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قواعد النشر في المجلة 
تســتقبل جملــة تراث كربالء البحــوث والدراســات الرصينة عىل وفق 

القواعد اآلتية:

1- يشــرط يف البحوث أو الدراســات أّن تكون عىل وفق منهجية البحث 
العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

2- يقــدم البحــث مطبوعــًا عــىل ورق A4، وبنســخ ثــالث مــع قرص 
 simplified(كلمــة بخط )( بحــدود ) 5000- 10000CD(مدمج

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

3-تقديــم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف 
حدود صفحة مستقلة عىل أّن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 

بحدود )350( كلمة.

4- أّن حتتــوي الصفحــة األوىل مــن البحث عىل عنوان واســم الباحث/
الباحثــن، وجهــة العمــل، والعنــوان الوظيفــي، ورقم اهلاتــف، والربيد 
االلكروين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثن يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك. 

5- يشــار إىل املراجــع و املصــادر مجيعهــا بأرقــام اهلوامش التــي تنرش يف 
أواخــر البحث، وتراعى األصــول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشــارة 
بأن تتضمن: اســم الكتاب، اسم املؤلف، اســم النارش، مكان النرش، رقم 
الطبعة، ســنة النرش، رقــم الصفحة، هذا عند ذكر املرجــع أو املصدر أّول 

مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

د البحــث بقائمة املصــادر واملراجع منفصلة عــن اهلوامش، ويف  6- يــزوَّ



حالــة وجود مصادر ومراجــع أجنبية ُتضاف قائمة املصــادر واملراجع هبا 
منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتيب 

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل 
الشــكل إىل مصدرهــا، أو مصادرها، مع حتديد أماكــن ظهورها يف املتن. 

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة 
األوىل، وأن يشــري فيــام إذا كان البحــث قد ُقّدم إىل مؤمتــر أو ندوة، وأنه مل 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

ة وسيلة نرش أخرى.  9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

10- تعــرب مجيــع األفكار املنشــورة يف املجلة عــن آراء كاتبيهــا، وال تعرب 
بالــرورة عــن وجهة نظــر جهــة اإلصدار، وخيضــع ترتيــب األبحاث 

املنشورة ملوجبات فنية. 

11- ختضــع البحــوث لتقويــم رسي لبيــان صالحيتها للنــرش، وال تعاد 
البحــوث إىل أصحاهبــا ســواء قبلت للنــرش أم مل تقبل، وعــىل وفق اآللية 

اآلتية: 

أ- يبلغ الباحث بتســليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان 
من تاريخ التسّلم. 

ب- خيطر أصحــاب البحوث املقبولــة للنرش بموافقة هيــأة التحرير عىل 
نرشها وموعد نرشها املتوّقع.



جـــ - البحوث التــي يرى املقومون وجوب إجــراء تعديالت أو إضافات 
عليهــا قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مــع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

عىل إعدادها هنائيًا للنرش. 
د - البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ-يشرط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة 

مالية جمزية. 
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

جـ - تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 
د-  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. 

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

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

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
) العراق/كربــالء املقدســة /حــي اإلصالح/خلــف متنزه احلســن 

ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.  الكبري/جممَّ









حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

احلمــد هلل محًدا يليق بجالل وجهه الكريم نحمده عىل ســوابغ نعمه، و 
عظيم لطفه وإحسانه، ونصلِّ ونسلِّم عىل رسوله املصطفى األجمد، والعبد 
د وعىل آل بيته املصطفن الذين أذهب اهلل  املؤّيد واملسّدد ســّيدنا ونبّينا حممَّ

عنهم الّرجس وطهرهم تطهرًيا.

ائها الكــرام أبحاًثــا تراثيَّة  ــا بعُد فــإنَّ جملَّة تــراث كربالء تقــّدم لقرَّ أمَّ
ع نواة حقيقيَّة لدراســة  ل هبذا التنوِّ أصيلــة تتناغم مع أذواق خمتلفة لتشــكِّ
الــراث وحتليل نصوصه واستكشــاف خباياه فضاًل عــن تدوينه، وتطوير 
ُســُبل التعامــل معه بفضــل الدراســات األصيلة التي ختــوض يف مفرداته 
حاملــًة النتائج والتوصيــات العلميَّة الرصينة التي قد تويص باســتحداث 
ة غري مبحوث فيها، أو اخلوض بجزئّيات غري مطروقة  مواضيع بحثّية مهمَّ
ــة واملعرفيَّة أمام  عــىل طاولة البحث العلمــّي ، فتفتح بذلك اآلفاق الفكريَّ
دهــم بخزيــٍن  الدارســن والباحثــن يف جمــال التاريــخ أو الــراث، و تزوِّ
معلومايتٍّ يســاهم بشــكل أو بآخر يف تطويــر عملّية البحــث، والكتابة، و 
تشجعهم للرشوع بدراسات جديدة مثمرة تساهم يف إحياء بعض مفاصل 
الــراث املغمور، وتضيف إىل املكتبة الراثيِّة إصدارات جديدة، إضافة إىل 
غري ذلك من الفوائد القيِّمة، فأصبحت املجّلُة حمطَّ رحال الباحثن والعلامء 
اة، وهي مرآة  واملفّكريــن من خمتلف التخّصصات، وقبلــًة للمثقفن والُسَ
ألفكار متنّوعة وأساليب خمتلفة؛ فقد اشتمل هذا العدد عىل عرشة أبحاث 
قيِّمــة ضّمت ختّصصات عــّدة دينّية وتارخيّية وأدبّيــة ولغوّية وغريها، وقد 



ترّشف هذا العدد وتزّينت صفحاته وتعطرت كلامته ببحثن عن ســيِّد املاء 
واإلباء أيب الفضل العباس عليه الســالم، وقد ضّم أيًضا أبحاًثا عن علامء 
بذلــوا النَّفس والنَّفيس من أجل إعالء كلمة اهلل ونرش العلم والفضيلة بن 
األنام، منهم الشــيخ عبد الكريم احلائري والشــيخ رشيف العلامء، َفَقمٌن 
بنا وبالباحثن الكرام إحياء ذكرهم وتدوين فضلهم وتســجيل مواقفهم، 
ة مثل كتاب الفصول  كام ضّم هذا العدد أبحاًثا فّصلت القول يف كتب مهمَّ

الغروية، وحاشية املعامل، فضاًل عن أبحاث أخرى مهمة.

ا ما خيّص الراث املخطوط فقد التزمنا منذ العدد السابق بنرش يشء  وأمَّ
م يف هذا العدد  مــن الراث املخطوط يف كلِّ عدد من أعــداد املجلَّة لذا نقدِّ
خمطوطــة حمّققة إلمــام احلرمن حممد بن عبــد الوهاب اهلمــدايّن بعنوان: 

رسالة يف رشح احلّد الَّذي ذكره ابن مالك يف التسهيل.

ويف اخلتــام ندعو الباحثن للمســامهة يف إحياء الــراث املغمور ملدينة 
كربالء من خالل أبحاثهم ودراساهتم األصيلة. 

وآخر دعوانا أّن احلمد هلل رّب العاملن وصىّل اهلل عىل حمّمد وآله الطّيبن 
الطاهرين.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز الســالالت البرشية مجلًة من الراكامت املادية واملعنوية التي 
تشــخص يف ســلوكياهتا ؛ بوصفهــا ثقافًة مجعيــًة، خيضع هلا حــراك الفرد: 
قوالً، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل 
قــدر فاعلية تلك الراكامت، وإمكاناهتا التأثرييــة ؛ تتحّدد رقعتها املكانية، 
وامتداداهتــا الزمانيــة، ومن ذلك تــأيت ثنائية: الســعة والضيــق، والطول 

والقرص، يف دورة حياهتا. 
لــذا يمكننا توصيف الراث، بحســب مــا مر ذكره: بأنــه الركة املادية 
واملعنويــة لســاللة برشيــة معينــة، يف زمان معــن، يف مكان معــن. وهبذا 

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

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

وكلــام كان املتتبــع لراث )ســاللة برشية مســتهدفة( عارفــًا بتفاصيل 
محولتهــا ؛ كان وعيــه بمعطياهتا، بمعنــى: أّن التعالق بــن املعرفة بالراث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن 
هنــا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املســترشقن 
وســواهم ممّن َتَقّصَد دراســة تراث الرشق وال ســيام املسلمن منهم، فمرة 
توّلــد االنحراف لضعف املعرفــة بتفاصيل كنوز لســاللة الرشقين، ومرة 

توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 



2- كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحســب، 
بل هي كنوز مادية ومعنوية تشــّكل بذاهتا تراثًا لســاللة بعينها، وتتشــّكل 
مــع جماوراهتا الراث األكرب لســاللة أوســع تنتمــي إليهــا ؛ أي: العراق، 
والــرشق، وهبذا الراتب تتضاعف مســتويات احليف التي وقعت عليها: 
فمــرة ؛ ألهّنــا كربالء بام حتويه من مكتنزات متناســلة عىل مــدى التاريخ، 
ومــرة ؛ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعريه 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 تراثها، واُخزلــت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
3- وبنــاًء عىل ما ســبق بيانــه، تصدى مركــز تراث كربــالء التابع إىل 
قســم شــؤون املعارف اإلســالمية و اإلنســانّية يف العتبة العباسية املقدسة 
إىل تأســيس جملة علمية متخصصة براث كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، 

تسعى إىل: 
- ختصيص منظــار الباحثن بكنوز الراث الراكــز يف كربالء بأبعادها 

الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
- مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشــحت عن ثنائية 
الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع 
جماوراهتا، وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

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



- تعريف املجتمــع الثقايف: املحل، واإلقليمــي، والعاملي: بمدخرات 
تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

- تعزيز ثقة املنتمن إىل ساللة ذلك الراث بأنفسهم ؛ يف ظل افتقادهم 
إىل الــوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية؛ مما يســجل هذا الســعي 

مسؤولية رشعية وقانونية. 

- التوعية الراثية وتعميق االلتحام بركة الســابقن؛ مما يؤرش ديمومة 
النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

- التنميــة بأبعادهــا املتنوعــة: الفكريــة، واالقتصادية، ومــا إىل ذلك، 
فالكشف عن الراث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلراء. 

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثن املختصن 
إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الطربي 63 تقي  حممد  الشيخ  شعر  من 
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احلوزة العلمية/ النجف األرشف
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دراسة وصفّية
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المحتويات
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الملّخص
ُيعّد املنبـر احلســيني صوت النهضة احلسينية للجامهري، فهو الوسيلة اإلعالمية 
الثقافية التي توصل رســالة اإلمام احلسن8 وأهداف هنضته للمستمعن، فمن 
خالله يستعرض اخلطيب سيـرة اإلمام احلسن8 الثائـر املضحي من أجل إحياء 
الدين وإنقاذ األمة، كام يســتعرض مبادئه وأفكاره ورؤاه. فاملنبـر احلسينّي من أهم 
العناصـر املســامهة يف اســتمـرار وديمومة جــذوة الثورة احلســينّية مّتقدة متوهجة 
بمبادئها السامية، وهو صـرخة الشـرفاء والـرسالين يف وجه الطغيان واالستبداد.

و املنبـر احلســيني، هو اللســان املعبـــر لفكـر وتـراث أهــل البيت)صلوات اهلل 
وســالمه عليهم(، فهو وسيلة أساسية لبيان هنضة وأهداف اإلمام احلسن8 من 

ثورته وما حتمله من قيم، ومضامن جوهـرية.

ُيعــّد اخلطيب عبــد الزهـراء الكعبــي علاًم من أعــالم املنبـر احلســيني وخطيبًا 
وقــد ُلّقب بـ)شــيخ اخلطباء احلســينّين( ُخّلدت ذكـراه علـى مـر الســنن، ســطع 
نجمه واشــتهـر بقـراءة املقتل احلســيني يوم عاشــوراء. لذا ارتأينا تســليط الضوء 
علـى شــخصّية الشيخ الكعبي ملا هلذه الشــخصّية من أثـر واضح يف جتسيد الثورة 
احلســينية، وبث الوعي الثقايف يف املجتمع اإلســالمي ملواجهــة خماطـر اإلنحـراف 

والظلم.
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Abstract
Al-Hussaini platform is considered the voice of the 

revolution for the masses. It is the cultural medium that reaches 
the message of Imam Hussein(p.b.u.h) and objectives of his 
revolution to the listeners، through which the orator reviews 
the biography of Al-Hussein revolter sacrificer for the revival of 
religion and saving the nation. Al-Husseini platform is one of 
the most important elements contributing to the continuation 
and perpetuation of the revolution of the Husseiniya revolution، 
which is glowing with its lofty principles، a cry of the honorable 
and the apostles in the face of tyranny and despotism.

Al-Husseini platform is the expression of the thought and 
heritage of the prophets family(prayers and peace of Allah be 
upon them). It is an essential means to show the resurrection 
and objectives of Imam Hussein(peace be upon him) of his 
revolution and its values.

The orator Abdul-Zahraa Al-Kaabi is one of the pioneer of 
Al-Hussaini platform and orator(the master of the Hussaini 
preachers)، whose memory has been shining over the years. 
Therefore، we decided to shed light on the personality of 
Sheikh Al-Kaabi، because this character has a clear impact 
in the embodiment of the Hussainiya revolution، and the 
dissemination of cultural awareness in the Islamic society to 
face the dangers of deviation and injustice.
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المقّدمة
املنبـر احلسيني هو جزء من املؤسسة واملنظومة الدينّية يف األمة، ومستوى املنبـر 
احلســيني يتأّثـر بواقع احلالة الدينية، فكلام تطّور مســتوى احلوزة العلمية، وتقّدم 
مســتوى األداء املـرجعي، وارتقـى الطـرح الفكـري اإلسالمي، انعكس كّل ذلك 

علـى مستوى املنبـر إجيابًيا.

يمّثــل املنبـر اإلطاللة العملّية والواقعّية علـى األّمة وجســـر التواصل الوحيد 
معهــا، يضــّخ املفاهيم اإلســالمية والنصــوص الفقهّيــة والتعاليــم العبادّية التي 
غالًبا ما تبقـى حكـًرا علـى شـــرحية حمدودة من القـّراء، وبعبارة أخـرى إّنه جســـر 
التواصل بن املؤّسســة الدينّية أو احلوزة العلمّية وما تنتجه مـرجعّيتها ومفّكـروها 
وبن األمة اإلســالمية، وألّنه كذلك، فقد تعّددت مناهجه ومدارسه وأساليبه، إذ 
إّن منهــا ما حّول املنبـــر إلـى أداة تقليدية علـى حســاب مضمونه ودوره العميق، 
ومنهــا ما حّوله إلـى أداة ختّصصية، ومنها ما جّســده يف بعده احلضاري وفلســفته 
الشمولّية اإلصالحّية علـى وفق منهج يتالءم مع ضـرورات اخلطاب املوّجه إلـى 

األّمة ويلحظ فوارق الوعي ومستوياته ودرجاته.

ويف بحثنا هذا تطـّرقنا إلـى شــخصّية تـركت بصمة واضحة يف املنبـر احلسيني، 
متّثلت بالشيخ عبد الزهـراء الكعبي. وقد تضّمن البحث مبحثن:

تناول األول السيـرة الشخصّية للشيخ عبد الزهـراء الكعبي

وتناول الثاين اآلثار املتـرتبة علـى خطابة الشيخ عبد الزهـراء الكعبي
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المبحث األّول
السيـرة الشخصّية للشيخ عبد الزهـراء الكعبي

1- حياته

بذكـــرى مولد الصديقــة الزهـراء يف اخلامس عشـــر من شــهـر مجادى 
األّولـى يف عام 1327هـ/1909م ولد الشــيخ الكعبي يف املشــخاب لذا ُســّمي 
عبد الزهـراء، هو أبو عل الشــيخ عبد الزهـراء ابن الشيخ فالح ابن الشيخ عباس 
ابن الشــيخ وادي الكعبي نســبة إلـــى قبيلة بني كعب املنتهيــة إلـى كعب بن لؤي 
بن وائل، وقد نزحت أســـرته من املشخاب واســتوطنت كـربالء املقدسة، وكأّن 
اإلرادة اإلهلية شــاءت أّن تنطلق هذه املســيـرة املظّفـرة مع الزهـراء ووالئها حتـى 

أصبح عبد الزهـراء اساًم علـى مسّمـى وكأّن فيه قول القائل)1(:

ــييــا قــوم قــلــبــي عــنــد زهـــــراء ــرائ ـــ ــع وال ــام ــض ــ� ــده ال ــض ــ� ــق ي
ـــيال تـــدعـــنـــي اإاليّ بـــيـــا عـــبـــدهـــا ـــائ ـــم ـــض ـــرف اأ� ــــ ـــض ـــه اأ� ـــاإنيّ ــــ ف

هــو عمدة قـّراء هذه املدينة التارخيّية املقّدســة، وفخـر وّعاظها، وفارس ميدان 
اخلطابــة فيها. كان الناس معجبن بمكارم أخالقه، وحســن ســيـرته، ألّن نشــأته 
كانــت نشــأة صاحلة، وتـربيتــه عالية اخللق، وبمـــرور الزمن اشــتهـر ذكـره وذاع 
صيتــه، حتـــى حصلت له مكانة ســامية يف عــامل اخلطابة قــّل َمن يضارعــه فيها. 
فقــد بلغ الغايــة يف هذا الفن طيلة ربع قـرن أو يزيــد، تدّلك علـى ذلك، املجالس 
احلســينية التي تأخذ بمجامع القلــوب، وتأنس حلضورها النفوس علـى اختالف 
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ثقافاهتم. كسته الفصاحة زخـرفها، وألقـى عليه البيان نوره، فتسابقت معانيه إلـى 
اإلفهــام. رعـى حـرمــة األدب، وتبحـّر يف اآلداب كمن يغــوص يف أعامق البحـر 
بحًثا عــن اللؤلؤ، ودعا إلـى نشـــر العلم والعرفان والفضيلة، مســتهدًيا بالقـرآن 
املجيد، وســنّة رســوله الصادق األمن. ويف حماضـراته يتسلسل بأساليب الكالم 
بعد استهالل بآي من الذكـر احلكيم أو حديث نبوي شـريف أو خطبة من خطب 
هنج البالغة أو الشــعر احلســيني، ثم يدخل يف صلب املوضوع حتلياًل واستنتاًجا، 
ويشـرف علـى النهاية يف مأساة كـربالء، بحيث يشد املستمع إليه، وهو يستـرسل 
بأقواله البليغة التي تتجلـى بالـرواية الصحيحة واملســائل الدقيقة التي تستند إلـى 

مصادر موثوقة وحجج دامغة)2(.
ويف ليلة اخلامس عشـر من شهـر مجادى األولـى 1394هـ)3(، كانت ليلة أليمة 
يف مدينة كـربالء املقدسة، فقد تويّف فيها سامحة العاّلمة الكبيـر واخلطيب الشهيـر 
واألديب الشاعر: الشيخ عبد الزهـراء بن فالح الكعبي، تغمده اهلل بـرمحته الواسعة 

.)4(وأسكنه الفسيح من جنانه، وحشـره مع النبي املختار واألئمة األطهار
2- دراسته وخطابته

كان يف سن اخلامسة عندما أدخله أبوه يف الكّتاب، والكّتاب عبارة عن مدرسة 
جتمــع عدًدا من األطفــال تلقـى عليهم فيهــا دروس الدين واألخــالق والعقيدة 
وتغـرس يف نفوسهم الصغيـرة، املبادئ الكبيـرة، لينشأوا أقوياء أشداء، يف عقيدهتم 
وأخالقهــم ونظـرهتم للحياة يف هذا املكان كان الشــيخ الكعبــي ينمو، ويتـرعرع 
ويتدرج يف سلم التكامل واألدب حتـى بـرع يف الفصاحة والبالغة، والقدرة علـى 
البيان منذ نعومة أظفاره، فكان حيفظ القـرآن كّله، فضاًل عن عشـرات اآلالف من 
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القصائد واألشعار واألمثال العربية، مع دراية عميقة لألحاديث النبوية الشـريفة، 
.)5(ولفكـر أهل البيت

تعّلم مبادئ القـــراءة والكتابة بالطـرق التقليدية عنــد الكّتاب وحفظ القـرآن 
كّله يف ســن مبكـرة عند الشــيخ حممد الســـراج)6( يف الصحن احلسيني الشـريف، 
ثم تلقـى علومه الدينّية يف حوزة كـربالء علـى أفاضل األســاتذة وطالئع العلامء، 
فقــد أخذ أوليات العلوم علـى العاّلمة الشــيخ عل الـرماحــي)7(، ثم درس الفقه 
وأصوله علـى يد العاّلمة الشــيخ حممد اخلطيب)8(، وتتلمذ يف املنطق علـى الشيخ 
جعفـر الـرشــتي)9(، ويف علم العروض علـى الشيخ عبد احلسن احلويزي)10(، ثم 
أصبــح هو من أســاتذة احلوزة الناهبن يلقـي دروســه يف الفقه اإلســالمي واللغة 

العربية علـى جمموعة من طلبة العلوم الدينية)11(.

أّما خطابته فقد تلّقاها عن خطيب كـربالء الشهيـر الشيخ حمسن أبو احلب)12(، 
واخلطيــب املؤّلــف الشــيخ حممد مهــدي املازنــدراين)13(، ومارس عملــه بإتقان 
وإخالص حتـى أصبح من أبـرز اخلطباء العراقين ومن أساتذة املنبـر املبـرزين، وقد 
ختـرج عليه جيل من مفاخـر خطباء املنبـر احلسيني كان يف طليعتهم اخلطيب الشهيـر 
الشيخ عبد احلميد املهاجـر والشيخ ضياء الزبيدي والشيخ عل حيدر والشيخ أمحد 
معرفة وغيـرهم من اجليل املعاصـر وذكـر أحد تالمذته أّن أكثـر من مخسن خطيًبا 
تأّثـروا بأســلوبه وطـريقته يف اخلطابة، وكان حيـرص علـى إعداد جيل من اخلطباء 
متسّلح بثقافة دينّية صحيحة وكان ينفق جّل وقته يف توجيه وتـربية اخلطباء الناشئن 
ويغدق عليهم بسخاء من مكارم أخالقه وما حيتاجونه من خبـرة منبـرية واسعة)14(.
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وهبذا فإّن الشــيخ الكعبي ُيعّد ممَن تصّدر إمارة املنبـر احلسيني رعاية وتوجيًها 
واحتضاًنا بشــكل مـرّكز ومنتظم بام تتطّلبه احلاجة املاّســة للـرعاية والتوجيه، كام 
أّنــه مل يبخل علـى أبنائــه وتالمذته حتـى ببعض الوقت أو اجلاه لتقديم املســاعدة 

الضـرورية امليسورة لديه)15(.

أجل كان الشــيخ الكعبي خطيًبا مـرّبًيا خملًصا يف خدمته لسّيد الشهداء، وثنيت 
له وســادة املنبـر احلســيني يف كـربالء، ثم ُدعي خطيًبا إلحياء املواسم احلسينية يف 
كّل مــن الكويت والبحـرين واإلحســاء والقطيف ولبنــان وغيـرها، وطّبق صيته 

اآلفاق بقـراءة املقتل احلسيني الشهيـر)16(.

يتبادر إلـى الذهن عندما يذكـر الشــيخ الكعبي)مقتل احلســن( وخطابة املنبـر 
إاّل أّن للشيخ اخلطيب باعًا طوياًل يف األدب العريب بقسميه الفصيح والدارج، فقد 
ذكـر املـرجاين يف كتابه خطباء املنبـر أّن له ديوان شعر حتت عنوان)دموع األسـى(، 

ومن نامذج شعره قال مؤّرًخا مسجًدا يف كـربالء:

بـناءه دت  جـــــديّ قـد  مـ�ضجد  ــوؤددذا  ـــ ــض ــال و� اأكـــــــــــارم اأهـــــــل عـــ
الفـرقد�ضـعـى بـه عبد االأميـر ذو العلـى هام  بالعزيّ  �ضما  قـد  مـن 
ع�ضبة الـبناء  فـي  املوعدو�ضـاطـرته  يوم  الفوز  بـذاك  تـرجو 
هدًى اهلل  اذكـر  فـيه  داخـاًل  مـحمديـا  عـــــلـــــى  ــليِّ  ـــ �ــض ــده  ــع ـــ وب
قـائـال خ  واأريّ اهلل  �ضادوا علـى التقوى اأ�ضا�س امل�ضجدوا�ضـتـغفـر 

مهـر شيخنا الكعبي باللغة فحفظ غـريبها وحواشيها وأشعار العرب، واشتهــر 
بالفصاحة والبالغة، فكان رمحه اهلل ال يســأل عن يشء إاّل واستشــهد فيه بآي من 
الذكـر احلكيم أو بكالم العرب من النظم والنثـر، لذا كان نادرة زمانه ووحيد أوانه.
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وقد امتاز بفضله وبـراعته يف اخلطابة، والشعر إذ نقل أحد تالمذته الشيخ عل 
حيدر نامذج من أشعاره، فمن شعره يف مديح اإلمام الصادق8 قوله)17(:

ــــــام اأيــــاد ــةالأبــــي الــكــاظــم االإم ــابــغــات تــعــميّ كــــليّ الــبـــــرييّ ــض �
�ــضـــــرعــة طه فــيــه  ةاأظــهـــــر اهلل  بهييّ فـــعـــادت  ــا  ــه اإخــفــائ بــعــد 
ــوم ــل خفييّةرويــــــت عـــنـــه لـــــالأنـــــام ع ذاك  قبل  من  كانت  هي 
ــوم ومـــن ذا ــعــل اجلعفـرييّةحمــفــظــا تــلــك ال بالفـرقة  عرفنا  قد 

وقــد تطـّرق يف خطاباته إلـى ملحمة كـربالء الدامية، تلك امللحمة التي أبكت 
الصخـر وأدمت قلوب املســلمن يف مشــارق األرض ومغارهبا، هذا من جانب، 
ومن جانب آخـر فقد كان الشــيخ الكعبي يتمّتع بصوت شجّي مجيل رقيق جيذب 
إليه املســتمعن من خــالل حماضـراته القّيمــة وخطبه الغـّراء الالفتــة للنظـر، وال 
ســّيام اختصاصه يف قـراءة مقتل اإلمام احلســن8، حيث أجاد يف قـراءته إجادة 
تســتهوي القلوب، وختلب األلباب، ومن منّافاته االســتامع إلـى قّصة استشــهاد 
ســّيدنا احلســن8 وأهل بيتــه الغـر امليامن ؟ تلــك القّصة األليمة التي تســتدّر 
الدمــوع وهتّيــج األحزان، وال ننســـى ما يتخّللها من شــعر فصيح وشــعر عامي 
وتأثيـرمها يف النفوس، كّل ذلك كان يســتغـرق من الوقت أكثـر من ســاعتن. وما 
تزال العديد من إذاعات الدول اإلســالمية تنقل لنا عبـر حمطاهتا يف اليوم العاشـــر 

من شهـر املحـرم احلـرام كّل عام قّصة مقتل اإلمام احلسن8)18(.

و للشــيخ الكعبي عــدد من املؤّلفات منها، احلســن8 قتيــل العبـرة، ديوان 
شعره، مقاالت إســالمية، تعليقات علـى قطـر الندى، حياة األئمة، دموع 

األسـى)19(.
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المبحث الثاني
اآلثار المتـرتبة علـى خطابة الشيخ عبد الزهـراء الكعبي

1- اآلثار التـربوية

إّن رســالة املنبـر يف فكـر الشيخ الكعبي تتلّخص يف هدف اإلصالح، فتبدأ من 
إصالح النفس –اخلطيب نفســه- لتتوّسع بعد ذلك وتشمل املجتمع بأكمله، فإن 
كان اخلطيب هادًفا من وراء منبـره مصالح آنية شخصية فإّن التوفيق يغلق بابه من 
دونه ويـرجع بنفسه القهقـرى فلن تغني خطابته عنه شيًئا، كان يويص طاّلبه 
وتالمذتــه بقولــه: )إّن اخلطيب ال يؤثـــر يف الناس بكالمه فقــط، وإّنام يؤثـر فيهم 
ا بصـره عن حمارم اهلل، وأوقف ســمعه  بألفاظه ونظـراته ولســانه، فــإذا كان غاضًّ
علـى العلم النافع له، فإّنه هيّز القلوب بقّوة التأثيـر التي تتدّفق من بيانه وســجاياه 
وأخالقــه(، كــام كان يوصيهم أيًضا بعدم قصــد املال من وراء املنبـــر، يقول أحد 
طلبته: عّلمني الشيخ الكعبي أاّل أطلب املال وأفّتش عن الثـراء وراء املنبـر، وكان 
دائــاًم يـرّدد علـى ســمعي هــذه العبارة فيقــول: اقـرأ يا بني إذا شــئت قول اهلل عّز 
َتُدوَن﴾)20(، ثم يضيف قائاًل: إّن  هنْ ــَأُلُكمنْ َأجـــًرا َوُهم مَّ بُِعوا َمن اَل َيسنْ وجّل:﴿اتَّ
طبيعــة النــاس وفطـرهتم قد جبلتــا علـى امليش وراء من ال يطلــب منهم مااًل وال 
حطاًما... إّن اخلطيب صاحب رســالة ورسالته مقدســة، فال تصعد املنبـر بقصد 

مجع املال وإّنام اصعده بنّية التقـّرب إلـى اهلل سبحانه)21(.

فــإّن الشــيخ الكعبي كان يقــول: اجعلوا اإلمــام زين العابدين أســوة لكم يف 
اخلطابــة، فإّنه قبــل أّن يصعد املنبـر يف الشــام حّدد مهّمته بكلــامت، فقال: أصعد 
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هذه األعواد ألتكّلم بكلامت فيهّن هلل رضا وهلؤالء اجلالســن أجـر وثواب، فخّط 
هبذه الكلمة الذهبّية طـريًقا لــكّل اخلطباء والوعاظ، واملبّلغن حيث يكون هدف 
اخلطيب مصوًبا نحو شيئن مها: رضا اهلل، ونفع اجلامهيـر. والكالم إذا كان يـريض 
ا، ألّن رضا اهلل معناه أّن املتكلم خياف  اهلل، فإّنه يؤّثـر يف الناس تأثيـًرا إجيابيًّا وتـربويًّ
اهلل وخيشــاه، وإذا كان خياف اهلل وخيشــاه فإّنه يصبح مــن رجال اإلصالح، ومحلة 
الـرساالت واملبادئ، بخالف الذي ال خيشـى اهلل، وال خيافه، فإّنه يصبح رجل دنيا 
وطالب حطام ومادة، فيتخذ من املنبـر وســيلة لالرتزاق والعيش، وليس وســيلة 
لغاية سامية شـريفة. وهذا ما يسّبب نفور الناس، وانفضاضهم من حول اخلطيب، 

ألّن اخلطيب هبذه احلالة، يصيـر طالب مال وماّدة، وليس طالب حّق وعدالة.

ثــم يضيف الشــيخ عبد الزهـــراء الكعبي قائــاًل: ومن هنا كان الشـــرط 
األســايس يف تبليغ رســاالت األنبياء، هو أهّنم ال يسألون الناس أجـًرا ماّدًيا علـى 
ما يبّلغون من رســاالت اهلل ومناهجــه، وإّنام كانت األجـرة هي املوّدة، وحمّبة أهل 

البيت: ﴿ قل ال أسئلكم عليه أجـًرا إاّل املودة يف القـربـى﴾)22(.

2- اآلثار النفسية

نجد أّن الشيخ اجلليل الكعبي خطيب مفّوه ومتكّلٌم المع ينفعل بام يقول كأّنه 
خُيـــرج كالمه ممزوًجا بعصارة قلبه، وهلذا كان لقولــه تأثيـر كبيـر يف النفوس، ألّن 
ما خيـرج من القلب يقع يف القلب، وكان يف جمالسه جيهد نفسه علـى ذكـر األخبار 
الصحيحة والتأريخ املعتبـر ويتجنّب ذكـر األخبار التي مل يتثّبت من صّحتها وكان 
يتنّقل من جملس إلـى آخـر من دون أّن يكـّرر ما قاله، يتصـّرف بالكالم وحيّلل األخبار 
ويســتخلص النتائج، وقد ســاعد الكعبي علـى تكوين شخصّيته املنبـّرية الفـريدة 
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صوُتُه الـرخيم وحفُظُه الكثيـر وسـرعُة بدهيته وانتقاله من موضوع إلـى آخـر يـربط 
بينها بذكاء خارق ويعود إلـى أصل موضوعه بعد أّن يشّد املستمعن إليه بأسلوب 
نــادر، ُيكثـر من ذكـر األمثلة لتوضيح أفكاره وتيســيـر املعلومات املعقدة مّتبًعا يف 
ذلك األســلوب القـــرآين يف ضـرب األمثــال وتقـريب املعاين إلـــى األذهان)23(.

و مما ال خيتلف عليه اثنان أّن الفقيد الشيخ عبد الزهـراء الكعبي هو شيخ قـّراء 
املنبـر احلســيني، قضـى معظم حياته يف خدمة هذا املنبـر الشـريف سواء أيف داخل 
العراق أم خارجه. وكانت جمالســه مدرســة حديثة تضّم نخبة صاحلة من الشباب 
املثّقــف الواعــي، تتلّقـى علـــى يديــه دروس الفضيلة، فقد كان شــيخنا الـراحل 
يعالج يف هذه املجالس األمور احلياتّية وشــؤون املجتمع ونشـــر املعرفة. فهو من 
خيـــرة اخلطباء العاملن الذين يشــار إليهم بالبنان، اشــتهـر بغيـرته وكـرم أخالقه 

ومؤاساته للفقـراء، بعيد اهلّمة، كبيـر اآلمال)24(.

كان » حســينيًّا « إلـــى أبعــد احلــدود، ومتفانّيــا يف كّل مــا يمــّت إلـــى اإلمام 
احلســن8 بصلة، واشــتـراكه كّل عام يف »عزاء أهايل طويـريــج« بعد ظهـر يوم 
العاشـــر من شــهـر املحـرم احلـــرام، خيـر دليل علـى ذلــك. كان صبيحة كّل يوم 
عاشوراء »العاشـر من شهـر املحـرم احلـرام « يقـرأ يف قلب مدينة كـربالء املقدسة 
القســم األّول من »املقتل احلســيني« الذي هو وثيقة تارخيّيــة لكّل ما جـرى علـى 
اإلمــام احلســن8 وأهــل بيته وأصحابــه، من استشــهاد بطويل رائع يف ســاحة 
الطفــوف علـى يــد احلكم األموي الغاشــم، وكانــت اجلامهيـر الزائـــرة واملقيمة 
حتتشد يف األسواق والشوارع والطـرقات باآلالف الستامع ذلك وهي باكية نادبة، 
وكانــت إذاعة بغداد وإذاعات أخـــرى تذيع ذلك كّل عــام بانتظام، وقد وّزعت 
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أعداد هائلة من تســجيالته الصوتية للقســم األّول من »املقتل احلسيني« يف البالد 
إلذاعته يوم عاشوراء يف املساجد واحلسينيات وما شابه ذلك)25(.

3- اآلثار السلوكّية
أخذت جمالس الكعبي تزداد انتشــاًرا يف أطـراف املدينة املقّدســة وأخذت هذه 
املجالس تستقطب شـرائح املجتمع كاّفة وتكاد تنفـرد باستقطاب الشباب الواعي 
واملثّقف الذين تســتهوهيم منهجّية الشيخ الكعبي يف التحليل واالستنتاج املنطقي 
والعقل احلديث حتـى أصبح املجلس الذي يعتل منبـره شــيخنا الكعبي حماضـرة 
علمّية يسعـى كّل متعّطش للمعرفة أّن ينهل من ينبوع الشـريعة النقّية الصافية كام 

أرادها اهلل ورسوله واألئّمة من بنيه بعده.
لقد كان له دور متمّيز بجهاده يف تـربية اجليل من الشــباب بالثقافة اإلســالمية 
والتسّلح بالوعي بمخاطـر االنحـراف والظلم وذلك من خالل منبـره ومشاركته 

يف مشاريع التوعية والتـربية أينام حل.
وقد توج الكعبي جهاده يف النهي عن املنكـر واألمـر باملعروف ونشـــر الوعي 
الديني القويم بالعمل اخلالد)قّصة مقتل احلســن( بقدرة ال تضاهيها قدرة لطوهلا 
الذي اســتغـرق زمنًا جتاوز الساعتن تضمنت أســباب احلدث وجمـرياته ونتائجه 
بأســلوب مؤّثـر قادر علـى الوصول إلـى أعامق شــعور مستمعيه لينعموا بمعرفة 

احلق ورجاله والباطل ورموزه السيئة السلوك واملنبت والغاية)26(.
إّن املنبـر احلسيني يستذكـر دائاًم الشيخ عبد الزهـراء الكعبي، بل وينتظـر اجليل 
اجلديــد من اخلطباء وال ســّيام مع حصول التغيـّــر الكبيـر يف العــراق، ألن يقتفوا 
أثـره، بل أّن يواصلوا طـريق اإلبداع والتطويـر يف املنبـر احلسيني، بام خيدم القضية 

احلسينية املقّدسة.
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الخاتمة
ُيعــّد الشــيخ عبد الزهـــراء الكعبي، أحد أكبـــر اخلطبــاء املبـّرزين الذين 
جّســدوا الثــورة علـــى الذات والبنــاء الثقــايف يف املنبـر احلســيني، وكان من أهم 
طموحاته إخـراج املنبـر احلســيني من إطاره املحدود باإلثــارات العاطفية املؤقتة 

إلـى رحاب الثقافة والفكـر األصيل واملتجّذر يف عمق الـرسالة املحمدية.

بـرع الشيخ عبد الزهـراء الكعبي يف ابتكار أسلوب جديد لعرض مصيبة اإلمام 
احلســن8 من علـــى املنبـر، وكان ذلك يف أوج املواجهــة الفكـرية والثقافية بن 
الدين واألفكار الوافدة من ماركسّية وقومّية وغيـرها، فكان ال بّد من إخـراج املنبـر 
احلسيني من الـروتن والقوالب اجلاهزة واملواضيع املطـروقة واملتكـررة، فأدخل إلـى 
املنبـر احلسيني أسلوب السـرد القصيص، ليكون أشبه بفيلم كامل مللحمة مدّوية.

إّن رســالة املنبـر يف فكـر الشيخ الكعبي تتلّخص يف هدف اإلصالح، فتبدأ من 
إصالح النفس –اخلطيب نفسه- لتتوّسع بعد ذلك وتشمل املجتمع بأكمله. ولعل 
من أظهـر أدوار املنبـر أثـره يف توعية الناس ووضع أيدهيم علـى العلل واألسباب 

احلقيقية لألحداث.

وهبذا فإّن املنبـر احلسيني منبـر توعوي، إصالحي، إذ امتلك الـرصيد املعريف يف 
كّل األبعاد واحلقول، وأصبح قادًرا علـى حتصن املســتمع من الشبهات الفكـرية 

والعقائدية والتارخيية.
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المالحق

صورة للخطيب عبد الزهـراء الكعبي
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the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

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

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

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

- acquaint people with their heritage and consolidating 
the relation with the 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



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

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



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

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

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

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

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



issue an investigated handwriting script by Imam Al 
Heremain Mohammed Bin Abdul Wehab Al Hemedani  
entitled: A Study in Al Hed ( punishment) mentioned 
by Ibn Malik in Al Tesheel ( simplification).

Lastly, researchers are called to take part in reviving 
the obscure heritage of Kerbala through their original 
papers and studies. Our final prayer that all praises and 
thanks be to Allah the lord of mankind and Allah may 
pray upon Mohammed and his chaste ansectry.  

Editor-in-Chief



some obscure heritage joints. It adds new publications 
to the heritage library. This is in addition to the valuable 
uses. So, the journal became a resort to researchers, 
scientists, and scholars of different domains, and a 
center of attraction for the educated and the elite, since 
it is a mirror of various thoughts and different styles. 
This issue contained ten valuable researches included 
several specializations such as religious, historical, 
literary, linguistic, etc.

Two papers about master of water and disdain, Abi 
Al Fedhl Al Abbas honored the current issue decorated 
its pages, and perfumed its words. It contained 
researches about scholars who sacrificed the soul 
and the precious to highlight Allah word and spread 
science and virtue among people, such scholars like 
sheikh Abdul Keream Al Ha'iri and sheikh Sherif Al 
Ulema'.

So, we and the respected researchers have politely 
revived their memories, documented their blessing,  
and registered their stands. This issue contained 
researches that analyzed the discourse in significant 
books as "Al Fusoul Al Gherewyah " and "Hashiyat Al 
Me'alim ", as well as other important papers.

Concerning the handwritten heritage, we complied 
with displaying things of the handwritten heritage in 
forward journal issues. This obligation started since 
the last issue. Accordingly, we presented in the current 



Issue Word
In the name of Allah, the most gracious, the most 

merciful

Praise be to God in a way that matches his generous 
face, we praise for all his great blessings and sublime 
kindness and charity. We pray and salute his chosen 
glorified prophet, the supported and settled slave, our 
master and prophet Mohammed and his progeny, the 
chosen whom Allah removed evil deeds and sins and 
purified them with a thorough purification.

However, Kerbala Heritage Journal presents to 
its readers original folklore researches matching 
with various moods to form, with this variety, a real 
core for studying the heritage, analyzing its texts, 
and discovering its caches; in addition to its writing 
and developing treating ways due to the original 
studies that argue with its vocabularies carrying the 
enhanced scientific results and recommendations that 
recommend inventing significant research topics that 
were not tackled before; or discussing subsections that 
were not displayed by the scientific research table. As a 
result, it opened the intellectual and cognitive horizons 
in front of learners and researches in the history or 
heritage fields. It provides them with information 
storage that participate in a way or another in research 
and writing development process. It encourages them 
to start new fruitful studies that took part in reviving 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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