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

1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي 
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 
صفحة مستقلة عىل أن حيتوي الثاين عىل عنوان البحث، ويكون امللخص بحدود 

)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
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب 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 .
دـ  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.
دـ  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،) turath.karbala@gmail.com(

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

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  
شمعة ثالثة ...

يف  كربالء  تراث  جملة  متضيها  ثالثة  لسنة  االول  العدد  هو  هذا 
مسرية البحث العلمي اجلاد الذي نتطلع من خالله اىل كل ما يمت 
القراءة  يرّصن  ما  واىل كل   ،)( احلسني  مدينة  تراث  اىل  بصلة 
العلمية الواعية يف البحث والتنقيب، ومازلنا يف جملة تراث كربالء 
حفرت  التي  والعقيدة  والثقافة  والفكر  الرتاث  مقوالت  اىل  نرنو 
اخاديدها يف ذاكرة املدينة، ويف وعي جمتمعها، وال سيام املوضوعات 
والرؤى التي مازالت عالقة يف اذهان مثقفيها ومبدعيها ومفكرهيا 
واعالمها تنتظر من يتصفحها بالبحث والتنقيب والعناية العلمية .

وتكريسًا جلهود العاملني يف جملة تراث كربالء يف استقطاب ورعاية 
وتبني البحوث ذات الصلة بفكر هذه املدينة وثقافتها وتارخيها وادهبا 
فقد تقرر يف املجلِة االرتقاء عىل تفاصيل ابواب الدراسات العلمية و 
الفنية؛ وذلك لتوجيه البحث والباحثني اىل كثري من النقاط التي هبا 
حاجة اىل احلوار والتقيص العلمي الفتني االنظار اىل ذلك، وحاثني 
االقالم للتجواب يف تلك املناطق البحثية التي ال نشك يف اهنا تسهم 
يف سد كثرٍي من ثغرات املكتبة الفكرية والثقافية ملدينة كربالء وال سيام 
تلك املوضوعات التي حيتاج املتابُع ملسرية املدينة ان يتعرفها عىل نحو 

علمي ؛ فتعاد قراءهتا قراءًة علميةً  واعية .
 وقد تضمن هذا العدد جمموعَة بحوٍث تؤكُد هنَج املجــــــلِة يف



طبيعة  من  البحوث  تلك  تؤكده  املحتويات فضاًل عام  فهرسة      
اىل  حاجة  بنا  التي  واالدبية  والتارخيية  والثقافية  الفكرية  النقاط 
املحطات  من  جديدة  جمموعة  خالهلا  من  تتكشف  متابعة  متابعتها 
ترفد  التي  معطياهتا  عىل  والوقوف  البحث،  يف  ريادهتا  يمكن  التي 
مساحة تراث كربالء باإلضاءات والتوضيحات عىل مستوى تارخيها 
واعالمها وفقهائها واحداثها واحلركات الفكرية واالجتامعية التي 

تركت اثارها يف وجدان املدينة وتراثها  .
هذه االضاممة من البحوث نأمل ان تثري القّراء للمتابعة، وحتث 
بام خيدم  بالبحث  املوضوعات وغريها  تلك  الباحثني عىل مالحقة 
مسرية البحث العلمي يف العراق والسيام ما يتعلق برتاث مدينة سيد 
شباب اهل اجلنة ايب عبد اهلل احلسني )(  آملني ان نكون ممن 

استمع القول فاتبع احسنه .
واحلمد هلل من قبل ومن بعد، وصّل اللهم عىل حممد وآله الطيبني 

الطاهرين



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
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 حضارهتا .  -

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

بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد  فمرة  منهم،  املسلمني 



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

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

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 .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



التعالق سلبًا أو  ومديات تعالقها مع جماوراهتا، وانعكاس ذلك 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها ؛ بالدليل. 

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

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

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص
يتناول هذا البحث معلومات مبسطة عن نشوء مدينة كربالء يف العصور 
اإلسالمية األوىل وذلك عىل اثر قدوم اإلمام احلسني بن عيل بـــــن أبــــــي 
طالب ) عليهم السالم ( وركبه إىل هذه البقعة اجلغرافية ومن ثم استشهاده 
يف الواقعة التارخيية املعروفة بـ ) واقـعـة الـطـف ( التي حدثت عام 61 هــ 
وما كان الستشهاد اإلمام احلسني وأصحابه يف هذه املدينة من اثر كبري عىل 
ان  إىل  أدت  التي  اجلغرافية  البقعة  هذه  اىل  الناس  من  كبري  عدد  استقطاب 

تكون مدينة عامرة عىل مـــــــر التاريخ أطلق عليها اسم ) كربالء(.
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Abstract
The present research provided a brief account of the 

growth of Karbala City in the early Islamic period directly 
after the arrival of Muslim leader Husain bin Ali bin Abi Talib 
( pob. U th) and his caravan to this geographical area and his 
martyrdom in the historical battle known as ( Al- Taff Battle ) 
which happened in 61 A.H. It also showed the Influence the 
martyrdom of Imam Husain and his companions ( supporters 
) in this area had through attracting a great number of people 
to this geographical area who developed and flourished the 
city throughout history.
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لقد كان لإلسالم واملسلمني دور كبري يف نشوء العديد من املدن اإلسالمية 
يف بالد العرب وغريها من البلدان املفتوحة ثم تم ربطها بالتنظيم اإلداري 
للدولة اإلسالمية ألسباب شتى، وقد تراوحت أسباب نشوء تلك املدن من 
منطقة إىل أخرى ومن إقليم إىل أخر وذلك تبعا للظروف التي يمر هبا املرص أو 
املوقع اجلغرايف املعني، فهناك أسباب سياسية أدت إىل بناء بعض املدن كبناء 
مدينة بغداد التي أرادها العباسيون أن تكون مقرا هلم بعيدا عن املدن األخرى 
التي حتتوي عىل عنارص مناوئة هلم ولتكون أيضا عاصمة لدولتهم اجلديدة، 
والكوفة  البرصة  كبناء  املدن  بعض  بناء  إىل  أدت  عسكرية  أسباب  وأخرى 
والفسطاط يف مرص لتكون قواعد عسكرية تنطلق منها املقاتلة املسلمون رشقا 
وغربا لغرض الفتوحات اإلسالمية ثم حتولت تلك القواعد العسكرية إىل 
مدن عامرة بالسكان عىل مر التاريخ، وهناك أيضا أسباب دينية أدت إىل بناء 
بعض املدن كمدينة كربالء املقدسة، إذ ال شك أن استشهاد اإلمام احلسني بن 
عيل  كان سببا رئيسيا يف جتمع املسلمني بالذات من الشيعة املوالني ألهل 
البيت  حول هذه البقعة املقدسة ومن ثم اخذ الناس بالتزايد يف سكن هذه 
البقعة، إىل أن حتولت عرب مراحل التاريخ إىل مدينة عامرة بالسكان، وحتتوي 
عىل مرافق حيوية تعد باألساس من رضوريات تأسيس املدن اإلسالمية .
ــدم مــديــنــة كــربــالء  ــد قـ ــدي ــاحــثــون أنــفــســهــم يف حت ــب ــد ال ــه لــقــد أج
يمكن  هبــا  ومــوثــوق  كافية  تارخيية  مــصــادر  ــود  وج عــدم  بسبب  ــك  وذل
أراء  مــن  مــوجــود  مــا  وان  املــديــنــة،  تلك  ــدم  ق لتحديد  إليها  ــركــون  ال
كربالء. الســم  اللفظي  التحليل  من  مأخوذ  هو  كربالء  تاريخ  حــول 
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كلمة  تفسري  خالل  من  البابلية  احلضارة  إىل  حينا  كربالء  أرجعت  فقد 
كربالء بأهنا منحوتة من كلمتي ) كور بابل ( بمعنى جمموعة قرى بابلية )1( .
أو  اهلل  حرم  أي   ) وإل  )كرب  من  منحوتة  كربالء  أن  يرى  من  وهنالك 

مقدس اهلل )2( .
أما ياقوت احلموي فذكر يف معجمه " فأما اشتقاقه فالكربلة رخاوة يف القدمني 
يقال : جاء يميش مكربال، فيجوز عىل هذا أن تكون أرض هذا املوضع رخوة 
فسميت بذلك ويقال كربلت احلنطة إذا هذبتها ونقيتها وينشد يف صفة احلنطة :

قد غربلت وكربلت من الق�سل يحملن حمراء ر�سوبًا للثقل    
فيجوز عىل هذا أن تكون هذه األرض منقاة من احلىص والدغل فسميت 

بذلك )3( .
تدعى  كانت  اجلغرافية  البقعة  تلك  أن  يف  خيتلف  ال  اجلميع  أن  بيد 
ما  أقدم  ولعل  العرب  أشعار  يف  كربالء  ذكرت  فقد  اإلسالم،  قبل  كربالء 
قيل من الشعر يف كربالء هو ما قاله معن بن أوس)4( عندما فارق زوجته :

توهمت ربعا باملعرب وا�سحاً  اأبت قرتاه اليوم اإال تراوحــــا  
اربت عليه رادة ح�سرميـــة  ومرجتز كاأن فيه امل�ســــــابحــا  

اإذا هي حلت كربالء فلعلهــا  فجوز العذيب دونها فالنوابحا )5(  
رواية  ففي   ، األكــرم  الرسول  لسان  عىل  كربالء  ذكر  ورد  وكذلك 
املقريزي عن أم سلمة أهنا قالت : " كان النبي  جالسًا يف بيتي ذات يوم فقال 
"، فانتظرت فدخل احلسني فسمعت نشيج الرسول  :" ال يدخلن عىل احد 
 يبكي فاطلعت فإذا احلسني يف حجره واىل جنبه يمسح رأسه وهو يبكي 
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فقلت : واهلل ما علمت به حتى دخل، فقال الرسول : إن جربيل كان معنا 
يف البيت، فقال : أحتبه ؟ فقلت : أما من حيث الدنيا فنعم : فقال : إن أمتك 
 ، ستقتل هذا بأرض يقال هلا كربالء، فتناول جربيل من تراهبا فأراه النبي
فلام أحيط باحلسني  حني قتل قال : ما أسم هذه األرض؟، قالوا : أرض 

كربالء، قال : صدق رسول اهلل  أرض كرب وبالء ")6( .
ويروى أيضا أن اإلمام عيل بن أيب طالب  انه مر بكربالء عند أشجار 
احلنظل وهو ذاهب إىل صفني فسأل عن أسمها فقيل له : " كربالء "، فقال: 
"، فنزل وصىل عند شجرة هناك ثم قال :" يقتل ههنا شهداء  " كرب وبالء 
هم خري الشهداء غري الصحابة يدخلون اجلنة بغري حساب " )7(. ومع ذلك 
فلعل تلك البقعة التي يتحدثون عنها ال تتعدى ان تكون أشبه بقرى أو قرية 

بسيطة .
وال خيفى عىل أحد أن تلك األرض امتازت بقدسيتها وبتارخيها احلافل 
رحى  دارت  كربالء  ارض  عىل  أن   )8( املصادر  لنا  تذكر  حيث  باألحداث، 
معارك عنيفة جتلت هبا أسمى صور التضحية والفداء والنبل وأروع صور 
الشهادة واإليثار والثبات عىل املبادئ املقدسة والقيم اإلنسانية، وقد رشفها 
 وابنه عيل  الشهداء أيب عبد اهلل احلسني  بأهنا ضمت جسد أيب  اهلل تعاىل 
اهلل  رضوان  األطهار  الشهداء  وبقية    العباس  الفضل  أيب  وأخيه  األكرب 

عليهم أمجعني .
ومنذ ذلك احلني أصبحت تلك البقعة املقدسة مركزا الستقطاب الزوار 

.  الوافدين لزيارة أيب الشهداء احلسني بن عيل
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– احلسني  اإلمام  دفنوا  الذين  أن  الزيارات  كامل  كتاب  يف  ورد  فقد 
ويقصد هبم بني أسد–أهنم أقاموا رساًم لقربه ونصبوا علاًم لُه وبناء ال يدرس 

أثره )9( .
أبن  بذكرها  انفرد  التارخيية وإنام  املصادر  الرواية يف  أننا ال نجد هذه  إال 
قولويه، ولكننا نستطيع أن نأخذ برواية ابن قولويه الن الروايات أشارت إىل 
جتمع التوابني سنة 65هـ عند قرب اإلمام احلسني  فأقاموا عنده يومًا وليلة 
يصلون عليه ويبكون ويترضعون، فام انفك الناس من يومهم ذلك يرتمحون 

عليه وعىل أصحابه حتى صلوا الغداة من الغد عند قربه الرشيف )10(.
أضف  وليلة،  يومًا  العراء  يف  النفر  هؤالء  يقيم  أن  املعقول  من  فليس 
تلك  الزيارات صورت  كتب  التي وردت يف  الزيارة  مراسيم  فان  ذلك  إىل 
  يف كيفية زيارة اإلمام احلسني  العامرة، فقد روي عن اإلمام الصادق
انه قال : " فإذا أتيت الباب الذي ييل الرشق فقف عىل الباب، وقل ".... " )11( 

ثم قال: " ثم خترج من السقيفة وتقف بحذاء قبور الشهداء " )12( .
تؤكد لنا هذه املرويات الواردة عن اإلمام الصادق  أن رواية ابن قولويه 
صحيحة، وان القرب كان معمرًا طيلة حقبة بني أمية، وكان الناس يرتددون 
عىل زيارة اإلمام احلسني  بني احلني واألخر، مع األخذ بنظر االعتبار أنه 
– وظائف عدة جتعل من  – مراسيم الزيارة  جيب أن تقرتن مع هذه املراسيم 

ذلك املكان نواة لتجمع سكاين قد يتوسع فيام بعد فيكون مدينة .
فقد ذكر الطربي أن الرشيد العبايس بعث إىل أناس وفيهم رجٌل يدعى 
  ابن أيب داود )13( والذي كان فيام يبدو ممن خيدمون قرب احلسني بن عيل 
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يف احلرية )14(، فأتى هبم فنظر إليه احلسن بن راشد )15( ولعله كان من خاصة 
الرشيد، وقال للرجل : " مالك ؟ "، فقال له : " بعث إيّل هذا الرجل–يعني 
عليه  دخلت  فإذا   "  : لُه  قال   ،" نفيس  عىل  آمنه  ولست  الرشيد–فأحرضين 
فسألك فقل له احلسن بن راشد وضعني يف ذلك املوضع "، فلام دخل عليه 
الرشيد :" ما أخلق أن يكون هذا من ختطيط احلسن  القول، فقال  قال هذا 
احرضوه "، فلام حرض قال له الرشيد : " ما محلك عىل أن صريت هذا الرجل 
يف احلري "، قال : " رحم اهلل من صريه يف احلري أمرتني أم موسى )16( أن صريه 
فيه وان اجِر عليه يف كل شهر ثالثني درمهًا "، فقال الرشيد عندئذ "ردوه إىل 

احلري واجروا عليه ما أجرته أم موسى" )17( .
إال أن هارون الرشيد ربام أجهض حماولة نشوء تلك املدينة وذلك بقيامه 
هبدم قرب اإلمام احلسني  وقطع السدرة التي كانت نابتة عنـــــده )18(، الن 
املدن التي كانت تنمو من خالل تأثري األرضحة كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا 
عىل  والتضييق  التخريب  أو  للهدم  الرضيح  تعرض  فكلام  الرضيح،  بذلك 
الناس كلام هجر الناس تلك املدن الن جل نشاط تلك املدن كان يعتمد عىل 

الزائرين لذلك الرضيح .
ويبدو أن هذا التخريب مل يدم طوياًل، فقد ُعمر الرضيح املقدس والتف 
بالتحديد،  الرضيح  عامرة  تاريخ  نمتلك  ال  أننا  إال  جديد  من  حوله  الناس 
جديد  من  الرضيح  عمر  املأمون  أن  استنتجوا  الباحثني  بعض  أن  صحيح 
   بعد أن خربه أبوه )19( وذلك ملا عرف من مواقف املأمون جتاه آل البيت
نفسه  وجد  سياسية  ألسباب   –   البيت  آلل  احلب  بإظهار  اتصفت  التي 
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العلويني  بحق  واالعرتاف  إليهم  املنهج–والتقرب  هذا  لنهج  مضطرا  فيها 
وأمر   ، الرضا  موسى  بن  عيل  لإلمام  العهد  والية  أعطى  فقد  باخلالفة، 
بإزالة السواد من اللباس واألعالم وأظهر بداًل من ذلك اخلرضة يف اللباس 
)20(، وربام كان هيدف من وراء هذه  العلويني  واألعالم والتي كانت شعار 
يكون  أن  املستبعد  من  فليس  فارس،  بالد  من  منارصيه  اسرتضاء  األعامل 

املأمون عمر رضيح اإلمام احلسني  بعد أن خربه أبوه الرشيد .
املصادر  ما أمجعت عليه  القاطع عىل وجود عامرة هو  دليلنا  يبقى  ولكن 
حول قيام املتوكل هبدم قرب اإلمام احلسني  يف سنة 236هـ وهدم ما حوله 

من املنازل والدور وان يبذر ويمنع الناس من إتيانه )21( .
ففي هذا أشارة واضحة عىل أن القرب الرشيف كان معمرا وان الناس بنوا 
كانوا  ربام  الذين  الناس  استقطاب  مركز  القرب  وأصبح  ودورًا  منازل  حوله 

يقتاتون منه عىل خدمات الزوار الوافدين إىل القرب الرشيف .
يومًا  أربعني  بعد  نضب    احلسني  اإلمام  قرب  املاء عىل  أجري  ملا  وقيل 
وامتحى أثر القرب، فجاء أعرايب من بني أسد فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمه 
حتى وقع عىل قرب اإلمام احلسني  وبكى وقال : " بأيب وأمي ما كان أطيبك 

وأطيب تربتك ميتًا ثم بكى " وانشأ يقول : 
اأرادوا ليخفوا قربه عن عدوه        فطيب تراب القرب دل على القرب)22(

 ولكن ذلك اخلراب وهجر كربالء مل يدم طوياًل فرسعان ما قتل املنترص 
أباه املتوكل وأمر الناس بزيارة قرب اإلمام احلسني  من جديد )23( .

القرب الرشيف بكل  بزيارة  الناس  املنازل والدور واخذ  فتجددت بذلك 
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حرية، ويبدو أن كربالء أخذت تتوسع وتعمر من خالل ازدياد عدد الزائرين 
للقرب الرشيف بعد أن أمنوا عىل أنفسهم )24(، فقد ذكر األمني أن املنترص ملا 
قتل أباه وختلف بعده أمر ببناء احلائر وبنى مياًل عىل القرب الرشيف وأحسن 

إىل العلويني وأمنهم بعد خوفهم )25(.
وتوالت العامرة بعد ذلك عىل الرضيح املقدس، وكلام ُعمر الرضيح ووسع 
الساكنني  عدد  ازدياد  إىل  ذلك  يؤدي  مما  لُه  واملعظمني  الزائرين  عدد  ازداد 
حول الرضيح ومن ثمَّ توسع املدينة، فقد عمر الداعيان احلسن وحممد ابنا 
زيد بن احلسن، فأمر حممد بعامرة الرضحيني رضيح أمري املؤمنني  ورضيح 

أيب عبد اهلل احلسني  وأمر بالبناء عليها بني عامي 279 و 289 )26(.
لقد ذكر ابن حوقل املتوىف سنة ) 367هـ ( كربالء بالقول : " وكربالء من 
بن عيل صلوات  ابن هبرية وهبا قرب احلسني  فيام حياذي قرص  الفرات  غريب 
وقصده  بزيارته  السنة  من  أوقات  يف  وخطب  عظيم  مشهد  ولُه  عليهام  اهلل 

جسيم")27(.
ولعل اكرب عامرة للرضيح والتي كانت ذات اثر يف نشوء املدينة هي عامرة 
ملا  انه  البوهيي، فقد أجهد نفسه يف تعظيمهام وعامرهتام، وقيل  الدولة  عضد 
زار املشهد احلسيني سنة 371هـ بالغ يف تشييد األبنية حوله وأجزل العطاء 

ملن جاوره )28( .
الدولة  عضد  زيارة  كانت   " بالقول  الزيارة  تلك  طاووس  ابن  ذكر  فقد 
االوىل  مجادى  شهر  يف  واحلائري  الغروي  الطاهرين  الرشيفني  للمشهدين 
من سنة إحدى وسبعني وثالثامئة، وورد مشهد احلائر مشهد موالنا احلسني 
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وتصدق  عليه  اهلل  صلوات  فزاره  مجادى  من  بقني  لبضع  عليه  اهلل  صلوات 
وأعطى الناس عىل اختالف طبقاهتم وجعل يف الصندوق دراهم ففرقت عىل 
العلويني فأصاب كلَّ واحد منهم اثنان وثالثون درمهًا، وكان عددهم ألفني 
ومائتي أسم، ووهب العوام واملجاورين عرشة أالف درهم، وفرق عىل أهل 
املشهد من الدقيق والتمر مائة ألف رطل ومن الثياب مخسامئة قطعة وأعطى 

الناظر عليهم ألف درهم وخــرج " )29(.
ونستطيع أن نستنتج من خالل رواية ابن طاووس أن لزيارة عضد الدولة 
الزيارات  تلك  فأن  وكذلك  الرضيح،  حول  السكان  عدد  ازديــاد  يف  أثرًا 
للخلفاء واألمراء والوزراء إىل تلك األرضحة كانت دافعا الستقطاب الناس 
للسكن حول الرضيح، فضاًل عن قيام عضد الدولة بتعيني األوقاف ورصف 
هلم رواتب وأجورًا وما يرتتب عىل ذلك من سكن هؤالء قرب الرضيح مما 
ساعد عىل إنشاء تلك املدينة وازدهارها بالعمران، وكان جل نشاط سكاهنا 
يعتمد عىل مواسم الزيارات لذلك الرضيح الذي كان يتوسط املدينة حسب 

ما ذكر ابن بطوطة )30( .
كذلك فقد وضع عضد الدولة البوهيي العتبتني املقدستني يف النجف ويف 
احلائر حتت محايته اخلاصة، )31( وذلك عىل اثر قيام ضبة بن حممد )32( بتدمري 

وهنب مشهد احلائر يف كربالء فعوقب هبذا )33(.
لذلك فأن للرضيح أثرا كبريا يف استقرار تلك املدينة وأمنها، فقد كان الكثري 
من اللصوص وقطاع الطرق يغريون عىل الرضيح لغرض الرسقة والنهب، كذلك 

أخذ املناوئون للعلويني والشيعة فيام بعد بشن هجامت عىل مدينة كربالء )34(.
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وتزدهر  وتتوسع  تنمو  ان  استطاعات  كربالء  فأن  ذلك  من  وبالرغم 
بالعمران حتى أصبحت مدينة، فقد ذكر اخللييل نقاًل عن املستويف ان حميط 

املدينة بلغ 2400 خطوة)35(.
وقد وصفت هذه املدينة من الرحالة والبلدانني وصفًا دقيقًا، فقد وصفها 
الرحالة ابن بطوطة بالقول " ثم سافرنا منها اىل مدينة كربالء مشهد احلسني 
بن عيل عليهام السالم وهي مدينة صغرية حتفها حدائق النخيل ويسقيها ماء 
الفرات والروضة املقدسة داخلها وعليها مدرسة عظيمة وزاوية كريمة فيها 
الطعام للوارد والصادر وعىل باب الروضة احلجاب والقومة ال يدخل احد 
العتبة الرشيفة وهي من الفضة وعىل الرضيح املقدس  اال عن إذهنم فيقبل 
قناديل الذهب والفضة وعىل االبواب أستار احلرير واهل هذه املدينة طائفتان 
اوالد رخيك واوالد فائز وبينهام القتال أبدًا وهم مجيعًا امامية يرجعون اىل 

اب واحد والجل فتنتهم ختربت هذه املدينة " )36(.
وايضًا ذكرت كربالء يف كتب االدب فقال دعبل اخلزاعي)37( فيها :

مبالغها مني بكنه �سفــــــات فاما املم�سات التي ل�ست بالغـًا    
معر�سهم فيها ب�سط فــــرات )38( قبور بجنب النهر من اأر�ص كربال   



98

اثر الأ�شرحة املقد�شة على ن�شوء مدينة كربالء وعمرانها 

الهــوامــ�ص
)1( ينظر املطريي، مهنا رباط الدرويش : كربالء عرب التاريخ، ) مطبعة الزمان – بغداد، 1415هــ / 

1994م (، 67/3 – 79 .
)2( ينظر احلكيم : خطط كربالء يف فكر االمام الصادق  ) 83هـ–148هــ (، ) 1425هـ / 2004م(، 

ص 3 .
)3( ياقوت احلموي : بن عبداهلل الرومي ) ت 626 هـ / 1229م ( : معجم البلدان، ) دار أحياء الرتاث 

العريب – بريوت، 1979 م (، 445/4 .
)4( هو معن بن اوس بن نرص بن زياد بن أسحم بن زياد املزين نسبة اىل مزينة وهي امرأة بنت كلب بن 
وبرة، وقيل ان مزينة بنت كلب تزوجها عمر بن أد بن طابخة فولدت لُه عثامن واوسا فغلبت 
أمهام عىل نسبهام ومعن شاعر جميد فحل من خمرضمي اجلاهلية واالسالم وعمر اىل ايام الفتنة بني 
عبداهلل بن الزبري ومروان بن احلكم، وقيل انه كف برصه يف اواخر أيامه، تويف باملدينة حوايل سنة 
64هــ، ينظر ابو الفرج االصفهاين : عيل بن احلسني حممد بن اهليثم ) ت 356 هــ / 967م(: 
االغاين، ) دار أحياء الرتاث العريب، د . ت ( 308/2 ؛ كحاله، عمر : معجم املؤلفني، ) مكتبة 

املثنى – بريوت، ودار احياء الرتاث العريب – بريوت، د . ت (، 12 / 311 .
)5( ينظر ابو الفرج االصفهاين : االغاين، 12/ 311 ؛ ياقوت احلموي : معجم البلدان، 1541/5 .

– بريوت، 1420 هـ /  العلمية  الكتب  دار  النمييس،  : حممد عبداحلميد  امتاع االسامع، )حتقيق   )6(
1999 (، 238/12 – 239 ؛ ابن كثري : ابو الفداء عامد الدين بن عمر القريش ) ت 774 هـ 
/ 1373م (، البداية والنهايه، ) حتقيق : عيل رشي، ط1، دار احياء الرتاث العريب، 1408هـ / 

1988م (، 217/8 .
)7( املنقري، نرص بن مزاحم بن سيار ) ت 212هـ / 827م( : وقعة صفني، ) حتقيق : عبدالسالم حممد 
هارون، ط 2، املؤسسة العربية احلديثة للطبع والنرش والتوزيع – القاهرة، 1382هـ (، ص 141 

؛ ابن كثري : البداية والنهايه، 217/8 .
)8( ينظر البالذري : أمحد بن حييى بن جابر ) ت 279 هــ / 892م ( : انساب، ) حتقيق : سهيل زكار، 
رياض زركيل، ) ط1، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع – بريوت، د . ت (، 187/3 ؛ الطربي 
العلامء  : نخبة من  الرسل وامللوك، ) حتقيق  تاريخ  : حممد بن جرير ) ت310 هـ / 923م (، 
االجالء، ط4، مؤسسة االعلمي للمطبوعات–بريوت، 1403 هـ / 1983 م (، 4/ 302 ؛ 

املسعودي : مروج الذهب، 54/3 .
)9( ابن قولوية، جعفر بن حممد ) ت 367 هـ / 977م ( : كامل الزيارات، ) حتقيق : جواد القيومي، ط 

1، مؤسسة النرش االسالمي، 1417 هــ (، ص 444 .
)10( ابو خمنف االزدي : مقتل احلسني ، ص 290 ؛ الطربي : تاريخ، 4/ 457 ؛ العاميل : جواهر 



99

اأ.د. رحيم حلو حممد البهاديل - م.م ماجد حياب �سمري

جمادى الآخرة 1437هـ /اآذار  2016مال�سنة الثالثة/املجلد الثالث/العدد الأول

التاريخ، ) ط 1، دار اهلدى، 1427هــ (، 343/4 .
)11( ابن قولويه : كامل الزيارات، ص 400 .

)12( املرجع نفسه، ص 420 .
)13( مل أعثر لُه عىل ترمجة .

)14( احلري :- هو خمفف لفظ احلائر بلغة العامة واحلائر لغة أسم فاعل من حار حيري، حريا، من حتري املاء 
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القرن الثاين ولعله من نتاج الربع االول من القرن الثاين أي قبل حادثة هدم املتوكل لقرب االمام 
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بجامع يف تسمية تناسب الوضع اذ ذاك فسمي هبذا االسم "، ينظر الطربي : تاريخ، 398/1 ؛ ابن 
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)حتقيق : عبدالرحيم الرباين الشريازي، ط 3، 1430هـ / 1983 م (، 45 / 398 .

)19( ينظر االمني : أعيان الشيعة، 628/1 ؛ آل شبيب : مرقد االمام، ص 128 .
)20( ينظر املسعودي : عيل بن احلسني بن عيل ) ت 346هـ / 957م( : مروج الذهب ومعادن اجلوهر، 
) ط 2، منشورات دار اهلجرة – قم املقدسة، 1404هـ / 1984 م (، 3/ 401 ؛ القلقشندي : 
أمحد بن عيل ) ت 821هـ / 1418م (، ماثر االنافه يف معامل اخلالفة، ) حتقيق : عبد الستار أمحد 

فراج، سلسلة تصدرها وزارة االرشاد واالنباء – الكويت، 1964م (، 1 / 211 .
)21( الطربي : تاريخ، 7 / 365 ؛ ؛ ابن اجلوزي : املنتظم، 11/ 237 ؛ الذهبي حممد بن أمحد بن عثامن 
) ت 748هـ /1348م ( : تاريخ االسالم، ) حتقيق : عمر عبد السالم تدمري، ط1، دار الكتاب 

العريب– بريوت، 1407هـ /1987م (، 17 / 18 .
)22( ابن العديم عمر بن امحد العقييل احللبي ) ت 660هــ/ 1262م ( : بغية الطلب يف تاريخ حلب، 
) حتقيق : سهيل زكار، مؤسسة البالغ – بريوت، 1408هـ / 1988م (، ص 2657 ؛ وينظر ابن 

كثري : البداية والنهاية، 8/ 222 .
)23( ابو الفداء : املخترص، 2 / 42 .

)24( ينظر املسعودي : مروج الذهب، 51/4 ؛ القلقشندي : مأثر االنافه، 238/1 .
)25( أعيان الشيعة، 628/1 .
)26( املرجع نفسه، 628/1 .

صادر-  دار  ط2،   ( األرض،  صورة   : /977م(  )367هـ  حوقل  ابن  القاسم  ابو  حوقل،  ابن   )27(
بريوت، 1983م (، ص 343 .

)28( ينظر ابن طاووس : عبد الكريم بن أمحد بن موسى بن جعفر ) ت 693هـ / 1294م(: فرحة 
الغري، ) حتقيق : حممد مهدي نجف، ط 1، العتبة العلوية املقدسة، 1431هـ / 2010م (، ص 

. 292
)29( ينظر فرحة الغري، ص 292 – 293 .

)30( ينظر ابن بطوطة، حممد بن عبداهلل بن حممد ) ت 797هـ / 1307م ( : رحلة ابن بطوطة، ) دار 
الرتاث – بريوت، 1388هـ / 1968 م (، ص 251 .
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)31( اخللييل : موسوعة العتبات املقدسة، 199/8 .
)32( ضبة بن حممد االسدي العيني كان قد حكم مدينة عني التمر نيفًا وثالثني سنة وكان يسلك سبيل 
اللصوص وقطاع الطرق ويسفك الدماء وخييف السبل وينهب القرى ويبيح االموال والفروج 
وانتهك حرمة املشهد باحلائر فأرسل عضد الدولة العسكر فهرب بحشاشتة اىل البادية واسلم أهله 
وحرمه فجعل أكثرهم يف االرس وملكت عني التمر، ينظر ابن اجلوزي : املنتظم، 271/14 ؛ ابن 

االثري : الكامل يف التاريخ، 648/8 .
)33( ينظر مسكويه : جتارب االمم، 464/6 ؛ ابن االثري : الكامل يف التاريخ، 711/8 .

)34( ينظر اخللييل : موسوعة العتبات املقدسة، 123/8 – 270.
)35( موسوعة العتبات املقدسة، 8/ 200 .

)36( رحلة ابن بطوطة، ص 251 .
)37( دعبل اخلزاعي بن عيل بن متيم بن زيد بن سلامن بن هنشل بن خداش ابو عيل وقيل ابو جعفر وذكر 
كذلك ان اسمة عبدالرمحن وقيل حممد، ولد سنة 148هــ ولُه شعر مطبوع وكان كثري اهلجاء وكان 
من الشيعة أصلة من الكوفة وجاء بغداد بطلب من الرشيد، تويف سنة 246 هــ، ينظر ابن اجلوزي 

: املنتظم، 11/ 343 ؛ كحاله : معجم، 145/4 . 
)38( املطهر احليل، عيل بن يوسف ) ت 705هــ / 1305م ( : العدد القوية لدفع املخاوف اليومية، 
)حتقيق : مهدي رجائي وحممود املرعيش، ط 1، مكتبة آية اهلل املرعيش العامة، 1408 هــ (، 288 

. املصادر واملراجع :
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الم�سادر والمراجع 
1ـ ابن االثري : عيل بن حممد بن عبدالكريم ) ت 630 هـ /1233م ( : الكامل 

يف التاريخ، ) دار صادر–بريوت، 1386هـ / 1966م ( .
2ـ ابن بطوطة، حممد بن عبداهلل بن حممد ) ت 797هـ / 1307م ( : رحلة بن 

بطوطة، ) دار الرتاث – بريوت، 1388هـ / 1968 م ( .
3ـ البالذري : أمحد بن حييى بن جابر ) ت 279 هــ / 892م ( : انساب، ) 
حتقيق : سهيل زكار، رياض زركيل، ) ط1، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع – 

بريوت، د . ت ( .
4ـ أبن اجلوزي : عبدالرمحن بن عيل بن حممد ) ت 597 هـ / 1201م ( : املنتظم 
يف تاريخ االمم وامللوك، )حتقيق : حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبدالقادر عطا، 

ط1، دار الكتب العلمية – بريوت، 1412هـ–1992م ( .
5ـ احلكيم ،حسن : خطط كربالء يف فكر االمام الصادق  ) 83هـ–148هــ 

(، ) 1425هـ / 2004م( .
6ـ ابن حوقل، ايب القاسم ابن حوقل )367هـ /977م( : صورة األرض، ) 

ط2, دار صادر- بريوت ،1983م ( .
7ـ الذهبي حممد بن أمحد بن عثامن ) ت 748هـ /1348م ( : تاريخ االسالم، 
) حتقيق : عمر عبد السالم تدمري، ط1، دار الكتاب العريب– بريوت، 1407هـ 

/1987م ( .
693هـ  ت   ( جعفر  بن  موسى  بن  أمحد  بن  الكريم  عبد   : طــاوس  ابن  8ـ 
العلوية  العتبة  الغري، ) حتقيق : حممد مهدي نجف، ط 1،  / 1294م(: فرحة 



103

اأ.د. رحيم حلو حممد البهاديل - م.م ماجد حياب �سمري

جمادى الآخرة 1437هـ /اآذار  2016مال�سنة الثالثة/املجلد الثالث/العدد الأول

املقدسة، 1431هـ / 2010م ( .
9ـ الطربي : حممد بن جرير ) ت310 هـ / 923م (، تاريخ الرسل وامللوك، ) 
حتقيق : نخبة من العلامء االجالء، ط4، مؤسسة االعلمي للمطبوعات–بريوت، 

1403 هـ / 1983 م ( .
10ـ  آل طعمة، عبداجلواد الكيدار: تاريخ كربالء و حائر احلسني علية السالم، 

) منشورات املطبعة احليدرية يف النجف االرشف، د . ت ( .
11ـ ابن العديم عمر بن امحد العقييل احللبي ) ت 660هــ/ 1262م ( : بغية 
الطلب يف تاريخ حلب، ) حتقيق : سهيل زكار، مؤسسة البالغ – بريوت، 1408هـ 

/ 1988م ( .
12ـ ابو الفرج االصفهاين : عيل بن احلسني حممد بن اهليثم ) ت 356 هــ / 

967م(: االغاين، ) دار أحياء الرتاث العريب، د . ت ( .
13ـ القلقشندي : أمحد بن عيل ) ت 821هـ / 1418م (، ماثر االنافه يف معامل 
اخلالفة، ) حتقيق : عبد الستار أمحد فراج، سلسلة تصدرها وزارة االرشاد واالنباء 

– الكويت، 1964م (.
14ـ ابن قولوية، جعفر بن حممد ) ت 367 هـ / 977م ( : كامل الزيارات، ) 

حتقيق : جواد القيومي، ط 1، مؤسسة النرش االسالمي، 1417 هــ ( .
15ـ ابن كثري : ابو الفداء عامد الدين بن عمر القريش ) ت 774 هـ / 1373م 
(، البداية والنهايه، ) حتقيق : عيل رشي، ط1، دار احياء الرتاث العريب، 1408هـ 

/ 1988م ( .
16ـ كحاله، عمر : معجم املؤلفني، ) مكتبة املثنى – بريوت، ودار احياء الرتاث 

العريب – بريوت، د . ت ( .
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17ـ املجليس : حممد باقر بن حممد تقي االصفهاين ) ت 1111هـ / 1700م( : 
بحار االنوار، ) حتقيق : عبدالرحيم الرباين الشريازي، ط 3، 1430هـ / 1983 م ( .
18ـ املسعودي : عيل بن احلسني بن عيل ) ت 346هـ / 957م( : مروج الذهب 
ومعادن اجلوهر، ) ط 2، منشورات دار اهلجرة – قم املقدسة، 1404هـ / 1984 م ( .

19ـ ابن املطهر احليل، عيل بن يوسف ) ت 705هــ / 1305م ( : العدد القوية 
لدفع املخاوف اليومية ,) حتقيق : مهدي رجائي وحممود املرعيش، ط 1، مكتبة آية 

اهلل املرعيش العامة، 1408 هــ (
20ـ املطريي، مهنا رباط الدرويش : كربالء عرب التاريخ، ) مطبعة الزمان – 

بغداد، 1415هــ / 1994م ( .
21ـ املقريزي امتاع االسامع، )حتقيق : حممد عبداحلميد النمييس، دار الكتب 

العلمية – بريوت، 1420 هـ / 1999 ( .
22ـ ابن منظور، حممد بن مكرم بن عيل، ) ت 711 هـ / 1311 م ( : لسان 

العرب، ) نرش آداب احلوزة، د . ت ( .
23ـ املنقري، نرص بن مزاحم بن سيار ) ت 212هـ / 827م( : وقعة صفني، 
) حتقيق : عبدالسالم حممد هارون، ط 2، املؤسسة العربية احلديثة للطبع والنرش 

والتوزيع – القاهرة، 1382هـ ( .
24 ـ ياقوت احلموي : بن عبداهلل الرومي ) ت 626 هـ / 1229م ( : معجم 

البلدان، ) دار أحياء الرتاث العريب – بريوت، 1979 م ( .



M.A.Tariq Sheehan Al- Uquaily
Ministry of Education 
General Directorate of Education of 
Al- Rusaafa Al-Thania

Asst . Prof . Dr . Raheem Abdul- 
Husain Abbas
University of Karbala
College of Education for Haman 
Sciences
Dept. of History
Asst  lecturer : Yaseen Abbas 
Hamad
University of Karbala
College of Education for Haman 
Sciences
Dept. of History

Asst . Prof . Sadisa Hallawy Hmoud
Wasit University
College of Education
Dept. of History
Asst .lecturer  Muhammad Uwayd 
Ghulaim
Wasit University
College of Education
Dept. of History

Asst. Lecturer Noor Kadhoum 
Jawad 
Ministry of Education
General Directorate of Education in 
Ad-Diwaniyah

The Social And Political 
Backgrounds Of Karbala 
Parliamentarians
1924- 1958.

Some sights of the History of the 
Health State in Karbala Liwa
 ( 1921- 1958 )

Imam Husain ( pbuh) in Kitab 
Duraru Assimtt fi Khabaru- Assibtt  
by  Ibnul- /abbar Al- Andalusi ( died 
in  658 A.H /  1260 A.D ) . 

When the West Lapses:
The Portrayal of Muharram 
Observances in E.M Forster’s A 
Passage to India. 

211

271

339

18

pResearch Title Researcher is Name



Contents

pResearch Title Researcher is Name

Prof . Dr.  Sadiq Yaseen Al- Hilo 
Ahlul- Bait University
College of Arts 
Dept. of the Press

Prof .D. Zaman Obaid Wannas
University of Karbala
College of Education for Haman 
Sciences
Dept. of History

Some Insights From The 
Najdi Wahabi Invasion Of  the 
Holy City of Karbala In 1801 
According To French Sources

The symbolism of Civilization 
in the speeches of The 
Husseini Revolution

25

63

Prof. Dr. Raheem Hilo Muhammed 
Al-Bahaaadly
University of Basrah
College of Education for Women
Dept. of History
Asst.lecturer Majid Hayyab Sameer
Ministry of Education
General Directorate of Education in 
Al-Basrah

The Narratives of Expressive 
Speech for
Hussein Revolution in Iraqi 
Contemporary - Painting

85

Asst.lecturer. Nada Jawad 
Muhammad Ali
University of Baghdad 
College of Sciences
Unit of Information and Data 
Processing

Lecturer .Dr. Asa'd Hameed Abu 
Shanna Al- Arrady 
Al- Muthanna University
College of Basic Education
Dept . of   History

The Impact of Industry on the 
Constructional Expansion of 
Karbala City : A study in the 
Geography of Cities

Karbala In India
In The Eighteenth & Nineteenth 
Centuries Landmarks & Identity

105

147

Lecturer. Dr. Ala' Abbas Niama 
Al- Safy
University of Karbala
College of Education for Haman 
Sciences
Dept. of History
Lecturer .Dr. Hasan Dhary Sabia'   
University of Al- Qadisiyah
College of Education  
Dept. of History

The Attitude of The Religious Men 
In Karbala Towards The British 
Occupation of Iraq Al- Sayed 
Abul- Qasim Al- Kashany : As A 
Sample ( 1914- 1920)

173



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 neighbors 
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 decent 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



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behavior, 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 neighbors, 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 



The Issue Word
A Third Candle.

Spending three years in the course of serious work, this journal of 
Karbala heritage issued the first volume of 1437 H-2016 A.D. In this 
volume, we are looking forward to whatever connected to the legacy 
of this Imam Hussein's town and enhancing the comprehensive and 
scientific reading in both, research and excavation. Hence, we still 
need articles that have been specified in the thought, culture, faith 
and heritage of Karbala which were engraved in the memory of this 
town and of its population. This could be attributed to the fact that 
subjects and visions of this kind are still stuck in the minds of the 
cultured and creative people and the thinkers of this notable town, so 
these themes wait to be researched and get scientific care.

 To devote the efforts of the working members in this magazine 
in the support, polarization and adoption of the researches that 
related to the history, literature, culture and thought of Karbala, it has 
been decided to open the doors to the details of the chapters of 
the historical, literary and social studies and the thinking doctrinal 
topics as well. Thus, there must be a direction to the research and 
researchers altogether to focus on many points that require enquiry 
and scientific discussion. There is no doubt that enhancing the 
writers in this side should contribute in bridging more gaps of the 
cultural and thinking library of Karbala especially those ones which 
entail to be re-red and re-studied in academic scientific way.

 This volume contained set of researches that confirm the method 
of this journal through the contents and the nature of the researches. 
The themes of these researches need our efforts to detect new 
major of the thinking, cultural and literary points which might provide 
the legacy of Karbala with brilliant results of knowledge as in the 
history of its scholars, jurists, the events and the social and thinking 
movements that left influential impression in Karbala's patrimony.

 Finally, through this group of articles, we hope to impress the 
readers and instigate the researchers to go after subjects of this kind 
in a way that can serve the scientific research in Iraq in general and all 
that connected to the heritage of this town, the town of the master of 
the youth of the blessed heaven, Imam Hussein in particular.

 At last, Thank God, The Lord of the Universe.  



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

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to 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 published are only those given consent by experts 
to in the field.

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

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

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

Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web:http://karbalaheritage.alkafeel.
net/ , or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address:Karbalaheritage 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 
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