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

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

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

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

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

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
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 .

#-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  
نكهة التراث

العمق   : أمهها  لعّل  أسٍس  جمموعة  عىل  حارضها  تبني  األمم 
من  إليهام  وما  وثقافية  اجتامعية  معطيات  من  فيه  بام  احلضاري 
مكّونات املجتمعات البرشية التي تشّكل بمجملها "نكهة الرتاث" 
، فاحلارض الذي ال يشتمل عىل تلك النكهة يفتقد إىل اجلذور املمّكنة 
له من مواجهة الغزوات الثقافية والفكرية املوّجهة إىل كيانه، ويكون 

عرضًة لالقتالع بيرس.
عىل  لزاًما  كان   ، األمم  مصري  يف  مهّمة  النكهة  هذه  ومادامت 
جّوها  ومواكبة  استطعامها  منابع  عن  البحث  من  الالحقني  أهلها 
يف  منها  االجيابيات  بتجذير  املسرية  يكملوا  بل  عنها،  حييدوا  لئال 

سلوكياهتم اجلمعية وإقصاء السلبيات عنها.
ومن بني وسائل الكشف عن تلك املنابع : املجالت املتخصصة 
بالرتاث ، لذا جاءت جملة "تراث كربالء" ساعيًة للكشف عن نكهة 
تراث "كربالء" بام حتمله من عبق وعمق عرب مسريهتا البحثية احلثيثة 

يف آفاق متنّوعة.
وعملت املجلة يف هذا العدد عىل فتح نافذتني مهّمني الستطعام 

هذه النكهة ، ومها :
- نافذة : مراجعة الكتب واملصادر التارخيية املهّمة يف باب تراث 

كربالء.



تراث  بأبواب  علقة  هلا  التي  الشخصيات  استظهار   : نافذة   -
كربالء.

عرب  الرتاث  نكهة  استكشاف  يف  مهّمتان  النافذتني  هاتني  ألّن 
والوثائق  املصادر  يف  حركتها  ورصد   ، الفاعلة  الشخوص  خّطي 

الرئيسة.
اخلاّص  الرتاث  بواقع  النهوض  خلطة  استكاماًل  يأيت  العدد  هذا 
الذي رسمته اهليأتان "االستشارية والتحريرية" ، هذه اخلّطة التي ال 
يمكن حتقيقها عىل أرض الواقع البحثّي من دون مساندة الباحثني 

من أصحاب التخّصص الرتاثّي .
اجلامعات  من  األكاديميَة  البحثيَة  ــالَم  األق املجلُة  تدعو  لذا 
يدعم  بام  املجلة  رفد  إىل  املتخصصة  واملؤسسات  البحثية  واملراكز 

ديمومة مسريهتا ، فهي منهم وهبم وهلم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني



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 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء 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 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
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
متثل العتبات املقدسة يف العراق بعدًا روحيًا ووجدانيًا للكثري من الناس، 
طهارًة،  اخللق  وصفوة  اخلري  ورسل  اهلل  خلق  خري  فيها  يرقد  أماكن  ألهنا 
املهمة  األمــور  من  العتبات  تلك  زيــارة  ومازالت  وكانت  وعلاًم،  وعفًة، 
الذين  للمسلمني عامة وللشيعة بصورة خاصة، لذلك أعتنى بعض احلكام 
اهتامما  وأولوها  التارخيية هبا  العصور  مر  كبرية وعىل  عناية  العراق  حكموا 
البحث اىل  دينية. هيدف  إما سياسية وأما  العناية  كبريًا واألهداف من تلك 
إبراز أهم مراحل اإلعامر التي مرت هبا تلك العتبات وتم الرتكيز عىل مدة 
من تأريخ العراق املعارص والتي ال يعلم الكثري عام مر عىل تلك العتبات من 
مراحل اإلعامر وكيف كانت تدار، وتم توضيح ذلك بوثائق رسمية وهي 
العراقية  الدولة  ومؤسسات  دوائر  خمتلف  بني  وخماطبات  كتب  عن  عبارة 
املقدسة وهي  العتبات  إدارة وإعامر  تقع عىل عاتقها  التي  الدوائر  وبخاصة 
دوائر األوقاف، وتم ترتيب الوثائق بشكل يؤدي اىل االستفادة منها ومعرفة 
مراحل األعامر وطريقة اإلدارة بشكل يضمن توثيقًا تارخييًا هلا لتكون رافدًا 
مهاًم للكثري من الباحثني الذين هيتمون بالبحث والكتابة عن التاريخ املعارص 
للعتبات املقدسة وبخاصة العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية يف كربالء .
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Abstract
The holy shrines in Iraq have a spiritual and emotional dimension 

for a great majority of people who intend to visit them due to the 
fact that Allah's، the Most High، best and most pious creatures 
and also the ambassadors of goodwill and the most purified، the 
infallible and the most knowledgeable lie dead in them . Visiting 
such holy shrines was and is still of great importance for all Muslims 
in general and for the Shiites in particular . Consequently some 
rulers who governed Iraq، all through the years، took a great care of 
these shrines and the reasons behind that care was either political 
or religious .

The present research tries to shed light on the most prominent 
stages of construction of those shrines which witnessed focusing 
on a certain period of the contemporary history of Iraq which a 
great majority have no idea about such stages of construction 
and the way they were directed . That was clarified by official 
documents represented by notes and correspondences between 
various departments and institutions of the Iraqi state، especially 
those responsible for the administration and construction of the 
holy shrines، the endowments institutions . The documents 
were ordered in a way where one could benefit from them and 
be acquainted with the stages of construction and the way they 
were administered in a way which ensures their being historically 
documented so as to be an important tributary for those researchers 
who are interested in searching and writing about the contemporary 
history of the holy shrines and in particular، Husain and Abbas holy 
shrines in Karbala .
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المقدمة
تعد العتبات املقدسة يف العراق قبلة ومزارا للناس من خمتلف دول العامل، 
وقد مرت هذه العتبات بمراحل من التطور واإلعامر عىل مدى العصور السالفة 
مع أهنا تعرضت يف بعض الفرتات إىل التخريب ولكن هذه األعامل التخريبية 
مل تثن الناس عن الوفود إليها وزيارهتا لذا كان حريا باحلكام الذين مروا عىل 
كريس احلكم يف العراق االهتامم هبا وذلك لكسب ود هؤالء الناس وضامن عدم 

وقوفهم ضد رغباهتم يف السيطرة عىل احلكم.
ويف بداية عمر الدولة العراقية احلديثة كان البد هلا من االهتامم بتلك العتبات 
تابعة  املؤسسات األخرى من خالل جعلها  العديد من  أولوية عىل  وإعطائها 
لوزارة األوقاف واتضح ذلك االهتامم عندما تم ختصيص باب كامل من ميزانية 
وزارة األوقاف حتت اسم باب العتبات املقدسة وهو الباب الثالث يف ميزانية 

الوزارة التي تتألف من ثالثة أبواب للمدخوالت ومثلها للمرصوفات.
تناول هذا البحث تأريخ مدينة كربالء وأصل تسميتها باإلضافة إىل معنى 
اسم العتبات املقدسة من خالل قواميس اللغة العربية، حاول الباحث الرتكيز 
املقدسة يف كربالء ألّن فيها عتبتني وليس واحدة كام موجود يف  العتبات  عىل 
املدن األخرى، وقد كان جل اهتامم الباحث الرتكيز عىل مراحل األعامر التي 
مرت عىل هذه العتبات منذ نشأهتا حتى عام 1932م وهو العام الذي خرج فيه 
العراق من االنتداب الربيطاين، وكان الرتكيز منصبًا عىل فرتة االنتداب املمتدة 
ألثنتي عرشة سنة وكان تناوهلا باالعتامد الكامل عىل الوثائق الرسمية للحكومة 
العراقية وبخاصة وثائق وزارة األوقاف، كام تطرق الباحث ملوضوع إدارة تلك 

العتبات وآلية العمل بداخلها.
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المبحث االأول
 اأ�سل الت�سمية ونظرة تاريخية لمراحل اإعمار العتبات منذ 

الن�ساأة حتى بداية االنتداب البريطاني .

أواًل: تسمية العتبات لغًة واصطالحًا
العتبات مجع كلمة عتبة وهي أسكفة الباب، واألسكفة هي خشبة  لغة: 
عن  الرتفاعها  بذلك  سميت  وإنام  السفىل،  بالقدم  عليها  يوطأ  التي  الباب 
يف  يكون  وما  الدرجة،  مراقي  عىل  تطلق  فهي  لذا  السهل،  املطمئن  املكان 

اجلبل من مراٍق يصعد عليها.)1(
العتبة،  ملصطلح  واحد  تعريف  حتديد  عىل  الفقهاء  اختلف  اصطالحا: 
وكان االختالف عىل حتديد البعد املكاين للمصطلح، وهل العتبة تبدأ بعتبة 
تعريف  أطلق  منهم  األغلب  األعم  ولكن  الــرواق،  باب  أو  الصحن  باب 

العتبة عىل مكان الرضيح وما حوله يراد به ما يراد من معنى العتبة.)2(
إن تعريف العتبة هو تعريف كبري وشامل لذلك أصبح يطلق عىل أبواب 
تقىض  التي  املكانة  من  هلم  ملا  بيوهتم،  ومداخل  والزعامء  امللوك  قصور 
أو نحومها، جعلت بعض  أو عفو  أيدهيم من عطاء  الناس عىل  هبا حوائج 
لتلك  يعمد  فاقته  وإهناء  حاجته  قضاء  ولغرض  والفاقة  احلاجة  أصحاب 

األبواب ويقبل عتباهتا.)3(
كانت  إذا  أنه  اصطالحيًا  أم  لغويًا  أكان  سواء  تعريف  من  سبق  مما  نرى 
أبواب امللوك والزعامء حتظى عتباهتا بتلك املنزلة العالية التي جتعل من الناس 
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الرحال لغرض قضاء حوائجهم فمن باب أوىل أن حتظى مراقد  إليها  تشد 
األئمة املعصومني بمكانة أعىل وأسمى، وعدم التوقف عند ذكر عتباهتم 
اصحاهبا  اهلل  خص  التي  القداسة  صفة  اعطائها  دون  من  فقط  عتبة  بلفظ 
باملنزلة املباركة والقدسية والتطهري عندما قال يف كتابة الكريم ﴿إنام يريد اهلل 
القداسة  تطهريا ﴾)4(، فصفة  البيت ويطهركم  أهل  الرجس  ليذهب عنكم 
التي ارتبطت بعتبات األئمة جاءت بمعنى التنزيه وهو التطهري عن العيوب 
املكان  معنى  إبراز  خالل  من  القداسة  صفة  محلت  العتبة  وأن  والنقائض، 
املطهر الذي يتطهر به اإلنسان من ذنوبه، ويف الوقت نفسه كان من املناسب 

ملثل ذلك املطهر أن يكون مباركًا ومقدسًا.)5(

ثانيًا: تسمية كربالء لغًة واصطالحا
لغة: إن اسم مدينة كربالء يف اللغة مركب من كلمتني ومها )كرب وبالء( 
بتشديد الباء، ومعنى كلمة كرب يف اللغة تعني احلزن واألسى الذي يأخذ 
من النفس.)6( أما كلمة بالء فتعني يف اللغة املحنة التي تنزل باملرء وتأيت باسم 
البلوى والبلية، إذا جاءت باأللف املقصورة بىل بمعنى بىل الثوب أي رث، 
وتأيت باىل فالنًا أي جربه وعرفه بمعنى ابتاله.)7( وقد مجع الكرب مع البالء 
واحد،  وقت  يف  املبني  واالختبار  واحلزن  اهلم  تعني  أي  كربالء  فأصبحت 
وذكر عندما نزل اإلمام احلسني)( يف أرض كربالء وسأل عنها فقيل له 

كربالء فعند ذلك تنفس الصعداء أي تنهد وقال: أرض كرب وبالء.)8(
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اصطالحا: يرجع األصل التأرخيي لتسمية مدينة كربالء إىل الزمن الغابر، 
ففي العهد البابيل القديم كانت تعني قرب اآلهلة وهي مشتقة من كلمة )قاربا 
التو( األكدية التي تعني القلنسوة احلادة أو كلمة )كارباال( يف اللغة اآلرامية 
أو العربانية وقيل أصلها عريب مشتق من كلمة )كور بابل( البابلية القديمة 
ببابل وهلا تسميات كثرية منها  التي حتيط  القرى  بابل أو  والتي تعني أنحاء 
نينوى، الغارضية، عقر بابل، النواويس، الطف، الشفية، وكربلة، ثم صارت 

)9(.)(احلائر التي جاءت متأخرة أي بعد استشهاد اإلمام احلسني
فيام يرى بعض املؤرخني بأن اللفظة تعود إىل الكلمتني )كرب( و )آيل( 

والتي ترتجم وترمجتهام )حرم قديس(.)10(
إن التسمية التي رافقت املدينة منذ نشأهتا وهي كربالء هي ليست عربية 
املصادر  أن  منها  ذلك  عىل  تساق  التي  املنطقية  األدلــة  من  الكثري  وهناك 
التارخيية تشري إىل وجود منطقة معروفة بتلك التسمية قبل الفتح اإلسالمي 
هلا سنة )634م( وقبل سكن القبائل العربية فيها، فضاًل عن ذلك أن هناك 
عىل  التسمية  عربية  ليست  هي  العراقية  والبقاع  األماكن  أسامء  من  العديد 
غرار بغداد وبابل وبعقوبة وغريها، وقد ورثت كربالء تسميتها من تأرخيها 
املنطقة بعد  اكتسبتها  التي  العربية  التسميات  بقية  أما  السنني،  املمتد آلالف 
الفتح اإلسالمي هلا أمثال )شط الفرات، وادي الطف، احلائر مشهد احلسني 
وغريها( فقد جاءت متأخرة، إال أن املدينة احتفظت بتسميتها البابلية األوىل 
كتابه  ياقوت احلموي يف  )كربالء( والذي كان واليزال مالزمًا هلا، ويذكر 
)معجم البلدان( أن أصل تسمية كربالء جاء من لفظ )كربلة( وتعني رخاوة 
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أرض أو تربة املنطقة، أو ألن كربلة تعني رخاوة القدمني عند امليش عليها، كام 
يظن ياقوت أن اللفظة جاءت مشتقة )كربل( وهو اسم لنبات يكثر يف تلك 

املنطقة لذلك تم تسميتها عىل اسم ذلك النبات.)11(
احلقيقية  للتسمية  األقرب  هو  والبالء  الكرب  لفظ  أن  الباحث  ويرى 
لكربالء وهذا ما تم تأكيده عىل لسان إمام معصوم ومن خالل ما تم عرضه 

فيام سبق.

ثالثًا: نظرة لمراحل أعمار العتبات المقدسة عبر العصور التاريخية
يربط املؤرخون تأريخ كربالء بثورة اإلمام احلسني)( عندما استشهد هو 
وجمموعة من أهل بيته وأصحابه)%( عىل أرضها سنة )61 #-680م( لذا 
أصبحت مراقدهم الطاهرة منذ تلك املدة مزارًا للناس يقصدوهنا باستمرار 
للتربك والتقرب إىل اهلل، هنا كان آلبد من بناء تلك املراقد لتستوعب أعداد 
الزائرين الوافدين إليها من كل حدب وصوب، وقد َمّر البناء بمراحل عديدة 
التأرخيي  التسلسل  حسب  نوردها  أن  لنا  ويمكن  واخلــراب،  األعــامر  من 

للعصور التي مرت هبا وهي كاآليت :
الثقفي  عبيدة  أيب  ابن  املختار  قام  األموي  العهد  ففي  األموي:  العص 
اإلمام  قرب  قرب  مسجد  ببناء  686م(  سنة)#66-  الكوفة  عىل  حكمه  أيام 
املسلمون  كان  التي  السدرة  شجرة  منه  مقربة  عىل  وكانت   )(احلسني
يستظلون هبا عند زيارهتم القرب الرشيف،وتذكر املصادر التارخيية بأن كربالء 
مل مترص طوال العهد األموي.)12( وعىل الرغم مما كان يف نفوس اهلاشميني 
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مل  العيش جوار قرب اإلمام احلسني )( فإهنم  وشيعتهم من هلفة ورغبة يف 
يتمكنوا من بناء الدور والبدء بالعمران فيها خوفًا من بطش وتنكيل بني أمية. 
فقد انترشت يف العهد األموي الرشطة حول كربالء ملنع الزوار من الزيارة، 
وكان الزائرون من جانبهم يتخذون من الغارضية ونينوى ملجًأ وحمطًا لرحاهلم 
لقرهبام من كربالء وجيعلوهنام بالظاهر هدفًا فيمكثون فيها حينًا إلبعاد الشبهة 

عنهم والتمويه عىل الرشطة األموية، ثم يلجؤون رسًا إىل املرقد الرشيف.)13(
العمران  من  مراحل   )(احلسني ــام  اإلم قرب  شهد  العبايس:  العص 
واخلراب، ففي عهد اخلليفة العبايس هارون الرشيد أمر بحرث األرض التي 
الذي كان  القرب الرشيف وقطع شجرة السدرة وهدم املسجد الصغري  تضم 
بجوار املرقد الطاهر.)14( وعندما توىل اخلليفة املأمون العبايس احلكم بعد أخيه 
بمدينة كربالء بشكل عام ومرقد  األمني سنة)198#-813م( عاد االهتامم 
املدينة  عىل  يتوافدون  املسلمون  وأخذ  خاص  بشكل   )(احلسني اإلمــام 

ويسكنون بقرب املرقد الرشيف.)15(
ثم مرت املدينة والقرب الرشيف بانتكاسه أخرى، ففي عهد املتوكل العبايس 
قام هبدم وحرث القرب الطاهر سنة)236#-850م( وهدم ما حوله من املنازل 
سمعه  حني  السكيت  ابن  الشاعر  لسان  بقطع  وأمر  زيارته  من  الناس  ومنع 
تم  -861م(  املنترص)#247  عهد  واحلسني)3(.)16(ويف  احلسن  يمدح 
بناء وتشييد قبة عىل القرب الرشيف ووضع إشارة عىل بعد ميل لرتشد الناس إىل 
القرب، وبقي البناء مشيدًا حتى إهنار يف سنة )270# -882م( يف عهد املعتضد 

باهلل العبايس.)17(
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 )( تم بناء حرم احلسني )ويف الفرتة ما بني )271#-369#-883م-980م
وانجز تشييد قبة للقرب الرشيف وُبني حوله مسجٌد وسوٌر، واستغرق البناء 
لتلك املباين عرش سنوات وبقي البناء قائاًم حتى سنة )369#-982م(.)18( شهد 
العتبات  أعامر  يف  تطورًا  )334-467#-945-1055م(  البوهيي  العهد 
حرم  تشييد  تم  فقد   )%( البيت  أهل  أتباع  من  البوهييون  كون  املقدسة 
لإلمام احلسني)( وبني حوله أروقة متناسقة ومنتظمة وشيد عىل القرب قبة 
عىل شكل دائرة واخُتذ حوله مسجٌد وُبني بجانبه دور للسكنى ووسع احلائر 
وتم إكساء الصندوق املوجود عىل القرب باخلشب الساج ووضع عليه الديباج 
املوقوفات  له  وأوقف  املذهبة  بالقناديل  املرقد  وإنارة  احلريرية  واألقمشة 
الكثرية وتم شق قناة لإلرواء املدينة وما وهلا، واستغرق العمل بتلك األعامل 

ثالث سنوات واكتمل العمل منها سنة )371#-982م(.)19(
اإلمام  مرقد  احرتق  العبايس)407#-1017م(  باهلل  القادر  عهد  ويف 
وظل  املدينة.  يف  بلبلة  ذلك  فأحدث  شمعتني  سقوط  بسبب   )(احلسني
الفضل  بن  احلسن  البوهيي  السلطان  وزير  قام  حتى  احلالة  تلك  عىل  القرب 
املدينة  وأوىل  للنفوس  والسكينة  الطمأنينة  بإرجاع  سنة )414#-1023م( 
واملرقد اهتاممًا كبريًا. يف حني قام السلطان جالل الدولة البوهيي بزيارة مدينة 
كربالء واملرقد الرشيف سنة )431#-1040م( ومكث فيها مدة من الزمن 

وأكثر العطاء والنعم عىل األهايل مما كان له األثر يف تطور املدينة.)20(
ويف سنة )489#-1096م( حل بكربالء خراب كبري خلفته غارة قبيلة 
واعتدوا  الناس  وقتلوا  فسادًا  الرشيف  واملرقد  باملدينة  عاثت  التي  خفاجة 
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عىل النساء وهنبوا األموال وهدموا املباين، مما دعا أمري احللة صدقة بن مزيد 
بقتل  انتهت  والتي  ضدهم  عسكرية  محلة  يشن  أن  الدولة  بسيف  املعروف 
خسائر  للمدينة  سببت  التي  الغارة  تلك  وأهنى  القبيلة  أفراد  من  كبري  عدد 

مادية وبرشية كبرية.)21(
بعد  فيها  املــقــدســة  املــراقــد  ــًة  ــاص ــخ وب ــالء  ــرب ك مــديــنــة  ازدهــــرت 
اهلل  لــديــن  ــنــارص  ال أمحــد  الــعــبــايس  اخلليفة  ألن  السلجوقي،  الــعــرص 
)575#-622#-1180م-1225م( كان حمبًا آلل البيت )%( ومواليًا 
وأغدق  كربالء  يف  املقدسة  املراقد  بعامرة  اهتم  وقد  أسالفه  بخالف  هلم 

األموال عىل تطويرها.)22(
لإلمهال  العراقية  املدن  كل  حال  حاهلا  كربالء  تعرضت  املغويل:  العص 
-#656( سنة  العراق  عىل  املغول  استوىل  فعندما  املغول،  من  والتقصري 
1258م( بقيادة هوالكو كانت كربالء التزال غارقه يف الظالم وترزح حتت 
-#696( سنة  حتى  عليه  هو  ما  عىل  احلال  واستمر  واإلمهال  الفقر  وطأة 
والنجف وتوجه  باحللة  املغويل حممود غازان  السلطان  مر  1297م( عندما 
الثانية  زيارته  وعند  الناس  من  للعديد  املال  وأعطى  كربالء،  إىل  ذلك  بعد 
لكربالء سنة )698#-1299م( أمر بشق قناة أروائية من هنر الفرات تصل 

لسهول كربالء وسميت هذه القناة باسمه.)23(
العص اجلالئري: متيزت فرتة السيطرة اجلالئرية عىل العراق باالستقرار 
وبخاصة  العراق  يف  كثرية  عمرانية  بأعامل  القيام  عىل  ساعد  الذي  النسبي 
سنة  اجلالئري  أويس  السلطان  عهد  ففي  كربالء،  ومنها  الدينية  املدن  يف 
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)767#-1366م( تم بناء مئذنة يف الروضة احلسينية، وبنى حوهلا مسجدًا 
وأوقف هلا أوقافًا، وقد عرفت تلك املئذنة )بمئذنة العبد(.)24(

اجلالئري  االحتاللني  بني  املمتدة  املرحلة  كانت  لقد  الصفوي:  العص 
العراق  احتل  إذ  سياسية،  واضطرابات  استقرار  عدم  مرحلة  والصفوي 
العراق  فيها  من دولتي اخلروف األسود واخلروف األبيض والتي مل يشهد 
عمومًا والعتبات املقدسة خصوصًا أي مراحل للتطوير واألعامر، ولكن عند 
جميء احلكم الصفوي للعراق أوىل حكامه اهتاممًا كبريًا بالعتبات املقدسة، إذ 
واهتم  كربالء  بزيارة  )914#-1508م(  سنة  الصفوي  إسامعيل  الشاه  قام 
باملراقد الرشيفة اهتامما بالغًا وأوالها رعايًة خاصًة، وبذل األموال والعطاء 
الذين يسكنون بكربالء، إذ أمر بصنع صندوق من اخلشب عىل قرب  للناس 
اإلمام احلسني )(، وأوقف للعتبة أثنى عرش قندياًل من الذهب اخلالص 
سنني  حكمه  سنني  وكانت  الفاخر  السجاد  من  بأنواع  العتبة  أروقة  وفرش 

ازدهار وهدوء خاصًة باملدن املقدسة.)25(
العص العثامين: شهدت املرحلة من بداية القرن السادس عرش امليالدي حتى 
منتصف القرن السابع عرش امليالدي تنافسًا صفويًا وعثامنيًا عىل العراق والسيطرة 
عليه، وكانت السيطرة بني كٍر وفٍر بني الطرفني، ولكن مع تعاقب الطرفني يف 
السيطرة عىل العراق إال أن الطرفني اهتام اهتاممًا كبريًا بالعتبات املقدسة، األول 
أي االحتالل الصفوي كونه يتبع املذهب اجلعفري، والثاين أي االحتالل العثامين 
رغم أنه يتبع املذهب احلنفي إال أنه أراد كسب ود الشيعة وضامن عدم وقوفهم 
ضده، ويتجىل هذا واضحًا عندما سيطر العثامنيون عىل العراق سنة )#941-
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1534م( بقيادة السلطان سليامن القانوين الذي بذل ما بوسعه الستاملة العتبات 
الشاه  فعله  مما  أكثر  املقدسة  املدن  يف  يفعل  أن  وقرر  ودهــم،  وكسب  املقدسة 
الغرق  املدينة من خطر  فأنقذ هذه  الصفوي، وبخاصة مدينة كربالء،  إسامعيل 
وذلك بإنشاء سد ما زال يعرف بـ)روف السليامنية( وأمر بشق هنر إلرواء أرايض 
مدينة كربالء سنة )942#-1535م( سمي بـ)النهر السليامين( نسبة إىل السلطان 
سليامن ويسمى حاليًا بـ)هنر احلسينية( الذي ما زالت مياهه تروي مدينة كربالء.

)26(

الشاه طهامسب األول بن إسامعيل  ويف سنة )980 هـ -1573م( استطاع 
الصفوي أن يسيطر عىل بغداد من جديد بعد أن كان العثامنيون قد سيطروا عليها، 
وبعد أن عقد مع الدولة العثامنية معاهدة صلح قام للمرة الثانية بزيارة كربالء 
احلسيني  وباملرقد  باملدينة  باالهتامم  الزيارة  هذه  يف  وأمر  فيها  املقدسة  واملراقد 

الرشيف.)27(
أما الوايل العثامين عىل بغداد، الوزير حسن باشا، فقد قام بإصالحات يمكن 
القول أن العراق بسببها دخل يف عهده مرحلة جديدة. وقام بزيارة مشهد اإلمام 
احلسني )( سنة )1116#-1704م( وأجزل العطاء عىل القائمني يف احلرم 
بتعمري  وأمر  )1127#-1715م(  سنة  أخرى  مرة  كربالء  زار  ثم  والفقراء، 

الطارمة احلسينية.)28(
عىل  يقيض  أن  األفشاري  شاه  نادر  أستطاع  )1138#-1726م(  سنة  ويف 
الدولة الصفوية ويتسنم عرش إيران ويمد نفوذه إىل العراق، حيث سيطر عليه 
بعد أن قام بحصار بغداد. ثم توجه لزيارة مرقد اإلمام احلسني )( يف كربالء، 
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سنة)#1153- الصفوي  حسني  سلطان  الشاه  كريمة  وهي  زوجته  وقامت 
نادر شاه األفشاري  لتعمري احلائر احلسيني، زار  أموال كثرية  بإنفاق  1740م( 
أوىل  وقد  وعساكره،  وزرائه  مع  )1156#-1743م(  سنة  أخرى  مرة  كربالء 
مرقد اإلمام احلسني )( واملراقد األخرى يف املدينة عنايته وساهم يف حتسني 

املدينة.)29(
بك  سليامن  ــوايل  الـ عهد  يف  ــدًا  ــدي وحت للعراق  املامليك  حكم  وخــالل 
لغارة  فيها  املقدسة  والعتبات  كربالء  تعرضت  ــكــبــري)1780-1802م(  ال
ما  وحطموا  املدينة  ودمروا  خربوا  الذين  )1216#-1802م(  سنة  الوهابيني 
بداخل العتبات من قضبان معدنية ومرايا وهنبوا النفائس واألشياء الثمينة من 
هدايا األمراء وامللوك والسالطني. وكذلك سلبوا زخارف اجلدران وقلعوا ذهب 
السقوف وقتلوا بالقرب من الرضيح حوايل مخسني شخصًا ومخسامئة شخص 

خارج الرضيح يف صحن املرقد.)30(
بـــاشـــا)#1289-1286-1869- مدحت  العثامين  بغداد  وايل  عهد  ويف 

1872م(، قرر توسيع املدينة من الناحية اجلنوبية الغربية فسميت املنطقة بمحلة 
العباسية بعد ان شعر بأن املدينة ال تتسع ألهلها والوافدين اليها.)31(

املقدسة يف  العتبات  التي مرت عىل  العمرانية  املراحل  أبرز  تلك  لقد كانت 
كربالء والتي شهدت تفاوتًا يف االهتامم بتلك العتبات، فمنهم من دفعته عقيدته 
الدينية يف أعامر العتبات ومنهم من كان دافعه سياسيًا، وبني هذا وذاك ومع ما مر 
عىل العتبات املقدسة يف كربالء من حوادث مؤملة إال أهنا تطورت وأصبحت عرب 
العصور التارخيية من أهم األماكن املقدسة والتي صار يقصدها الناس من كافة 
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أرجاء املعمورة كافة وألغراض متعددة دينية كانت أم سياسية وحتى استكشافية، 
وازدهرت ازدهارًا كبريًا عىل مدى العصور.

المبحث الثاني
 اإدارة العتبات المقد�سة 1932-1920

مل تكن عملية إدارة العتبات املقدسة يف العراق ختضع لقوانني خاصة بل 
كانت تدار تلك العتبات عن طريق متويل األوقاف وكان يسمى مدير اإلدارة 
وهي  كثرية  مهامه  وكانت  العتبة  سادن  أو  ب)الكليدار(  املقدسة  العتبة  يف 
الزوار واملحافظة  التي يقررها العرف السائد يف كل عرص، وأمهها مصالح 
واملستوى احلضاري والديني للعتبات والذي يؤدي إىل راحة أولئك الزوار. 
وقد كانت مسؤولية السادن أو الكليدار صيانة مجيع حمتويات العتبة املقدسة 
حمتويات  وباقي  كريمة،  وأحجار  وفضة  ذهب  من  ثمينة  وأشياء  أثاث  من 
وزارة  تأسيس  تم  العثامين  العرص  ويف  املنقولة،  وغري  منها  املنقولة  العتبة 
الواليات  مجيع  يف  هلا  )مديريات(  فروع  فتح  إىل  أدى  مما  العثامنية  األوقاف 
واملدن التابعة للدولة العثامنية وتم ربط العتبات املقدسة بالوزارة عن طريق 
تلك الفروع املوجودة يف مدن العتبات املقدسة، ولكنها استمرت باالعتامد 
عىل الكليدار ولكنه مطالب برفع تقارير شهرية وسنوية عام يدور يف العتبة 
العتبة  كليدار  العثامنية  األوقــاف  وزارة  واعتربت  أمــوال،  من  حتتاجه  وما 
من  حوهلا  يدور  وما  العتبة  أمور  مجيع  يف  واألخري  األول  املسؤول  املقدسة 
أبنية، وملا كانت األموال واهلبات تصل باستمرار إىل العتبات املقدسة كان من 
واجب الكليدار تسجيلها يف سجل خاص وأرسال نسخ من تلك السجالت 
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مع األموال الفائضة عن حاجة العتبة إىل مديرية الوقف التي تقوم بأرساهلا 
إىل العاصمة األستانة.)32(ومن أهم األموال التي تصل وباستمرار إىل العتبة 
املقدسة أموال رسوم الدفنية التي كانت تؤخذ كأجرة دفن املوتى يف العتبات 

املقدسة او بالقرب منها.)33(
حكومة  سبقتها  التي   1921 سنة  احلديثة  العراقية  الدولة  تأسيس  عند 
مؤقتة تأسست يف 25 ترشين األول 1920 والتي مهدت لقيام تلك الدولة، 
هي  ــوزارات  ال تلك  أحدى  وزارات،  ثامين  من  احلكومة  تلك  وتأسست 
وزارة األوقاف العراقية التي وقع عىل عاتقها مسألة إدارة العتبات املقدسة 
واإلرشاف عليها من اجلوانب كافة، لذا كان من واجب تلك الوزارة تنظيم 
توفري  شأهنا  من  التي  املقدسة  العتبات  يف  والتنظيمية  اإلدارية  األمور  مجيع 
السهلة،  بالعملية  العتبات  إدارة  عملية  تكن  ومل  للزائرين،  التامة  الراحة 
لتتناسب  مستمرة  بصورة  والرتميم  لألعامر  ماسة  بحاجة  كانت  فالعتبات 
وأمهيتها ومكانتها الدينية والروحية لدى املسلمني هذا من جانب، ولتكون 
أكثر استيعابا للزائرين الذين كانوا بتزايد مستمر بسبب حتسن األوضاع يف 
يف  املوجودة  األوقاف  مديريات  بتوجيه  الوزارة  تلك  قامت  لذا  املدة،  تلك 
الوزارة  أن  ومنها  والتعليامت،  األوامر  من  بالعديد  املقدسة  العتبات  مدن 
داخل  الزائرين  وإسكان  بإيواء  املديريات  تلك  1921م  سنة  يف  وجهت 

العتبات املقدسة وعدم تركهم يف العراء.)34()*(
موظفي  بموجبه  منعت  توجيهًا  1923م  سنة  يف  الــوزارة  أصدرت  كام 
العتبات بعدم أخذ اهلبات والصدقات التي هي من مسؤولية كليدار العتبة 
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فقط.)35(
ولكن من أهم ما قامت به الوزارة إصدار الئحة تعليامت ختص موظفي 
العتبات وعملهم يف سنة 1925م تكونت تلك الالئحة من 25 فقرة وقد 
ظل العمل بتلك التعليامت ساريًا حتى بعد أن تم إلغاء وزارة األوقاف سنة 
1929م)36(، ويمكن استعراض تلك الفقرات كام يأيت: لقد تناولت الفقرات 
املوظف  هو  الكليدار  أن  وهي  ومسؤولياته  الكليدار  عمل  األوىل  اخلمسة 
املسؤول عن ما يدور داخل احلرضة املقدسة وما يقع داخل السور واالعتناء 
هبا واملحافظة عليها وتنظيم كافة شؤوهنا فيام يتعلق بآداب الزيارات وتأمني 
راحة الزائرين، وهو املرجع الوحيد للخدم واملوظفني واملوظفني الفخريني 
والزوار وهو املمثل لدائرة األوقاف يف كافة األمور املتعلقة باحلرضة املقدسة 
أن  للكليدار  حيق  شفهيًا، كام  أو  حتريريًا  عنها  احلكومة  مراجعة  جيب  والتي 
عن  غيابه  فرتة  أثناء  والعاملني  العتبة  شؤون  إدارة  يف  عنه  ينوب  من  يعني 
األوقاف  دائرة  خيرب  أن  برشط  األسبوع  يتجاوز  ال  أن  عىل  مؤقتًا  الوظيفة 
استحصال  جيب  األسبوع  عىل  التجاوز  وعند  املعلومات،  حلصول  بذلك 

األذن من وزارة األوقاف.)37(
عن  األوقاف  دائرة  بأخبار  االعتناء  كل  يعتني  أن  الكليدار  عىل  وجيب 
وبعد  الشمسية  صورها  ألخذ  الكبرية  القيمة  ذات  املهمة  واألشياء  اهلدايا 
أن جتري معاملتها الرسمية تقيد بالدفرت اخلاص وتوضع يف اخلزانة كام هي 
املعاملة اجلارية وأن يعتني بأمر املهمة املذكورة، وأما أمر تعقيبها فأنه يعود 
إىل  األمر  يرفع  أن  الدائرة  مدير  فعىل  الدائرة  خيرب  مل  وإذا  األوقاف،  ملديرية 
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احلاكم اإلداري إلجراء املعاملة القانونية ضده ويعرض األمر عىل الوزارة، 
فبعد سفره  هلا  امُلهدي عن تسجيل هديته وأخذ صورة  الزائر  امتنع  إذا  أما 
جيب عىل الكليدار فورًا القيام بتسجيلها وإخبار دائرة الوقف هبا دون إضاعة 
الوقت عىل أن تقوم بمصاريف التصوير، ونصت الفقرتان الرابعة واخلامسة 
من هذه التعليامت عىل حقوق الكليدار، حيث نصت الفقرة الرابعة ؛ »من 
وغري  املوظفني  اخَلَدَمِة  من  شاء  من  عزل  أو  توبيخ  يقرتح  أن  الكليدار  حق 
بإداء وظائفهم وعند حتقق ذلك فلمدير األوقاف  الذين ل يقوموا  املوظفني 
أن يمنع اخلادم عن اخلدمة مؤقتًا ويعرض الكيفية إىل وزارة األوقاف«. أما 
كالتنظيف  الداخلية  اخلدمات  توزيع  »أن  عىل  نصت  فقد  اخلامسة  الفقرة 
واحلراسة داخل احلرضة املقدسة أو خارجها جتري من قبل الكليدار بواسطة 
واملوظفني  اخلدم  شملت  فقد  السادسة  الفقرة  أما  نائبه«.  أو  اخلدم  رئيس 
وبموجبها يعد هؤالء هم الذين يتقاضون الرواتب بموجب األوامر اإلدارية 
التي صدرت بحقهم وعددهم مخسة عرش يف كل من حرضات األئمة ) عيل 
اإلمامني  ( وثالثة عرش يف حرضة  %ـ  ـ  والعباس والكاظمني  واحلسني 
تلقوا  الذين  الفخريون  اخلدم  أما  سامراء،  يف  ـ  السالم  عليهام  ـ  العسكريني 
فيرتكون  األوقاف  دائرة  يف  املوجود  بالدفرت  واملقيدون  جد  عن  أبًا  اخلدمة 
العوائل  بعد ذلك من  أحد  الفخرية  للخدمة  يقبل  أن ال  عىل حاهلم برشط 

األخرى.)38(
أما املزورون وهم القائمون عىل مساعدة الناس يف أداء الزيارة فهم اخلدم 
واملوظفون واملوظفون الفخريون فكل منهم يقوم بوظيفته عىل وفق الفقرتني 
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الثامنة والتاسعة وهي املزورون الفخريون يقسمون أربعة أقسام كام يتم حترير 
أسامئهم يف الدفرت اخلاص املحفوظ بدائرة الوقف وكل قسم له رئيس يعني 
تبديله عند  أو  الوقف، ويمكن عزله  الكليدار ويصادق عليه من مدير  من 
صدور عمل مغاير منه وتعيني غريه وإخبار مديرية األوقاف باألمر ألخذ 
موافقتها، وكل قسم من هذه األقسام األربعة يكون له يوم واحد يف األسبوع 
املقدسة  للعتبات  القاصدين  الناس  جلميع  الزيارة  أداء  بعملية  فيه  يقوم 
للزيارة يف ذلك اليوم، ويف املواسم تشرتك مجيع األقسام بعملية أداء الزيارة 
للزائرين ؛ ثم يعود التخصيص حيث انتهى. أما الفقرة العارشة فقد نصت 
الواجبة يف كل واحد منهم، فيجب أن يكون  عىل صفة املزورين والرشوط 
كل واحد منهم بالغًا احلادية والعرشين من عمره وال يكون أقل من ذلك، 
السرية حاصاًل عىل شهادة  وحسن  احلميدة  األخالق  من ذوي  يكون  وأن 
من أخيار صنفه وقدمائه، وأن يكون شعاره ومالبسه الظاهرة موافقة لرشف 
خدمته، وأال يكون حمكومًا بجرم خمل باآلداب العامة والرشف واألخالق 
اإلسالمية، ومن مل يكن حائزًا هلذه الرشوط فعىل الكليدار التحقيق وإخبار 
التعليامت بحقه. أما  الرابعة من هذه  الفقرة  مديرية األوقاف إلجراء حكم 
الفقرة احلادية عرشة فقد نصت عىل اآليت: »من كان من املزورين يتياًم صبيًا 
وينحص ارتزاق عائلته عليه فللكليدار أن يأذن له بأداء عمله بعد إثبات حاله 
باألوراق الرسمية واستحصال املأذونية له من دائرة األوقاف إن كان له أهلية 
للخدمة«، بينام نصت الفقرة الثانية عرشة، »للخدم املوظفني والفخريني احلق 
التزام  بينهم كالعادة برشط  الطفيفة ويتقاسموها  أن يأخذوا اهلدايا والنذور 
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أن  بتنظيمها مهام أمكن وله  يعتني  الكليدار أن  بالتقسيم وعل  العدالة  وجه 
يلقى  ما  أن كل  الفقرات األخرى فقد نصت عىل  أما  يأخذ اخلمس منها«، 

داخل الرضيح من النقود وغريها يعود للكليدار.)39(
ويبدو أنه ليس للمزورين حق بالتعرض للزوار يف السيارات والعربات 
خانقني  أو  البرصة  إىل  بالسفر  رخصة  كذلك  هلم  وليس  ــم  وروده حني 
نفسه  الزائر  من  طلب  وقع  إذا  إال  الزوار  الستقبال  بغداد  أو  الكاظمية  أو 
واقتىض األمر بذهاب املزور فعند ذلك يمكن سفره بعد استحصال مصادقة 

الكليدار ورخصة من دائرة األوقاف.
وعند وصول الزائرين إىل العتبات املقدسة إن كان هلم عائدية أو ارتباط 
بأحد املزورين قدياًم فريجعون إليه وال حيق لغريه أن يزورهم ويشرتط بذلك 
رغبة الزائر، وعىل الكليدار تطبيق ذلك وحسم النزاع بني املزورين فيام إذا 
كان الزائر قد راجع مزورين اثنني قباًل. أما الزائرون الذين ليس هلم عائدية 
ألحد من املزورين فهم يرجعون إىل القسم الذي تكون عملية أداء الزيارة 
املتبعة .إن  اليوم ليقوم بوظيفته وتزويرهم حسب األصول  للناس يف ذلك 
مضايقة الزائرين داخل احلرضة وما أحاط به سور الصحن من قبل املزورين 

ممنوع وال جيوز للمزورين أن يضيقوا عىل الزائر بأية صورة كانت.
احلرم  داخــل  خاصة  الدينية  املباحث  يف  الوعظ  فعليهم  الوعاظ  أما 
والصحن وال حيق هلم اخلروج عن تلك املباحث وعىل رئيس اخلدام أن ال 
يدع أحدًا يتشبث بوعظ أو خطابة ما مل تكن لدية رخصة من الكليدار، كام 

أن عىل الكليدار إخبار احلكومة حااًل إن جتاوَز أحُد الوعاظ حده املقرر له.
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والرشاء  البيع  منع  التعليامت«  هذه  من  عرشة  التاسعة  الفقرة  نصت  كام 
العرشون من  الفقرة  بتاتًا«، كام منعت  الرشيفة  أو احلرضات  داخل الصحن 
إلصاق اإلعالنات التجارية أو السياسية أو تلك التي من شأهنا أثارة الفتن 
والنعرات الطائفية، كذلك منعت اخلدمة وغريهم من أخذ الشموع الواردة 

للحرم الرشيف.
يف حني نصت الفقرة احلادية والعرشون »عل أن املتنازعني من املزورين 
الرضوخ  احلق لصاحبه وعليهم  ويعني  بينهم  ليفصل  الكليدار  إىل  الرجوع 
الكليدار يف  يطيعوا  أن  واملزورين عمومًا  اخلدم  عل  أن  كام  ألمره وحكمه. 
وعل  ذلك  أشبه  وما  الزائرين  وراحة  اخلدمة  بأمر  اخلاصة  ونواهيه  أوامره 
عمومهم احلضور جمتمعني متى رأى الكليدار لزوم ذلك ألمور فوق العادة«.
أو  »عل كل من خالف رشطًا  فقد نصت  والعرشون  الرابعة  الفقرة  أما 
مادة ما ذكر يعرض نفسه للجزاء الذي يقدره الكليدار ويصادق عليه مدير 
الفقرة  أو منع مؤقت أو طرد أو غري ذلك«، كام نصت  توبيخ  األوقاف من 
اخلامسة والعرشون واألخرية من هذه التعليامت عىل أن مدير األوقاف هو 

املأمور الوحيد لتطبيق هذه التعليامت.)40(
العتبات  داخل  العمل  تنظيم  الكبري يف  األثر  التعليامت  لتلك  كانت  لقد 
املقدسة خالل أكثر من عقدين من الزمن، بل وتعد تلك التعليامت من أهم 
اخلطوات التي خطتها وزارة األوقاف يف ذلك الوقت والتي كانت مرتكزا 
لقوانني العتبات املقدسة األصلية واملعدلة التي صدرت يف اوقات الحقة من 

تأريخ الدولة العراقية.
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المبحث الثالث
 اأعمال اإعمار العتبات المقد�سة في كربالء 1920-1932م

ــدة1932-1920  امل خالل  املقدسة  بالعتبات  العراقية  الدولة  اهتمت 
واإلرشاف  إدارهتــا  ربطت  أن  فبعد  خاصة،  أمهية  وأعطتها  بالغًا  اهتامما 
عليها بوزارة األوقاف جعلت هلا بابًا من أبواب ميزانية الوزارة املتألفة من 
من  يتألف  قسم  وكل  للمرصوفات  واآلخر  للمدخوالت  :األول  قسمني 
باب  ويتألف  املقدسة،  للعتبات  خمصص  األبواب  تلك  أحد  أبواب  ثالثة 
العتبات املقدسة يف قسم املدخوالت من ثالثة فصول، ويف قسم املرصوفات 
للتعمريات واإلنشاءات  الفصول خمصص  ثامنية فصول)41(، أحد تلك  من 
رصف  تم   1925 سنة  يف  املثال  سبيل  وعىل  املقدسة،  بالعتبات  اخلاصة 
تم   1926 سنة  ويف  واإلنــشــاءات)42(،  للتعمريات  )31136روبية(  مبلغ 
للتعمريات  فرصف   1927 سنة  يف  أما   ،)43( روبية(   6145( مبلغ  رصف 
مبلغ )55900روبية(  )44(،بينام رصف  مبلغ )35666روبية(  واإلنشاءات 
اخلدمات  تلك  مستوى  )45(،ولكن   1928 سنة  يف  وإلنشاءات  للتعمريات 
سنة  منتصف  يف  األوقاف  وزارة  ألغاء  تم  عندما  كبريًا  انخفاضًا  انخفض 

1929 وحتويلها إىل مديرية تابعة لرئاسة الوزراء)46(.
ومن أهم أعامل األعامر والرتميم الذي قامت به وزارة األوقاف للعتبات 

املقدسة يف مدينة كربالء املقدسة :
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اأعمال تعمير �سحن االإمام الح�سين )( وملحقاته :-
1- أعامل تعمري الصحن الرشيف لسنة 1923 :-

تعد أوقاف كربالء والنجف والكاظمية وسامراء أكثر أوقاف العراق إنفاقًا 
نظرًا لوجود األرضحة املقدسة فيها، أما أوقاف املدن األخرى فكانت قليلة 
اإلنفاق النعدام وجود العتبات املقدسة التي حتظى باهتامم عامة الناس، ونظرًا 
للعجز والنقص احلاصل يف ميزانية العتبات املقدسة لسنة 1923 والذي وصل 
إىل الثامنني ألف روبية تقريبًا)47(، فإن وزارة األوقاف خاطبت كل من دائريت 
أوقاف النجف والبرصة وحثتهام عىل إرسال ما يزيد عن حاجتهم إىل مديرية 
أوقاف كربالء )48(، لغرض إكامل التعمريات اجلارية يف صحن اإلمام احلسني 
)( والتي توقفت بسبب النقص يف ميزانية العتبات املقدسة، فقد طلبت من 
دائرة أوقاف البرصة بإرسال )50( مخسني ألف روبية إىل اخلزينة امللكية ومن 
ثم حتويلها إىل مديرية أوقاف كربالء)49(، وحسب اخلطاب املوجه إليها من 
الوزارة قامت دائرة أوقاف النجف بإرسال )4000( أربعة أالف روبية إىل 
بحساب  فيها  موجودة  األوقاف  وزارة  وخزينة  أموال  كون  امللكية،  اخلزينة 
خاص، لذلك أرسل وزير األوقاف يف حينها كتابًا إىل اخلزينة امللكية، ويف طيه 
صك باملبلغ املحول من دائرة أوقاف النجف والبالغ كام أسلفنا )4000( أربعة 
أوقاف  إىل مديرية  املذكور  املبلغ  بتحويل  امللكية  اخلزينة  لتقوم  أالف روبية، 
كربالء، وقد ذكر الوزير يف كتابه إىل اخلزينة امللكية املرقم)3211( والصادر 
بتأريخ 23 ترشين األول 1923 برضورة التحويل بأرسع وقت لغرض إكامل 
عىل  الشتاء  فصل  كون  األمطار  هلطول  حتسبًا  قصرية  مدة  يف  التعمري  أعامل 

األبواب)50(.
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يتضح لنا أنه هناك تعاون وثيق بني مديريات األوقاف املوجودة يف املدن 
التي تتواجد فيها العتبات املقدسة من خالل إرسال املبالغ من أوقاف النجف 
أوقاف كربالء  املرفوعة من مدير  املذكرة  بناًء عىل  أوقاف كربالء، وجاء  إىل 
السيد عبد احلسني أفندي إىل وزير األوقاف، يطالبه بإرسال أموال من فضلة 
فترتك  اخلزينة  إىل  تذهب  أن  ال  كربالء  أوقاف  إىل  النجف  أوقاف  واردات 
تعمريات العتبات املقدسة متوقفة، وقد أشار يف املذكرة أن واردات كربالء من 
رسوم الدفنية ال تسد حاجتها من التعمريات التي حتتاج إىل مبالغ طائلة وال 

تكفي واردات كربالء القليلة لتلبيتها)51(.
إن األموال املرصوفة لتعمري صحن اإلمام احلسني )( هي بالشكل التايل :-
كانت   ،1923 حزيران  شهر  لغاية  الرشيف  الصحن  تعمري  حسابات 
املقبوضات )27603( روبية، والديون ) 23894( روبية، واملتبقي ) 3709( 

روبية)52(.
بدأ التعمري يف الصحن الرشيف يف شهر حزيران 1922 وقد توقف بعد سنة 
عىل بدئه إذ توقف يف شهر حزيران 1923، لنقص املبالغ املخصصة، ألن املبلغ 

النهائي للتعمري بلغ ) 104544( ألف روبية، وهذا املبلغ موزع كاآليت :-
1- تعمري الكايش يكلف ) 42411( ألف روبية.

2- تعمري املرمر والسطوح يكلف ) 62133( ألف روبية .
إال أن ما رصف من مبالغ لغاية هناية شباط 1923 من مقبوضات رسوم 
ما  روبية  وسبعون  وثامين  ألفا  وثالثون  اثنان   )32078  ( هو  كربالء  دفنية 
عدا الذي مل يسدد من الديون لعدم وجود املبالغ الكافية، بينام كانت الديون 

)3844( ثالثة آالف وثامنامئة وأربعة وأربعون روبية وهي أجرة العامل)53(.
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يناشدها بشدة  وقد أرسل مترصف لواء كربالء كتابًا إىل وزارة األوقاف 
إرسال )21317( واحد وعرشين ألف وثالثامئة وسبع عرشة روبية، لغرض 
إكامل أعامل املرمر والسطوح ألهنا رضورية وذلك لقدوم فصل الشتاء واخلوف 
من هطول األمطار، أما أعامل الكايش فيمكن تأجيلها حلني توافر املبالغ الكافية.

شمل تعمري الصحن احلسيني الرشيف تعمري منارته الرشيفة، حيث بلغت 
مصاريف تعمري املنارة )12992( روبية وهي موزعة بالشكل التايل :-

1- أجرة رشاء الطابوق النحايس )12000( روبية.
2- أجور العمل )161( روبية.

3- أجور رسوم املحاكم وثمن الطوابع وأجور املحامي )831( روبية)54(، 
إن األموال التي رصفت عىل تعمري الصحن الرشيف منذ شهر حزيران 1922 

لغاية شهر حزيران 1923، هي كاآليت :-
1- من شهر حزيران إىل شهر أيلول 1922 رصف )500( روبية.

2- شهر ترشين األول 1922 رصف )2000( روبية.
3- شهر ترشين الثاين 1922 رصف )2400( روبية.
4- شهر كانون األول 1922 رصف )3765( روبية.

5- شهر كانون الثاين 1923 رصف ) 12019( روبية.
6- شهر شباط 1923 رصف )17990( روبية.

هو  الرشيف  الصحن  تعمري  عىل  مبالغ  من  رصف  ملا  املجموع  فيصبح 
)38674( روبية.

أما تعمري املنارة مل يتم املبارشة به إال يف شهر شباط 1923)55(، وقد بلغت 
تكلفة تعمريها هلذا الشهر )6002( روبية، موزعة عىل األعامل التالية:-
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1- أجرة جالء الطابوق النحايس )157( روبية.
2- قيمة الذهب املستخدم لطالء الطابوق )1103( روبية.

3- قيمة الطابوق النحايس )300( روبية.
4- أجرة صقل الطابوق )4442( روبية)56(.

أشار مدير أوقاف كربالء إىل عملية التعمري بأن املرمر املخصص للصحن 
الرشيف قد وصل وهو عبارة عن 143 قطعة )مزدوجة( وبلغت تكلفته )1465( 
ألفا وأربعامئة ومخس وستني روبية هي من واردات كربالء، أما الكشف السابق 
واألعامل التي متت واملبالغ التي رصفت كلها كانت أعامل الكايش فقط، كام أن 

ثمن املرمر قد تم إعطاؤه للمتعهد الذي هو من أهايل بغداد)57(.
وتشري املناقصة التي أعدت لغرض رشاء املرمر املخصص للصحن الرشيف 
اىل أن املرمر املطلوب هو عبارة عن 238 قطعة مزدوجة زرقاء اللون وطول 
الواحدة مرت واحد والعرض نصف املرت وسمك القطعة الواحدة من) 8 سم( 
إىل )20 سم( ساملًا من الشقوق ويكون ذا نوعية جيدة، ونصت املناقصة عىل أن 

يكون سعر قطعة املرمر الواحدة بسعر )10( روبيات)58(.
وإن املرمر قد جلبه املتعهد من املوصل، وقد اكتملت مجيع أعامل التعمري يف 

بداية سنة 1924)59(.
2- أعامل تعمري ) السقاية ( املوجودة يف الصحن احلسيني الرشيف لسنة 

-: 1925
قامت وزارة األوقاف يف سنة 1925 بالرشوع يف تعمري السقاية املوجودة 
يف داخل صحن اإلمام احلسني ) ( يف كربالء، ليتسنى للزائرين أن حيصلوا 
عىل املياه الصاحلة للرشب بطريقة سهلة، لذلك أوكلت وزارة األوقاف تنفيذ 



372

اإدارة واإعمار العتبات املقد�سة يف كربالء  ) 1920- 1932(

املرشوع إىل مديرية أوقاف كربالء، والتي قامت بدورها بإعداد كشفني عن 
بلغت تكلفة املرشوع  ثانوي)60(، وقد  العمل وتكلفته، كشف أويل وكشف 
من  عمل  لكل  الكشفني  أرقــام  بني  فرقًا  هناك  أن  إال  روبــيــة)61(،   )294  (
األعامل، وهذا ما أشار إليه مهندس وزارة األوقاف الذي كلفته الوزارة بتدقيق 
الكشوفات املرسلة من قبل مديرية أوقاف كربالء، والذي رفع تقريرًا مفصاًل 
عن تلك الكشوفات والفرق بينها، مما دعا وزارة األوقاف إىل خماطبة مديرية 

أوقاف كربالء ومطالبتها بضبط األرقام يف املستقبل وتوحيد الكشفني)62(.
جاء الكشف األويل واملبالغ املوزعة عىل األعامل فيه عىل النحو اآليت :

1- بناء جدار احلوض من الداخل واخلارج باجلص كلف ) 100( روبية.
2- بناء اجلدار بالصخر من الداخل واخلارج كلف ) 36( روبية .

3- نقل اجلص وعمله كلف ) 16( روبية.
4- أجرة النجارة كلفت )17( روبية.

5- الواح اخلشب كلفت )16( روبية.
6- ترميم الطاق مقطوعًا كلف )50( روبية.

7- كلفة البورق والزينة )20( روبية.
8- بناء جدار غرف فوقاين )33( روبية.

9- أعامل أخرى كلفت )6( روبيات )63(.
بينام جاء الكشف الثانوي بالطريقة التالية :

1- تكلفة اجلص )39( روبية.
2- تكلفة البورق )31( روبية.

3- قيمة احلديد واملسامر )14( روبية.
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4- عملية الصقل كلفت )25( روبية.
5- أجرة الصقل كلفت )15( روبية.

6- أجرة الدهن والطالء كلفت )6( روبية.
7- أجرة العمل كلفت )159( روبية.

8- أجرة نقل اخلراب والرتاب إىل خارج الصحن كلفت ) 5( روبيات )64(.
التكلفة  نفس  هي  الثانوي  أم  األويل  سواء  الكشف  تكلفة  جمموع  وإن 
والبالغة )294( روبية، ولكن االختالف كان بني عناوين ومسميات وأنواع 

األعامل ومبالغ تكلفتها.
أوقاف كربالء خيربه برضورة  لذلك أرسل وزير األوقاف كتابًا إىل مدير 
االلتزام بتنظيم الكشوفات األولية والثانوية بحيث تكون متطابقة وأن ُترسل 
إىل الوزارة نسختان لكل كشف يتم تدقيقها واملصادقة عليها وإرسال إحدى 

النسختني فيام بعد إليكم لتعملوا بموجبها)65(.
متأتية من  السقاية  التي رصفت عىل تعمري  املبالغ  أن  بالذكر  ومن اجلدير 
أموال الدكاكني املالصقة لصحن اإلمام احلسني ) ( وهذه الدكاكني موقوفة 
لغرض تعمري السقاية، أي أن وزارة األوقاف مل تقم برصف أية روبية عىل هذا 
التعمري بل كانت منفذة له ومرشفة ومراقبة يف الوقت نفسه عىل سري العمل، 

الذي بدأ يف شهر آب سنة 1925واكتمل يف السنة نفسها)66(.
 3- أنشاء دور ضيافة ومرافق صحية لزوار صحن اإلمام احلسني

إن إنشاء دور ضيافة لسكن واسرتاحة الزوار ومرافق صحية هلم بالقرب من 
العتبات املقدسة أمر رضوري البد منه، إذ إن هناك دور سكن ومرافق صحية 
للزوار قرب صحن اإلمام احلسني) ( يف كربالء إال أهنا كانت قديمة، حيث 
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إن الدور ال تصلح للسكن أو املنام، وأما املرافق الصحية فأهنا كانت قديمة و 
خمربة وتصدر منها روائح كرهية تصل إىل داخل الصحن الرشيف)67(.

بإنشاء دور ضيافة ومرافق صحية جديدة  األوقاف  لذلك رشعت وزارة 
بعد أن تربع أحد العامة)68(، وقد بدأت وزارة األوقاف بالبناء وذلك بعد أجراء 
الكشوفات، حيث تم إنشاء الدور بعد أن تم ختصيص املكان واملساحة الكافية 
بالقرب من الصحن الرشيف، أما املرافق الصحية فإهنا قد بنيت يف مكان ومسافة 
أبعد من الصحن ومن املرافق القديمة جتنبًا لوصول الروائح الكرهية إىل داخل 
األواوين(   ( الزوار  يمر عرب غرف  نفق  بإنشاء  املهندس  قام  لذلك  الصحن، 
مرتفعًا عن  الصحن  يكون  اجلديدة، حتى  املرافق  ليصل  أقدام  أربعة  وبعمق 

املرافق، وقد تم إنشاء كل من الدور واملرافق الصحية يف سنة 1924)69(.
4- تعمري املخيم احلسيني يف كربالء :

يف عام 1921 طالب مترصف لواء كربالء، وزير األوقاف يف بغداد برضورة 
العمل عىل تعمري املخيم احلسيني وملحقاته كالرساديب اخلاصة بدفن املوتى، 
وقد جاء ذلك من خالل الكتاب الذي رفعه إىل األوقاف العامة مبينًا فيه أمهية 
املوتى بل  التعمري كون صحن اإلمام احلسني )( مل يعد يكفي لدفن  هذا 
أصبح الصحن الرشيف أشبه بمقربة، وقد ذكر يف الكتاب نقطتني مهمتني هبذا 

الصدد ومها:
أواًل : إن املقابر العادية ال ينقل فيها جثث املوتى من مكاهنا إىل مكان آخر 
أبدًا، أما مقربة الصحن فإن القرب الواحد صار يضم أكثر من جثة، كذلك القيام 
بنقل املوتى من مكان إىل مكان آخر بعيدًا عنه داخل الصحن ليتم دفن امليت 

اجلديد)70(.
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ثانيًا : نظرًا لكثرة املاء يف كربالء وخاصة يف فصل الشتاء فإن الرساديب 
العديد من اجلثث تطفو فوق  فأن  باملاء لذلك  املوتى متتلئ  لدفن  املخصصة 
سطح املاء وتسري كسري السفن، أما يف فصل الصيف فإن هذه الرساديب تصدر 
إىل  يؤدي  مما  الرشيف  الصحن  داخل  إىل  والتي تصل  الكرهية  الروائح  منها 

ظهور األمراض بأنواعها يف كربالء)71(.
كام أضاف أنه يف بعض األحيان وعند الدفن تظهر الروائح بصورة كبرية 
ألن الدفن يكون مكان قرب آخر وأن نبش القبور تقطع بعض أعضاء اجلثث 
ينبغي  لذلك  املوتى.  حرمة  عىل  وجتاوز  للناس  فاحش  أمر  وهذا  القديمة، 
إصالح هذه احلالة من خالل إجراء التعمري الالزمة للمخيم احلسيني وأن يبنى 
بعض الرساديب فيها ألجل دفن اجلنائز، وأن يعطى أمر بعدم دفن اجلنائز يف 

الصحن الرشيف.
وقد رد وزير األوقاف السيد حممد عيل فاضل عىل مترصف لواء كربالء، 
بأن تعمري املخيم احلسيني حيتاج إىل ثالثني ألف روبية، وأن مدير أوقاف بغداد 
كان قد أخرب وزير األوقاف بوجود شخص يرغب بالتربع بثلث املبلغ املذكور 
للتعمري لذا نرجو من جنابكم إجياد شخص آخر لتحمل الثلث اآلخر للمبارشة 

بالتعمري الالزم للمخيم احلسيني الرشيف)72(.
وافقت وزارة األوقاف عىل التعمري ولكن مل يبارش به إال بعد مرور مخسة 
أشهر)73(، ومل يكتمل العمل من تعمري املخيم احلسيني إال يف الوزارة النقيبية 
الثانية، ومن اجلدير بالذكر أن مصاريف تعمري املخيم مل ترصف من األوقاف، 

بل كانت من تربعات العامة)74(.
وقد قامت وزارة األوقاف يف عام 1925 بتعمري املخيم احلسيني مرة ثانية 
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مرتًا،   )15( طوله  البالغ  األول  التعمري  من  الباقي  للجدار  املرة  هذه  ولكن 
هذا  كلف  وقد  الشقوق،  إىل  تعرض  الذي  املخيم  باب  تعمري  إىل  باإلضافة 
العمل )2500( روبية، والذي كان بإرشاف الوزارة ومراقبتها حيث إن املبلغ 

كان من تربع أحد أصحاب اخلري)75(.
تذهيب قسم من مرقد العباس )( بكربالء عام 1923 :-

روبية  وثالثني  وسبعامئة  ألف   )1730  ( بمبلغ  بالتربع  التجار  أحد  قام 
الغرض منها تذهيب أحد أقسام مرقد أيب الفضل العباس )( وحتديدًا أحد 
) األروقة( الغربية من الرضيح الرشيف، وقد سلم هذا التاجر املبلغ املذكور 
إىل مترصف سنجق كربالء و يف هناية متوز 1920 )76(، من أجل البدء بأعامل 
التذهيب، ولكن مل يتم العمل باملرشوع بسبب قيام ثورة العرشين، وبسبب 
أحداث الثورة تم هنب خزينة كربالء بالكامل ومن ضمنها املبلغ املتربع به، 
ولكن بعد انتهاء الثورة قام احلاكم السيايس للواء احللة باسرتداد املبالغ املنهوبة 
كربالء  أوقاف  دائرة  بني  الكثرية  املخاطبات  إجراء  وبعد  كربالء،  أهايل  من 
ووزارة األوقاف ومترصفية لواء كربالء ومترصفية لواء احللة، تبني بأن املبلغ 

املذكور قد تم توديعه يف اخلزينة العمومية بصفة األمانة)77(.
لذلك قام مترصف لواء كربالء بمخاطبة وزارة األوقاف ومطالبتها باسرتداد 
الوزارة هلذا الطلب  العمل باملرشوع، وفعاًل استجابت  املبلغ من أجل إكامل 
لغرض  املبلغ  باسرتداد  و مطالبتها  العمومية  اخلزينة  دائرة  بمخاطبة  وقامت 
البدء بأعامل التذهيب، وقد جرى تسليم املبلغ من قبل اخلزينة العمومية لوزارة 
بإكامل  قامت  التي  أوقاف كربالء  إىل مديرية  بتحويله  قامت  التي  األوقاف، 

املرشوع يف هناية سنة 1923)78(.
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الخاتمة
عامة  املسلمني  لدى  والروحي  الديني  بالشعور  املقدسة  العتبات  ترتبط 
والشيعة بصورة خاصة ارتباطًا مبارشًا، ملا يمثله أصحاب تلك العتبات من مكانة 

.)J( كبرية ومنزلة رفيعة يف نفوسهم، ألهنم امتداد لشخص الرسول األكرم
العصور  مدى  عىل  هبا  املسلم  األمور  من  العتبات  بتلك  االهتامم  كان  لذا 
التارخيية ولكن كان هذا االهتامم متفاوتًا من عرص آلخر ففي البدايات األوىل 
خربت  إهنا  بل  كبريًا  اهتامما  يكن  مل   )%( املعصومني  األئمة  قبور  لوجود 
الذي يكنه  العداء  ألكثر من مرة وذلك يف العرصين األموي والعبايس بسبب 
العباسية وتوايل املحتلني  الدولة  البيت)%(، ولكن بعد سقوط  أولئك آلل 
عىل العراق بدأ بعضهم االهتامم البالغ بالعتبات املقدسة منهم من حتركه العقيدة 
الدينية كـ)الصفويني(، ومنهم من حتركه املصلحة السياسية كـ)العثامنيني(، وبني 
الغاية الدينية والغاية السياسية تطورت العتبات املقدسة بشكل كبري. وبعد أن 
احتلت بريطانيا العراق قامت بتأسيس الدولة العراقية احلديثة عام 1921 سارت 
تلك الدولة عىل النهج نفسه من االهتامم بالعتبات املقدسة من خالل إعامرها 
بدايات  إىل  باإلضافة  العثامنية  الدولة  أواخر  يف  أعامرًا  تشهد  مل  ألهنا  وترميمها 
االحتالل الربيطاين. ويمكن عد النقطة األبرز التي انطلقت من الدولة العراقية 
هو استحداث وزارة لألوقاف جعلت من مهامهتا األساسية االعتناء بالعتبات 
املقدسة خطوة جيدة باالجتاه الصحيح وهذا ما جتىل واضحًا من خالل ما تم 
عرضه من عمليات اإلعامر بني طيات البحث مع أن تلك العمليات مل ترتق إىل 
مستوى الطموح، ولكن إذا ما قورن بوضع العراق يف تلك املدة فإنه يعد إنجازا 

مهاًم سواء أكان يف اجلانب اإلداري أم يف اجلانب العمراين.



378

اإدارة واإعمار العتبات املقد�سة يف كربالء  ) 1920- 1932(

الهوام�ص
)1(أبو احلسن أمحد بن فارس ،جممل اللغة ، حتقيق هادي حسن محودي ،معهد املخطوطات العربية ،

،خمتار   )#660 )تويف  الرازي  القادر  عبد  بن  بكر  أيب  بن  ؛حممد  ،ص44  ،)الكويت/1985(  األوىل 
الصحاح ، دار الرسالة ،) الكويت/1983( ،ص247.

الثانية  ،الطبة  للمطبوعات  األعلمي  مؤسسة   ، املقدسة  العتبات  ،موسوعة  اخللييل  جعفر   )2(
،)بريوت/1987(، اجلزء األول ،ص42.

)3(املصدر نفسه ،ص41.
)4(سورة األحزاب ، آية 33.

،)النجف  األوىل  ،الطبعة  احليدرية  الروضة  ،مكتبة   ، املقدسة  العتبات  فقه  السهالين  حيدر   )5(
األرشف/2008( ،ص21.

)6(بطرس البستاين ،حميط املحيط ، مؤسسة جواد األئمة للطباعة ،)بريوت/1977(،ص 744.
)7(حممد بن أيب بكر الرازي ، املصدر السابق،ص650.

)8(أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،تأريخ األمم وامللوك ، حتقيق عبد األعىل مهنا ،مؤسسة األعلمي 
للمطبوعات، الطبعة األوىل ،)بريوت/1998( ،اجلزء األول ، ص745.

)9(سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،الطبعة الثانية،)بريوت/1983(، ص9.

)10(عبد الرزاق احلسني ،العراق قدياًم وحديثًا ، دار الكتب العربية ،الطبعة السادسة ،)بريوت/1980( ،ص124.
)11(ياقوت احلموي ،معجم البلدان ، دار صادر ،الطبعة الثانية ،)بريوت/1995( ،اجلزء الرابع ،ص445.

)12( حسن الصدر ،نزهة أهل احلرمني يف عامرة املشهدين ، مطبعة أهل البيت ،)كربالء/1965(،ص21.
،)النجف  الثانية  ،الطبعة  احليدرية  املطبعة   ، احلسني  كربالء وحائر  ،تأريخ  الكليدار  اجلواد  عبد   )13(

األرشف/1947(،ص23.
)14(حمسن األمني ،أعيان الشيعة ، التعارف للمطبوعات ،)بريوت/1983(،اجلزء األول ،ص627.

)15(عيل عبود حسني أبو حلمة ،موجز وقائع تأرخيية ملدينة احلسني)( ، املطبعة العاملية ، الطبعة الثانية 
،)النجف األرشف/2013( ،ص104.

)16(سلامن هادي آل طعمه ،تأريخ مرقد احلسني والعباس 3، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،الطبعة 
األوىل ،)بريوت/1996( ،ص27.

)17(أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل املسعودي)تويف 346#/957م( ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر، 
مراجعة كامل حسن مرعي ،الطبعة األوىل ،)بريوت/2005( ،اجلزء الرابع ،ص121.

)18(املصدر نفسه ،ص68.
)19(عيل عبود حسني أبو حلمة ، املصدر السابق ،ص107.

)20(رؤوف حممد عيل األنصاري ، عامرة كربالء دراسة عمرانية وختطيطية ،الطبعة األوىل 2006 ،ص56.
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)21(املصدر نفسه ، ص57.
)22(عبد اجلواد الكليدار ،ص183.

)23(عباس العزاوي ، تأريخ العراق بني احتاللني ، املكتبة احليدرية ،)قم/1425( ،اجلزء األول ،ص376.
)24(رؤوف حممد عيل األنصاري ، املصدر السابق ،ص58.

)25(عبد الرزاق احلسني ،ص130.
)26(ستيفن مهيسيل لونكريك ،اربعة قرون من تأريخ العراق احلديث ، ترمجة جعفر اخلياط ، الطبعة 

الرابعة، )بغداد/1968( ،ص25.
)27(تراث كربالء ،ص44.

)28(عباس العزاوي،املصدر السابق ،ص164.
)29(جعفر حمبوبة ،مايض النجف وحارضها ، دار األضواء ،الطبعة الثانية ،)بريوت/1986( ،ص223.

الفرتة  املقدسة حتى هناية  مدينة كربالء  الدينية يف  املراقد  ، ختطيط وعامرة  اهلل  )30(ميثم مرتىض نرص 
العثامنية ، أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب ،)جامعة بغداد:2010( ،ص56.

)31(عيل عباس عيل العيسى ،السياحة الدينية يف حمافظة كربالء ، رسالة ماجستري ،كلية اآلداب ،)جامعة 
بغداد:2004( ،ص59.

)32(سالنامة والية بغداد ،لسنة1309ه /1891م.
)33(ديلك قايا ،كربالء يف األرشيف العثامين دراسة وثائقية )1876/1840م( ،ترمجة حازم سعيد منترص ومصطفى 

زهران ،أرشاف وتقديم زكريا قورشون ،الدار العربية للموسوعات ،)بريوت/2008( ،ص268.
)34(دار الكتب والوثائق ، وزارة األوقاف ،ملفة رقم 517/3216 ،ملفة أختاذ التدابري ألسكان الزوار 

،الوثيقة رقم 1/الوثيقة رقم11 ،ص11/1.
)*(مالحظة :سيتم اختصار دار الكتب والوثائق برمز)د.ك.و( مع اختصار كلمة الوثيقة بحرف )و(.يف 

اهلوامش الالحقة.
)35(د.ك.و :وزارة األوقاف ، 34/3216 ، ملفة جتزية اخلدمة الذين يأتون بأعامل خمالفة للقانون ،و1/ 

و5، ص2/1.
)36(قرارات جملس الوزراء ،)مكتبة الديوان( ،ملفة311/1269 ،جلسة 30 أيار 1929.

)37(جريدة الوقائع العراقية ، العدد 300 ، 18 أيار 1925.
)38(املصدر نفسه.
)39(املصدر نفسه.
)40(املصدر نفسه.



380

اإدارة واإعمار العتبات املقد�سة يف كربالء  ) 1920- 1932(

)41(د.ك.و: البالط امللكي ،مكتبة الديوان ، 311/2497 ،جلسة جملس الوزراء 4 آب 1921 ،ص33.
األوقاف  وزارة  ومرصوفات  واردات  جدول  ملفة   ،  489/3216، األوقــاف  وزارة  )42(د.ك.و: 

والدوائر التابعة هلا ، و1 ،ص12/10.
)43(جريدة الوقائع العراقية ،العدد 362 ،ترشين الثاين 1925.

)44(د.ك.و: البالط امللكي ، 311/2497 ، مقررات جملس الوزراء األحد 17 نيسان 1927 ،ص56.
)45(احلكومة العراقية ،وزارة العدلية ،جمموعة القوانني واألنظمة الصادرة خالل سنة 1928 ، مطبعة 

دنكور، )بغداد/1932( ، ص ص81/80.
)46(احلكومة العراقية ، وزارة العدلية ،جمموعة األنظمة والقوانني الصادرة خالل سنة 1929 ،مطبعة 

دنكور، بغداد، ص ص142/141.
)47(د.ك.و: وزارة األوقاف ،40/3216 ،كتاب دائرة املحاسبة اىل وزير األوقاف املرقم 265 بتاريخ 

17 ترشين األول 1923 ، و52 ،ص55.
أوقاف  ملديريت  املرسل   40 املرقم  األوقاف  وزارة  ،كتاب   40/3216، األوقاف  )48(د.ك.و:وزارة 

النجف والبرصة بتأريخ 2ترشين األول1923 ،و54 ،ص57.
)49(د.ك.و: وزارة األوقاف ،40/3216 ،كتاب وزير األوقاف للخزينة امللكية املرقم3211 بتأريخ 

24 ترشين األول1923، و47 ،ص50.
)50(د.ك.و: وزارة األوقاف ،40/3216 ،كتاب اخلزينة امللكية املرسل لوزارة األوقاف املرقم2653 

بتأريخ 27ترشين األول 1923 ، و43 ،ص46.
)51(د.ك.و: وزارة األوقاف ،40/3216 ، كتاب وزارة الداخلية إىل وزارة األوقاف ذو العدد 15860 

واملؤرخ يف 11 ترشين األول 1923 ، و55 ،ص58.
)52( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 40، ورقة باملرصوفات ، و55، ص 59.

ذو  األوقاف  لوزارة  لواء كربالء  كتاب من مترصف  األوقاف، 3216/ 40،  : وزارة  و  د. ك.   )53(
العدد265 بتأريخ 13 شباط 1923 ، و61، ص 65.

)54( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 40، ورقة كشف باملبالغ املرصوفة ، و71، ص 76.
)55( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 40، ورقة بكشف ما رصف لشهر شباط 1923 ، و71، ص 75.

)56( إن العمل عىل تعمري املنارة قد توقف بسبب وفاة املتعهد ) عيل بن ياس( الذي أستلم )6000( ستة 
االف روبية ومل يرصف منها إال )2002( الفني واثنتني روبية لذلك قامت مديرية أوقاف كربالء 
بدعوى عىل الكفيل الذي هو أخوه )عبد اهلادي بن ياس( الذي أكمل العمل باملنارة ، ينظر :د. ك. 

و : وزارة األوقاف، 3216/ 40، و71، ص 76.
)57( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 113، كتاب من مدير أوقاف كربالء لوزارة األوقاف رقم 
بتأريخ 10 كانون االول 1922، و15، ص 16، د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/   5/15
113،كتاب مدير أوقاف كربالء لوزارة األوقاف بتأريخ 4 كانون األول 1922، 16، ص 17، د. 
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ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 113،كتاب وزير االوقاف ملدير أوقاف كربالء رقم 485 بتأريخ 
4 كانون األول 1922، و 17، ص 18 .

)58( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 113، ورقة مناقصة إحضار املرمر للتعمري ، و25، ص 26.
)59( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 113، كتاب وزير األوقاف ملدير أوقاف املوصل رقم 485 

بتأريخ 17 نيسان 1923 ، و 42 ، ص 43 .
وزارة  مهندس  من  بالتعمري  اخلاص  الكشف  تدقيق  األوقاف، 3216/ 47،  وزارة   : و  ك.  د.   )60(

األوقاف ، و 2، ص 3 .
)61( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 47، كتاب مدير أوقاف كربالء لوزارة األوقاف ذو العدد 87 

بتأريخ 29 آذار 1925، و4، ص 5.
كربالء  أوقــاف  ملدير  العام  األوقــاف  مدير  كتاب   ،47  /3216 ــاف،  األوق وزارة   : و  ك.  د.   )62(
بالعدد5690 بتأريخ 13آب 1925، و1، ص 1،د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 47، كتاب 
بتأريخ 25متوز 1925، و3، ص 4، :د. ك. و :  مدير األمالك ملدير أوقاف كربالء بدون عدد 
وزارة األوقاف، 3216/ 47، ورقة الكشف الثانوي للمرشوع ، و4، ص 5. : د. ك. و : وزارة 
األوقاف، 3216/ 47،كتاب وزير األوقاف ذو العدد5690 املرسل ملدير أوقاف كربالء بتأريخ 

17شباط 1925، و11، ص 13 .
)63( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 47 ، ورقة تدقيق الكشف األويل ، و2، ص 2 .

)64( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 47،ورقة الكشف الثانوي للتعمري ، و4، ص 6 .
)65( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 47، كتاب وزير األوقاف ملدير أوقاف كربالء ذو العدد5690 

بتأريخ21 نيسان 1925، و5 ، ص 7 .
)66( د. ك. و : وزارة األوقاف ، 3216 / 47 ، مذكرة داخلية من وزير األوقاف اىل مدير التعمريات 

العدد 322 بتأريخ 24آب 1925 ، و 6 ، ص 8 .
)67( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 50 ، كتاب مترصف لواء كربالء لوزير األوقاف املرقم 1012 
بتأريخ 4 شباط 1925، و 7، ص 7، د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 50 ، مذكرة داخلية 
من مهندس وزارة األوقاف ملفتش الوزارة بدون عدد وتأريخ و16، ص 16،د. ك. و : وزارة 
األوقاف، 3216/ 50 ، كتاب من مدير أوقاف كربالء لوزير األوقاف املرقم 92 بتأريخ 26 أذار 
1924، و20، ص 20، د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 50،املذكرة الثانية من مهندس وزارة 

األوقاف ملفتش وزارة األوقاف بتأريخ 4 آب 1924، و21، ص 21.
)68( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 50، مذكرة داخلية من مدير اإلدارة الوقفية إىل وزير األوقاف 

بتأريخ 29 أيلول 1924، و9، ص 9 .
)69( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 50، كتاب من وزير األوقاف ملترصف لواء كربالء بالرقم 
4649 بتأريخ 28 آب 1924، و 13، ص 13،د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 50، كتاب 

مترصف لواء كربالء لوزارة األوقاف املرقم 6985 بتأريخ 17 أيلول 124 ، و 10، ص 10 .
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)70( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 15، التقرير املرفوع من مترصف لواء كربالء لوزارة األوقاف 
يف 22 شباط1920 و22، ص 23.

)71( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 15، التقرير املرفوع من مترصف لواء كربالء لوزارة األوقاف 
يف 22 شباط 1920 الصفحة الثانية ، و22، ص 24 ، كذلك : د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 
15، كتاب من مدير األمالك إىل إدارة األوقاف بتأريخ 5 ترشين الثاين 1919، و24، ص 26، 
كذلك : د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 15، كتاب من مسؤول أوقاف كربالء إلدارة األوقاف 

يف بغداد رقم 66 بتأريخ 12 ترشين األول 1919، و 25، ص 27 .
)72( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 15، كتاب وزارة األوقاف املرسل إىل مترصف لواء كربالء ذو 

العدد 553 يف 27 مارس 1920 ، و 19 ، ص 20 .
)73( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 15، مذكرة داخلية من وزير األوقاف اىل مسؤول التعمريات 

مؤرخة يف 12كانون االول 1921 ، و 11، ص 11.
)74( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 15، كتاب وزارة األوقاف املرسل ملدير أوقاف كربالء وامللحق 

بالكتاب ذي العدد553 واملؤرخ يف 15كانون األول 1921 ، و 10، ص 10.
)75( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 15، الكتاب املرسل من مدير أوقاف كربالء إىل وزارة األوقاف 

ذو العدد 43 املؤرخ يف 6شباط 1921 ، و7، ص 7 .
)76( وهو رئيس التجار اإليرانيني واملعروف ب)أغا عبد الرحيم البو شهري(: ينظر : د. ك. و : وزارة 
 921 العدد  ذو  األوقاف  لوزارة  املرفوع  كربالء  لواء  مترصفية  كتاب   ،38  /3216 األوقاف، 

بتأريخ7شباط 1923 و9، ص 10 .
)77( بخصوص املخاطبات بني الدوائر ) أوقاف كربالء ومترصفية لواء كربالء ووزارة االوقاف ( ينظر: 

د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 38 ، من و1/ و24
)78( د. ك. و : وزارة األوقاف، 3216/ 38، كتاب دائرة املحاسبات العمومية لوزارة األوقاف ذو 

العدد1737 بتأريخ 20 آذار 1923، و 9، ص 9.
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الم�سادر والمراجع
القرآن الكريم. 1

الوثائق غير المنشورة الموجودة في دار الكتب والوثائق ببغداد
وزارة األوقاف، 15/3216، و7، و10، و11، و19، و22، و24، و27 .. 2
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وزارة األوقاف، 3216/ 47، و1، و2، و3، و4، و5، و6، و11 .. 6
وزارة األوقاف، 3216/ 50، و7، و9، و10، و16، و20، و21 .. 7
وزارة األوقاف، 3216/ 113، و15، و16، و17، و25، و42 .. 8
وزارة األوقاف، 489/3216، و1.. 9

وزا ة األوقاف، 517/3216، و1/ و11.. 10
الوزراء . 11 الديوان، 311/2497، جلسة جملس  امللكي، مكتبة  البالط 

4 آب 1921.
12 . 17 األحد  الــوزراء  جملس  مقررات   ،311/2497 امللكي،  البالط 

نيسان 1927.
ملفة311/1269،جلسة . 13 الديوان(،  )مكتبة  الوزراء،  جملس  قرارات 

30 أيار 1929.

الوثائق العثمانية
سالنامة والية بغداد، لسنة1309ه /1891م.. 14
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التقارير الحكومية

احلكومة العراقية، وزارة العدلية، جمموعة القوانني واألنظمة الصادرة . 15
خالل سنة 1928، مطبعة دنكور، )بغداد/1932(.

احلكومة العراقية، وزارة العدلية، جمموعة األنظمة والقوانني الصادرة . 16
خالل سنة 1929، مطبعة دنكور، بغداد.

الرسائل واألطاريح

رسالة . 17 العيسى،  عيل  عباس  عيل  كربالء،  حمافظة  يف  الدينية  السياحة 
ماجستري، كلية اآلداب، )جامعة بغداد:2004(.

ختطيط وعامرة املراقد الدينية يف مدينة كربالء املقدسة حتى هناية الفرتة . 18
العثامنية، ميثم مرتىض نرص اهلل، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، )جامعة 

بغداد:2010(.
الكتب العربية والمعربة

اللغة، حتقيق هادي حسن محودي، . 19 أبو احلسن أمحد بن فارس، جممل 
معهد املخطوطات العربية، الطبعة األوىل، )الكويت/1985(.

حتقيق . 20 واملــلــوك،  األمــم  تأريخ  الطربي،  جرير  بن  حممد  جعفر  أبــو 
األوىل،  الطبعة  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  مهنا،  األعــىل  عبد 

)بريوت/1998(، اجلزء األول.
أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل املسعودي)تويف 346#/957م(، . 21

الطبعة  مرعي،  حسن  كامل  مراجعة  اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج 
األوىل، )بريوت/2005(، اجلزء الرابع.
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جعفر اخلياط، الطبعة الرابعة، )بغداد/1968(.
سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، . 30

الطبعة الثانية، )بريوت/1983(.
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Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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



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





The Issue Word
The Flavor of Heritage

It is usually that nations build their present depending upon a 
set of basics, the most important of which might be:- the civil depth 
including the cultural and social gains as well as  the social humane 
fabrics that totally form the “ flavor of heritage”. Thus, the present 
which does not contain this flavor should lacks the roots that enable 
it to face the directed thinking and cultural invasions, and therefore, 
this present could be easily eradicated.

 Consequently, as long as this flavor is so significant in the fate of 
nations, the next generations who live amongst these nations have 
to seek for the resources of this aroma and do escort with its orbit, 
otherwise, they could deviate from it; and they might complete the 
march enhancing the positive conducts and removing the negative 
ones.

 Hence, one of the means of discovering these resources is:- the 
magazines that specialized in Karbala heritage, which this journal is 
one of them. This journal, the heritage of Karbala, works to reveal this 
town’s legacy in deep through a significant way in various parts of the 
scientific research.

 In this volume, Karbala journal perform its job by opening two 
windows:- 

 First:- reviewing the important historical books and references.
 Second:- appearing the paramount characters that have 

relationships with the chapters of Karbala heritage. 
 Since these two windows are so important in disclosing the 

legacy through two plans, one, the active personalities and other 
observing the movements of these personalities in the available 
resources and the main documents, this volume has been designed 
to complete a project of raising Karbala heritage planned by the 
advisory and editorial boards of this magazines. This project cannot 
be achieved without support of researchers who are majored in 
legacy. Therefore, this journal invite the academics and the writers 
who affiliate to different universities, researching centers and the 
foundations that  specialized in legacy to produce whatever they 
could for the continuity of this journal’s efforts.

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 
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 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors
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