمد  األزهــرّي،  اللغة:  تذيب 

الرتاث العريّب، بريوت، ط 1،  1421 هـ.
بعلبكّي، . 5 حتقيق:  هـ(،   321 حسن )ت  بن  حمّمد  دريد،  ابن  اللغة:  مجهرة 

رمزي منري، نرش: دار العلم للماليني ، بريوت ، ط 1، 1988 م.
بزرگ)ت1389هـ(، . 6 آقا  الشيخ  الطهرايّن،  الشيعة:  تصانيف  إىل  الذريعة 

نشـر: دار األضواء، بريوت، ط3، 1403هـ.
الغفور . 7 عبد  أمحد  هـ(،   393 مّحاد)ت  بن  إسامعيل  اجلوهرّي،  الصحاح: 

عّطار، نشـر: دار املاليني، بريوت، ط1، 1376 هـ.
هـ(، . 8  1120 احلسنّي)ت  احلسينّي  خان  عيّل  الّسّيد  املديّن،  األّول:  الِطراز 

املقّدسة، ط 1،  البيت%،مشهد  آل  الشهرستايّن، مؤّسسة  عيّل  حتقيق: 
1426هـ.
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كامل . 9 حتقيق:  هـ(،  حمّمد)1370  الساموّي،  الشيعة:  شعراء  من  الطليعة 
سلامن اجلبورّي، دار املؤّرخ العريّب، بريوت.

العني: الفراهيدّي، اخلليل بن أمحد)175 هـ(، حتقيق: مهدّي املخزومّي/ . 10
إبراهيم السامرائّي، نرش: مؤّسسة دار اهلجرة، قم املقّدسة.

الفوائد الرجالّية: الكجورّي الشريازّي، مهدّي، حتقيق: حمّمد كاظم رمحان . 11
ستايش، نرش: دار احلديث الثقافّية، قم املقّدسة.

فقه اللغة: الثعالبّي، عبد امللك بن حمّمد)429 هـ(، حتقيق: مجال طلبه، دار . 12
الكتب العلمّية، بريوت.

دار . 13 نشـر:  بن مكرم املرصّي)711 هـ(،  ابن منظور، حمّمد  العرب:  لسان 
صادر، بريوت، ط3، 1414هـ.

دار . 14 نرش:  هـــ(،   1423 حسن)ت  األمــني،  الشيعة:  أعيان  مستدركات 
التعارف للمطبوعات، بريوت، ط1، 1408هـ.

دار . 15 مؤّسسة  نرش:  هـ(،   770 حمّمد)ت  بن  أمحد  الفيومّي،  املنري:  املصباح 
اهلجرة، قم املقّدسة، ط2، 1414هـ.

املحكم واملحيط األعظم: ابن سيدة، عيّل بن إسامعيل )ت 458 هـ(، حتقيق: . 16
عبد احلميد هنداوّي، نشـر: دار الكتب العلمّية، بريوت ، ط1، 1421هـ.

املحيط يف اللغة: الصاحب، إسامعيل بن َعّباد)ت 385 هـ(، حتقيق: حمّمد . 17
حسن آل ياسني، نشـر: عامل الكتب ، بريوت ، 1414هـ.

الكتب . 18 دار  نشـر:  بن إسامعيل )ت 458 هـ(،  ابن سيده، عيّل  املخّصص:  
العلمّية، بريوت ، ط1.

معايل السبطني يف أحوال اإلمامني احلسن واحلسني÷: املازندرايّن احلائرّي، . 19
حمّمد مهدي)1385هـ(، نرش: مطبعة النعامن، النجف األرشف.
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معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، أمحد بن فارس )395 هـ(، حتقيق: عبد . 20
السالم حمّمد هارون، نرش: مكتب اإلعالم اإلسالمّي ، قم املقّدسة، ط 1، 

1404هـ.
مهدّي . 21 حتقيق:  هـ(،  عمر)538  بن  حممود  الزخمرشّي،  األدب:  مقّدمة 

سة الدراسات اإلسالمّية يف جامعة طهران . املحّقق، مؤسِّ
)املجالت(

البيت%، قم . 1 سة آل  تراثنا: املجّلد: 8، مقالة: جعفر اهلاليّل، نرش: يف مؤسِّ
املقّدسة، 1407هـ.

النجف . 2 ـــ،  1364ه سنة  اآلخــرة  مُجــادى  يف  الصادر  من   14 العدد:  الغرّي: 
األرشف.
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امللحق
 �شور  الن�شختني املعتمدتني
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199

حتقيق: الشيخ مّمد لطف زاد	

د اخلامس/العدد الرابع)18( شهر ربيع األول 1440ه�/كانون األول 2018مالسنة اخلامسة/املجلَّ

الصفحة الثانية من النسخة)أ(



200

 مري املؤمنني	يب الفضل العّباس بن 	ُة الصغرى يف  الَقِصْيَدُة اأُلْزِريَّ
للشيخ مّمد رضا األزرّي البغدادّي)ت 1240ه�(

الصفحة الثالثة من النسخة)أ(



201

حتقيق: الشيخ مّمد لطف زاد	

د اخلامس/العدد الرابع)18( شهر ربيع األول 1440ه�/كانون األول 2018مالسنة اخلامسة/املجلَّ

الصفحة الثالثة من النسخة)أ(

الصفحة الرابعة من النسخة)أ(



202

 مري املؤمنني	يب الفضل العّباس بن 	ُة الصغرى يف  الَقِصْيَدُة اأُلْزِريَّ
للشيخ مّمد رضا األزرّي البغدادّي)ت 1240ه�(

الصفحة األوىل من النسخة)ب(



203

حتقيق: الشيخ مّمد لطف زاد	

د اخلامس/العدد الرابع)18( شهر ربيع األول 1440ه�/كانون األول 2018مالسنة اخلامسة/املجلَّ

الصفحة الثانية من النسخة)ب(



204

 مري املؤمنني	يب الفضل العّباس بن 	ُة الصغرى يف  الَقِصْيَدُة اأُلْزِريَّ
للشيخ مّمد رضا األزرّي البغدادّي)ت 1240ه�(

الصفحة الثالثة من النسخة)ب(



205

حتقيق: الشيخ مّمد لطف زاد	

د اخلامس/العدد الرابع)18( شهر ربيع األول 1440ه�/كانون األول 2018مالسنة اخلامسة/املجلَّ

الصفحة الرابعة من النسخة)ب(



206

 مري املؤمنني	يب الفضل العّباس بن 	ُة الصغرى يف  الَقِصْيَدُة اأُلْزِريَّ
للشيخ مّمد رضا األزرّي البغدادّي)ت 1240ه�(

الصفحة اخلامسة من النسخة)ب(



207

حتقيق: الشيخ مّمد لطف زاد	

د اخلامس/العدد الرابع)18( شهر ربيع األول 1440ه�/كانون األول 2018مالسنة اخلامسة/املجلَّ

الصفحة األخرية من النسخة)ب(



The Catalog of the Journal Volumes for the Fifth Year 347

Prof. Dr. Intesar Latef Al- Sabti
Karbala University/ College of 
Education for Human Sciences/ 
Detp. of History

Men's Stands in Imam 
Hussein's (p.b.u.h.) Battle 
field

19



Researchers Name Research Title p
Sheikh Maithem sheikh Nezar Aal 
Sinbul Al Qutaifi
Scientific Hawza/ Holy Najaf

Anes Bin Al Hareth Bin 
Nebeah Al Kahili, Allah 
accepted him ( died as a 
martyr in 61 Hijri)

27

Asst. Prof. Jasin Freh Daykh
Wasit University/ college of 
Education for Humanities

The scientific efforts 
of seyed Mohammed 
Kadhum Al Quzewini

63

Asst. Prof. Dr. Hajer Dwyer 
Hashosh
Kufa University/ College of 
Education/ Dept. of Quran 
Sciences

The Islamic Theology 
Research in Heritage of 
Sheikh Mohammed Mehdi
 Al Neraqi: the Book ‘ 
Jami’ Al Afkar we Naqid Al 
Anthar’ as a Modal

93

Sheikh Mohammed Malik Al Zain 
Al Amili
Scientific Hawza/ Holy Najaf

Al Fusoul Al Gherewyah 
and the Related 
introduction Theory: 
A Descriptive Study

139

Manuscript Heritage

Investigated by: Sheikh 
Mohammed Lutf Zadeh

Al Azeriyah Poem in the 
right of Abi Al Fedhul 
Al Abbas Ibn Imear ul 
Mu’menean.
Written by sheikh 
Mohammed Redha Al 
Azeri(born: 1240 H.)

175

Investigation: Mohammed Ja›ifer 
Al Islami
The scientific Hawza / Holy 
Mashad

A letter in the meaning 
of Alif and Lam (definite 
article the)
By: sheikh Mohammed 
Teqi Bin Hussein Ali  Al 
Herewi Al Ha’iri ( 1217 – 
1299 H.)

209

Contents



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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