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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل ملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة  التي تعنى بالتاث 

الفكري والثقايف ملدينة كربالء عىل وفق القواعد اآلتية:
العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشتط   -1

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق A4، وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )CD( 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.
من  الباحث/أو  واسم  عنوان  عىل  البحث  من  األوىل  الصفحة  حتتوي  أن   -4
شارك معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، 
والربيد االلكتوين لكل منهم مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف 

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

ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية تجُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 



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

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، 
ضمن  ينرش  مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ّدم  قجُ قد  البحث  كان  إذا  فيام  يشري  وأن 
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 يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

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

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

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

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



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

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

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

)turath@alkafeel.net(
 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التال: َسلَّ أو تجُ
ع  الكبري/ممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





بسم اهلل الرمحن الرحيم

           احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل أفضل األنبياء 
ا بعد فقد أخذت ملة  واملرسلني حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين. أمَّ
تراث كربالء عىل عاتقها مهمة إحياء تراث مدينة كربالء الَّتي تتمّيز 
بطابع روحّي فريد، فهي املدينة التي استوطنْت قلَب كلِّ مؤمن يف 
العامل، فاحلفاظ عىل تراثها وإحياؤه مسؤولية عاّمة، ومسؤولية القلم 
والرؤى  األفكار  بتبنِّي  املجلة  هيأيت  تسعى  لذا  خاّصة  األكاديمي 
التاثية املتخصصة  من خالل تشجيع  املكتبة  إثراء  الَّتي من شأهنا 
التاث  إحياء  يف  لتساهم  العلمّي  التفوق  ذات  الرصينة  األقالم 
ل  تشكِّ متينة  علمية  قاعدة  وبناء  كربالء،  ملدينة  والثقايف  الفكري 
ا مهاماًّ ال يستغني عنه الباحث يف التاريخ أو التاث،  مصدًرا معرفياًّ
بالتعاون  عة  املوسَّ العلمّية  الندوات  بإقامة  رشوعها  إىل  إضافة 
وستطبع  العراق،  يف  العلمية  واملؤسسات  اجلامعات  بعض  مع 
كربالء  تراث  ة  ملَّ من  القادمة  األعداد  يف  الندوات  هذه  خمرجات 
ل  األوَّ العدد  هو  فهذا   ، عمرها  من  الرابعة  الشمعة  أوقدت  الَّتي 
عة  متنوِّ احتوى عىل مموعة  الرابعة، وقد  للسنة  الرابع  د  املجلَّ من 
عىل  اشتملت  املّحكم  العلمّي  الطابع  ذات  التاثية  األبحاث  من 
مباحث قرآنيَّة و عقائدّية و تارخيية وتراثية و أدبيَّة نالت استحسان 
اخلرباء الذين قيموها من األساتذة اجلامعيني املشهود هلم بالكفاءة، 

كلمة العدد



االستشارية  اهليأة  ألعضاء  الذاتية  السرية  دفتيه  بني  العدد  ضمَّ  كام 
والتحريرية للمجّلة.   ونأمل أن يستمّر تواصل الباحثني مع املجّلة 
لدعم  والثقافية  الفكرية  األبحاث  من  نتاجاهتم  بجديد  لرفدها 

املسرية العلمية وضامن استمرارية املجّلة.
واحلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبيِّنا حممد 

وآل بيته الطيبني الطاهرين.  
رئيس التحرير



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
التكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  التاث،  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 لتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل



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

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

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
بتاث  متخصصة  علمية  ملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

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

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
-مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن 



التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية 
أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  ماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 

إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 
-اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها 

التي تستحقها، بالدليل. 
والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  -تعريف 

بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 
ظل  يف  بأنفسهم،  التاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  -تعزيز 
مما  الغربية،  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الــوازع  إىل  افتقادهم 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
يؤرش  مما  السابقني،  بتكة  االلتحام  وتعميق  التاثية  -التوعية 
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
-التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، 

فالكشف عن التاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  ملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص
علومجُ القرآن الكريم

يف خمطوطات أعالم كربالء املقّدسة
-السّيد هبة الدين احلسينّي الشهرستايّن 

أنموذًجا-
نصوٌص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع وحتقيق 

وتعليق"

الدكتور الشيخ عامد الكاظمي
اجلامعة العاملّية للعلوم اإلسالمّية 

)لندن( فرع العراق 25
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امللّخص

استمّدت  كربالء  أرض  أّن  إىل  أشارت  ومروّياته   الّصادق اإلمام  أحاديث  إّن 

قداستها من شخصّية سّيد الشهداء، إذ سالت عليها دماءجُ سبط النبّيa أصبحت 

أرضًا مقّدسة، وهذه القداسة أفضلّية خّصت هبا أرض كربالء، هلذا فإّن ما ورد من أحاديث 

العالية  املكانة  تؤّكد  الّصادق بشأن قداسة هذه األرض وخصوصّيتها  عن اإلمام 

واألفضلّية التي تتمّتع هبا هذه األرض دون املساس بقدسّية األرايض املقّدسة األخرى.

إالّ أّن أرض كربالء عىل مّر التاريخ اكتجُِشفت مكانتها وشهرهتا ونمّوها من خالل 

العامل الدينّي الكبري املتمّثل بمرقد سّيد الشهداء  فيها، وهو ما وصفته أحاديث 

 aومنها حديثه:)إّن من زار أحد األئّمة فهو كمن زار رسول اهلل اإلمام الّصادق

املقّدسة  كربالء  يف  واملقامات  املزارات  هذه  اهللa(.ومن  رسول  زار  ملن  ما  مثل  وله 

يقصده  مشّيدًا  مقامًا  اآلن  نجده  حيث   ،الّصادق حمجُّمد  بن  جعفر  اإلمام  مقام  هو 

البحرين  ودول  وباكستان  وإيران  العراق  من  اإلسالمّي  العامل  أنحاء  من  الزائرون 

والكويت والسعودّية وبقّية بقاع العامل.
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Abstract

Specialists in scientific methodology face more difficulty 
in providing a definite concept for the descriptive ap-
proach than that for the other research approaches due 
to their differences in deciding the aim this approach 
achieves :between the phenomenon up to explicating 
the relation and its extent and proportion and discov-
ering  the  reasons  behind  its  emergence  .In  spite  of 
this  ،the  descriptive  approach  is  commonly  used  in 
the scientific researches.

The descriptive approach is one form of scientific 
and systematic analysis and illustration used for de-
scribing a  particular  phenomenon or  a  certain prob-
lem and for figuring it out quantatively by means of 
collecting  data  and  codified  information  about  the 
phenomenon or the problem and analyzing it and then 
subjecting it to a careful and precise study.

When the researche uses the descriptive approach 
he /she does not explicate or describe all the phenom-
ena ،but rather he /she selects the phenomena that are 
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of  advantage  and  are  related  to  his  study  and  starts 
to describe them so as to prove and verify the scien-
tific  fact .He /she is also supposed to mix and com-
bine  what  he  /she  has  come  out  with  the  historical 
approach – especially if the subject of the study is of 
a historical or religious characteristic .The historical 
approach relies  on documenting and explicating the 
historical  fact  as  it  traces  and  looks  for  a  particular 
historical  phenomenon  through  happenings  proved 
by other historians or mentioned by ordinary people 
provided   that  the  historical  data  and  evidence  are 
subjected to critical analysis so as to see their authen-
ticity and validity ; it is not just for understanding the 
past but also for future planning.

The descriptive approach is one of the modern sci-
entific approaches used in research studies .This ap-
proach has a number of stages starting with assigning 
the  problem  followed  by  setting  the  hypothese  and 
them testing the validity and trueness of such hypoth-
eses up to getting to the results and conclusions .This 
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requires a number of the scientic steps to take place 
the most important of which are :putting the problem 
of the research in a form of question or questions and 
then setting the hypotheses as suggestive answers for 
the  problem  directing  the  research  towards  coming 
out with and choosing such answers and solutions.
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املقّدمة
ومنشأ،  سبٍب  اىل  تكّوهنا  وبداية  وجودها  أسباب  يف  مدينٍة  كّل  حتتاج 
وكذلك حاجتها يف أن متتاز عن غريها ببعض املمّيزات التي رّبام تكون سلبّيًة 
أو إجيابّية، كثريًة أو قليلة، وال خيتلف اثنان يف أّن ظاهرة نشوء املدن ومتايزها 
مل تأِت من فراغ أو من باب الصدفة واالّتفاق، وإّنام هناك عوامل كانت وراء 
تكّوهنا ومتايزها، سواًء أكانت هذه العوامل تارخيّية، أم اقتصادّية، أم عسكرّية 

أم دينّية، أم غريها، هذا بصورٍة عاّمة.

أّما بخصوص املدن اإلسالمّية فيذكر الكثريجُ من الباحثني أّن أسباب تكّون 
ونشوء هذه املدن كان سبجُبه أمرين جوهرّيني مها: 

األّول:   

املسلمون    هبا  استقّر  أن  وبعد  اإلسالم،  قبل  كانت  قديمة  حوارض  أهّنا 
منحوها طابعًا إسالمّيًا.

الثاين:   

أهّنا أمصار أّسسها املسلمون بعد الفتوحات اإلسالمّية.  

فإّن  املقّدسة هي دراسٌة َوْصفّية،  أّن دراستنا ألفضلّية مدينة كربالء  وبام 
املباحث  ستبّينها  التي  الدراسة  من  اجلانب  هذا  عىل  يقترص  سوف  األمر 
أن  من  ّد  البجُ املعارصة  الّدراسات  يف  الوصفّي  اجلانب  ولتوضيح  القادمة، 
للمنهج  مفهوٍم  حتديد  يف  صعوبًة  العلمّية  املنهجّية  يف  املتخّصصون  يجُواجه 
الوصفّي أكثر من غريه من مناهج البحث؛ وذلك بسبب اختالفهم يف حتديد 
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اهلدف الذي حيّققه هذا املنهج: ما بني توضيح الظاهرة إىل توضيح العالقة 
ومقدارها، واكتشاف األسباب الّداعية لنشوئها.

البحوث  الوصفّي شائع االستخدام يف  املنهج  فإّن  الرغم من هذا  وعىل 
العلمّية. 

يجُقصد باملنهج الوصفّي هو»أحد أشكال التحليل والتفسري العلمّي املنّظم؛ 
بياناٍت  مجع  طريق  عن  كّمّيًا  وتصويرها  حمّددة  مشكلٍة  أو  ظاهرٍة  لوصف 
للدراسة  وإخضاعها  وحتليلها  املشكلة  أو  الظاهرة  عن  مقنّنة  ومعلومات 

الدقيقة«.

والباحث حينام يستخدم املنهج الوصفّي، ال يقوم بجمع الظواهر ووصفها 
مجيعًا، وإّنام يقوم بانتقاء الظواهر التي ختدم غرضه من الّدراسة ثّم يصفها، 
إليه  يتوّصل  ما  يمزج  أن  العلمّية. وجيب  إثبات احلقيقة  إىل  بذلك  ليتوّصل 
مع املنهج التارخيّي، خاّصًة إذا كان موضوع الدراسة حيمل الصفة التارخيّية 
أو الدينّية، فاملنهج التارخيّي يعتمد عىل التوثيق والتفسري للحقائق التارخيّية، 
أثبتها  أحداث  خالل  من  تارخيّية  ظاهرٍة  تتّبع  عىل  املنهج  هذا  يقوم  حيث 
ضع الباحث ما حصل عليه من بيانات  املؤّرخون أو ذكرها أفراد عىل أن خيجُ
للتعّرف إىل أصالتها وصدقها. وهي ليست  النقدّي  وأدّلة تارخيّية للتحليل 

فقط من أجل فهم املايض بل التخطيط املستقبيّل أيضًا.

يف  احلديث  العلمّي  املنهج  أساليب  أحد  هو  الوصفّي  واألسلوب 
املشكلة  بتحديد  تبدأ  عديدة  مراحل  األسلوب  وهلذا  البحثّية،  الدراسات 
ثم طرح االفتاضات واختيار االفتاض الصحيح منها من أجل الوصول 



175

م.د. مجعه ثجيل احلمداين

�سهر جمادى الخرة 1438هـ /اآذار  2017مال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع/العدد الأول

العلمّية، وأمّهها:  املزيد من اخلطوات  والتعميامت ويتطّلب هذا  النتائج  اىل 
صياغة مشكلة البحث عىل شكل سؤال أو أكثر ووضع فرضّياٍت كحلوٍل 

مبدئّية حلّل املشكلة، توّجه البحث نحو اختيار هذه احللول.

املعنى الّلغوي لكربالء	 

ال خيفى أّن كّل لفٍظ له داللته عىل املعنى املوضوع له، وخصوصًا األسامء، 
يربز  االسم–  -أي  وهو  عليه،  تدّل  الذي  املعنى  عىل  عميقة  داللة  هلا  فإّن 

ويظهر ما يمتاز به ذلك املعنى. 

أّن)كربالء( منحوتٌة من كلمَتْي)كور  الشهرستاين  الدين  السيد هبة  ذكر 
بابل( بمعنى مموعة قرى بابلّية)1(.

قبل  ما  اىل  تارخيجُها  يعود  التي  القديمة  العراقّية  املدن  من  كربالء  وتجُعّد 
أّن  أّن اسمها يعني)قرب اإلله(، وذهب بعضهم اىل  البابيّل، ويجُذكر  العرص 
اسمها مشتّق من كلمة)كور بابل( التي هي عبارة عن مموعة من قرى بابلّية 
قديمة منها نينوى والغارضّية وكربلة -بتضخيم الالم- ثّم كربالء وعقر بابل 

والنواويس واحلائر، وذهب آخرون أّن اسمها مشتّق من الكرب والبالء.

سبط  دمجُ  تربتها  عىل  أجُريق  فقد  الشيعة  لدى  بقدسّيتها  كربالء  وتشتهر 
عليهم  اهلل  األطهار)صلوات  بيته  وأهل  عىل  بن  احلجُسني  الكريم  الرسول 

أمجعني( يف واقعة الطّف املشهورة يف 61هـ.

يف  الّرخاوة  وتعني  من)الكربلة(  مشتّق  لفٌظ  أهّنا  احلموّي  ياقوتجُ  وذكر 
القدمني، عّللها لرخاوة أرضها وتربتها. فيجُقال: جاء يميش مكرباًل، فيجوز 
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قال: كربلت  ّميت بذلك، ويجُ عىل هذا أن تكون أرض هذا املوضع رخوة، فسجُ
احلنطة إذا هّذبتها ونّقيتها، ويجُنشد يف صفة احلنطة:

للثقل رسوبًا  محراَء   قد غربلت وكربلت من القصل حيملن 

ّميت بذلك.  فيجوز عىل هذا أن تكون هذه األرض منّقاة من احلصـى والدغل، فسجُ

والكربل اسمجُ نبات احلاّمض، وقال أبو وجرة يصف عهون اهلودج:

دفىل وعميم  كربل  يمور وثامر  سبط  والندى   عليها 

ّمي به.)2(  فيجوز أن يكون هذا الصنف من النّبت يكثر نبتجُه هناك فسجُ

قرأناه يف بعض كتب  الكرميل(:)والذي  الّلغوي)انستاس  وقال األديب 
الباحثني أّن كربالء منحوتٌة من كلمتني، من)كرب( و)إل( أي حرم اهلل أو 

مقّدس اهلل.
وهو أمٌر وارد ألّن هذه البقاع سكنها السامّيون قدياًم، وإذا فّسنا)كرب( 
العربجُ قدياًم كرب يكرب  أيضًا دّلت عىل معنى)القرب( فقد قال  بالعربّية 
مكروبًا، أي دنا، وهي تجُعطي املعنى نفسه لدى السامّيني. أّما)إل( فإّنه كان 
يعني)اآلل( يف الّلغة السامّية. وعىل حسبان كربالء من األسامء السامّية تكون 

القرية من القرى القديمة التابعة لبابل)3(.

أجُطلقت عليها  العتبات املقّدسة: أّن كربالء املقّدسة قد  ِكر يف موسوعة  ذجُ
األسامء اآلتية: عّمورا، وماريا، وصفورا، حيث جاء ما نّصه:)يّتضح ممّا تقّدم 
أّن تاريخ كربالء موغٌل يف القدم، وأهّنا كانت من أّمهات مدن طسوج النهرين
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أرضها  وعىل  القديم،  الفرات  بأسفل  هنر)باالكو(  ضفاف  عىل  الواقعة   
هبا  ِرفت  عجُ التي  األسامء  من  قدمها  عىل  يجُستدّل  كام  والصالة،  للعبادة  معبٌد 

قدياًم: عّمورا، وماريا، وصفورا)4(.
قتل:»إّن  وذكرت بعض املصادر: أّن احلجُسني قال ألصحابه قبل أن يجُ
رسول اهللa قال ل: يا بني إّنك ستجُساق اىل العراق، وهي أرٌض قد التقى 
هبا النبّيون وأوصياء النبّيني، وهي أرٌض تدعى عّمورا، وإّنك تجُسَتشَهدجُ هبا، 

ويستشهد هبا مجاعٌة من أصحابك« )5(.
ِعَتْت به  نجُ إّن األمر الذي يؤّيد وجود احلياة املدنّية يف كربالء قدياًم هو ما 
املدينةجُ من تسمياٍت خمتلفة أجُطلقت عليها خالل تارخيها ومنها:)كاربيال، كور 
التاريخ  املختلفة عرب  معانيها  املنطقة  التي محلت  كارباال(  ايل،  بابل، كرب 
جعها بعض األدّلة اىل أصوٍل غري عربّية، وهذا  وحّتى التسمية)كربالء( فتجُ
ها أّن هناك أقوامًا عديدين تعاقبوا عىل أرضها لذا  يقودنا اىل نتيجٍة مهّمة مفادجُ

نعتوها بمسّميات متعّددة كلٌّ بحسب احلقبة التارخيّية التي عاشها.

ويبدو أّن أفول احلضارة البابلّية يف العراق أّثر بشكٍل كبري عىل احلياة املدنّية 
يف كربالء التي باتت تشّكل اليوم جزًء من تراث العراق احلضارّي، وما أن 
جاء اإلسالم حتى متّصـرت كربالء وحتديدًا بعد واقعة الطّف املشهورة سنة 
61 هجرية بعد استشهاد اإلمام احلجُسني وأهل بيته األطهارb ودفنهم يف 

هذه البقعة الطاهرة التي أصبحت فيام بعد النواة األوىل لنشأة املدينة.)6(
واستنادًا عىل كّل ما تقّدم فإّن مشكلة بحثنا يف األفضلّية التي أشار هلا اإلمام 
الّصادق لكربالء املقّدسة، وما هي خصوصّيتها حتى تفّضل عىل ما سواها؟
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أفضلّية أرض كربالء	•
امتازت أحاديثجُ أئّمة أهل البيتb بعد واقعة كربالء بالسعة يف تعريف 
أهّم  ومن  خصائص،  من  حتمل  وبام  املقّدسة  كربالء  أرض  بشـرافة  الناس 

تلك اخلصائص: 

بيته - 1 وأهل  وأوالده   احلجُسني لإلمام  الطاهر  اجلسد  ضّمت  أهّنا 
وأصحابهb وبذلك اشتهر هذا املكان بني الناس.

لتوجيه الناس اىل التحيّل باآلداب والّلياقة عند توّجههم لزيارة صاحب - 2
فها اإلمام احلجُسني لنقل اجلنبة املعرفّية عند أهل اإليامن  التبة ومرشِّ

من مرحلة العلم بحقيقة اليشء اىل مرحلة العمل.

ورد عن اإلمام الّصادق قال:»قربجُ احلجُسني عشـرون ذراعًا مكسـرًا 
روضٌة من رياض اجلنة«)7(.

اإلمام  قدما  داستها  التي  املقّدسة  األرض  تلك  باحتام  حيكم  فالعقل 
احلجُسني، وأّما يف الرشع فقد وردت األخبار الكثرية اآلمرة باحتامها وأّن 
 aفيها الشفاء واملالئكة تتهادى فيام بينها بتبته، كام ورد أّن الرسول الكريم
 أهدى اىل زوجته أّم سلمة شيئًا من تربتها يف قارورة؛ كام أّن اإلمام احلجُسني
.أعطاها قارورًة أخرى فيها من تراب قربه، وقد حتّولت اىل دٍم يف يوم مرصعه

فقد أخرج احلافظ أبو نعيم يف)دالئل النبّوة( بإسناده عن أيب وائل شقيق 
يدي  بني  يلعبان  واحلجُسني  احلسنجُ  قالت:)كان  سلمة  أّم  عن  سلمة،  ابن 
هذا  ابنك  تقتل  أّمتك  إّن  ّمد  حمجُ يا  فقال:  جربائيل  فنزل  بيتي،  يف   aالنبّي



179

م.د. مجعه ثجيل احلمداين

�سهر جمادى الخرة 1438هـ /اآذار  2017مال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع/العدد الأول

من بعدك، فأومأ اىل احلجُسني، فبكى رسول اهللa وضّمه اىل صدره، وأتاه 
عندك  وديعٌة  سلمة،  أّم  يا  وقال:  وبالء،  كرٍب  ريح  قال:  ثّم  فشّمها،  بتبٍة 
فجعلتها  قجُتل،  قد  ابني  أّن  فاعلمي  دمًا  التبة  هذه  حتّولت  إذا  التبة،  هذه 
يف قارورة، ثّم جعلت تنظر اليه كّل يوم وتقول:»إّن يومًا تتحّولني دمًا ليوٌم 

عظيم«)8(.

وهناك أحاديث كثرية وردت يف هذا اخلصوص وهذا املضمون وبطرٍق 
خمتلفة.

إّن تربة كهذه يأخذها النبّيa ويقّبلها، ليدّل عىل أّن هلا آثارًا تكوينّية من 
فيض الدموع عند شّمها، وأيضًا أخذ أّم مسلمة من هذه التبة واالحتفاظ 
هجُ إّياها باالحتفاظ هبا  واالهتامم هبا أمام ناظره وإقراره هلا عىل ذلك. بل أمرجُ
كام يف بعض األخبار، ويف موقٍف آخر يقول هلا:))وديعٌة عندك هذه التبة، 
إن حتّولت هذه التبة دمًا فاعلمي أّن ابني قد قتل((. كّل ذلك وغريه الكثري 
والكثري من األحاديث التي نّصت يف هذه املعاين املجُشار اليها يؤّكد عىل وجود 

اخلصوصّية هلذه األرض الطّيبة.

وباتت لتبة هذه األرض قدسّيٌة وبركة جلميع عّشاق احلجُسني ومواليه 
وشيعته ألهّنا امتزجت بدم احلجُسني الشهيد فأصبحت كأهّنا بلسٌم ودواء 
تطيب هلم؛ كاملحّب حني يشّم رائحة احلبيب فيهدأ ثّم يبىل عنه داؤه، ومن 
ظّل  جدًا،  قوّي  ومعنوّي  روحّي  جذٍب  عامَل  كربالء  أرض  أصبحت  هنا 
يشّد الناس املؤمنني اليها، ويستقطب كّل أولئك الذين باتت واقعة عاشوراء 
وتستنهض  واألسى  والّلوعة  احلزن  كوامن  نفوسهم  يف  تؤّجج  املفجعة 
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مهمهم للتوّجه اىل هذه األرض، وشّد الرحال اليها من كّل حدٍب وصوب 
لغاية الترّشف والترّبك والتشّفع بزيارة أيب األحرار الصناديد وسّيد الشهداء 

.اإلمام احلجُسني aاألبرار وسليل رسول اهلل
ويجُغادر  الطويل  السفر  عناء  يتجّشم   الّصادق جعفر  اإلمام  كان  لقد 
حمّل سكناه أينام كان لزيارة جّده احلجُسني وكان يشّدد ويرّكز يف احلّث عىل 

الزيارة ومعرفة اإلمام معرفًة تاّمة.

144هـ،  سنة   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  جّده  لزيارة  قدم  وقد 
 .ومّلا أّدى مراسيم الزيارة وأمتّها توّجه لزيارة مرقد أيب عبد اهلل احلجُسني
عن  يبعد  كربالء  شامل  الغارضّية  جنب  مكان  اىل  ذهب  كربالء  وصل  فلاّم 
املرقد الشـريف أكثر من)1500مت( فاغتسل ولبس أطهر ثيابه وتوّجه ملرقد 

جّده يتلو زيارة وارث، وانكّب عىل القرب الرشيف.

 )لذا أجُنشئ يف املكان الذي أقام فيه مزارًا يجُسّمى بـ)مقام جعفر الّصادق
اإلمام  باسم)رشيعة  أيضًا  يجُعرف  واملقام  باجلعفرّيات  املنطقة  ّميت  سجُ وقد 
ّيد هذا املقام عام 971هـ وأصبح مزارًا يتّدد إليه الناس  الّصادق( وقد شجُ

ويتوّسلون بوجاهة اإلمام، وقد حدثت منه معاجز كثرية.

يف  املقّدسة  كربالء  مدينة  اىل   الّصادق ّمد  حمجُ بن  جعفر  اإلمام  انتقل 
مطلع القرن الثاين اهلجرّي أّيام احلاكم العّبايس أيب العّباس السّفاح)132-

136هـ(، ثّم عاد اىل املدينة املنّورة أّيام املنصور)136-158هـ()9(.

سكن  املقّدسة،  كربالء   الّصادق ّمد  حمجُ بن  جعفر  اإلمام  نزل  وحني 
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أصحابه  عىل  العلمّية  وحمارضاته  دروسه  لقي  يجُ وكان  العلقمي  هنر  جنوب 
الروضة  أروقة  يف  وكذلك  العلقمي،  هنر  ضفاف  عىل  داره  يف  وتالمذته 
ومقامه  والتدريس،  للدراسة  مقّرًا  املذكورة  داره  شيعته  اخّتذ  ثّم  احلجُسينّية، 
وقضاء  امللاّمت  لكشف  احلاجات  وذوو  الزائرون  يقصده  بعده  من  مقّدس 
احلوائج والتوّسل والترّضع اىل اهلل بولّيه اإلمام الّصادق، وحسب القول 
املشهور عند أهال كربالء املقّدسة أّن اإلمام الّصادق قد اشتى لشيعته 
أرايض ضّفتي العلقمي، ثّم كتب وقفّيته لشيعته والزائرين والوافدين لزيارة 
تجُعرف برشيعة  املقامجُ  فيها  يقع  التي  قرب جّده اإلمام احلجُسني، واألرايض 

الّصادق أو اجلعفرّيات)10(.

ذكر ابن قولويه عن اإلمام الّصادق:».....رسنا معه من القادسية حّتى 
 .ابن جّدي نوح به  الذي اعتصم  النّجف، فقال: هو احلبل  أرشف عىل 
ثّم قال: اعدل بنا. فعدلت فلم يزل سائرًا حّتى أتى القرى فوقف عىل القرب 
فسّلم عليه... ثّم قام وصىّل أربع ركعات وصّليت معه، وقلت: يا بن رسول 

اهلل ما هذا القرب؟ فقال: هذا قرب جّدي عيل بن أيب طالب....«)11(.

عن موسى بن القاسم احلضـرمّي، قال:»ورد أبو عبداهلل يف أّول والية 
أيب جعفر املنصور فنزل النجف، فقال: يا موسى اذهب اىل الطريق األعظم 
فقف عىل الطريق وانظر، فإّنه سيجيئك رجٌل من ناحية القادسّية، فإذا دنا منك 
فقل له: ها هنا رجٌل من ولد رسول اهللa يدعوك، فإّنه سيجيء معك... 
قال: فدعا به فدخل األعرايّب اليه ودنوت أنا، فرصت عىل باب اخليمة أسمع 
أبو عبداهلل: من أين قدمت؟ قال: من أقصـى  الكالم وال أرامها، فقال 
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 )12(»...سني اليمن...قال: فيَم جئت هاهنا؟ قال: جئت زائرًا للحجُ

ويستدّل من هذه األحاديث أّن َسَفر اإلمام الّصادق قد حصل فعاًل 
خ كذلك أّيام  خ من قبل الباحثني بصورٍة واضحة ودقيقة ومل تؤرَّ لكنّه مل يؤرَّ

إقامته يف العراق.

سني األعلمي احلائرّي نقاًل عن البحار عام نزول  ّمد حجُ وقد نقل الشيخ حمجُ
اإلمام الّصادق اىل كربالء املقّدسة سنة 144هـ، وقال:»ويف سنة 144هـ 
ّمد لزيارة جّده أمري املؤمنني فلاّم أّدى مراسيم الزيارة  قدم جعفر بن حمجُ
اإلمام  هبا  حّل  التي  األرايض  تلك  وتجُسّمى  كربالء،  شامل  وسكن  خرج 

الّصادق باجلعفرّيات«.

قال:  زمعة  بن  وهب  بن  اهلل  عبد  عن  بسنده  املستدرك  يف  احلاكم  روى 
ليلٍة للنوم فاستيقظ  أّن رسول اهللa اضطجع ذات   أّم سلمة أخربتني 
املّرة  به  ما رأيت  استيقظ وهو حائر دون  ثّم  فرقد  ثّم اضطجع  وهو حائر، 
األوىل، ثّم اضطجع فاستيقظ وبيده تربٌة محراء يقّبلها، فقلت: ما هذه التبة يا 
رسول اهلل؟ قال:»أخربين جربيل أّن هذا يقتل بأرض العراق -وأشار اىل 
قتل هبا، فهذه تربتها«)13(. احلجُسني- فقلتجُ جلربيل أرين تربة األرض التي يجُ

وهذا  خيرجاه)14(،  ومل  الشيَخنْي  عىل  صحيح  حديٌث  هذا  احلاكم  قال 
احلديث يبنّي فضل ومنزلة كربالء، إذ أّن كربالء قبل احلجُسني مل تكن سوى 

صحراء قاحلة تعلوها الّرمال ال غري.

عن اإلمام الّصادق قال:)خلق اهلل كربالء قبل أن خيلق الكعبة املرّشفة 
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اهلل  أن خيلق  قبل  فام زالت  فيها،  ألف عام وقّدسها وبارك  بأربعة وعرشين 
اهلل  جيعلها  ثانية:)حّتى  روايٍة  ويف  كذلك(،  والتزال  مباركة  مقّدسة  اخللق 

أفضل أرض اجلنّة وأفضل منزل ومسكن يجُسِكنجُ اهلل فيه أولياءه يف اجلنّة(.

ومن األحاديث التي حتّدثت عن خصوصّية أرض كربالء حديث اإلمام 
قبل  مباركًا  آمنًا  حرمًا  كربالء  أرض  اهلل  الّسّجاد:»اخّتذ  احلجُسني  بن  عيل 
أن خيلق أرض الكعبة املشـّرفة بأربعة وعرشين ألف عام، وإهّنا إذا بّدل اهلل 
األرضني رفعها اهلل كام هي برّمتها نورانّية صافية فجعلت يف أفضل روض 
النبّيون واملرسلون  وأفضل مسكن يف اجلنّة ال يسكنه إاّل  من رياض اجلنّة، 
الكوكب  يزهر  كام  اجلنّة  رياض  من  لتزهر  وإهّنا  الرسل،  من  العزم  أولو 
الدّرّي من بني الكواكب ألهل األرض، يغشى نورها نور أبصار أهل اجلنّة 
مجيعًا، وهي تنادي أنا أرض اهلل املقّدسة، والطينة املباركة التي تضّمنت سّيد 

الشهداء وسّيد شباب أهل اجلنّة«)15(. 

روى احلرُّ العاميّل عن اإلمام أيب عبد اهلل الّصادق:»إّن أرض الكعبة 
نِي بيت اهلل عىل ظهري؟ يأتيني الناس من كّل فّج عميق  قالت: َمْن مثيل وقد بجُ
ِعلت حرم اهلل وأمنه، فأوىص اهلل اليها أن كّفي وقّري، ما َفْضل ما فجُّضلت  وججُ
فحملت  البحر  يف  ِمست  غجُ اإلبرة  بمنزلة  إاّل  كربالء  أرضجُ  أجُعطِيت  فيام  به 
فّضلتك، ولوال َمْن ضمنته كربالء ما  من ماء البحر، ولوال تربة كربالء ما 

خلقتك، وال خلقت البيت الذي افتخرِت به، فقّري واستقّري«)16(.

واحلديثان يتضّمنان معاين عديدة وحقائق كثرية، منها:	 



184

َفْضلجُ أرِض كربالء يف روايات اإلمام الّصادق-دراسة َوْصفّية-

أّوالً: سنّة التفضيل حقيقة كونّية وقرآنّية، ولو نظر اإلنسان اىل ما يدور من 
حوله يف هذا الكون الرحب لوجد أّن اهلل عّز وجّل قد فّضل خلقًا عىل خلق، 
فاألرض فّضلها عىل الكواكب فجعل فيها احلياة، ورّشفها باألنبياء)صلوات 
اهلل عليهم أمجعني( وأكرمها  هببوط الوحي، ثّم خلق املاء فجعل منه فراتًا عذبًا 
وماحلًا أجاجًا، وفّضل التبة بعضها عىل بعض، فمنها األرض السبخة التي 
ال ينبت فيها الزرع ومنها الصلبة التي ال خترج منها إاّل احلجارة ومنها األرض 
الطّيبة، ولو نظرنا اىل األرضني لوجدنامها قد أعّدتا لتكونا حرمني، فكربالء 
ضّمت جسد سّيد شباب أهل اجلنّة ومّكة ضّمت بيت اهلل جّل وعال.
ولذلك ورد هذا احلديث عن اإلمام زين العابدين؛ كي يتعّرف الناس 
عىل اخلصائص التي خّصت هبا أرض كربالء، ال من قبيل التقليل من شأن 
أرض مّكة املكّرمة، أو الكعبة املرّشفة أعّزها اهلل، وإّنام من قبيل بيان احلكمة 

يف تفضيل أرض كربالء.

إّن التفضيل يف الواقع حقيقة قرآنّية حتّدث عنها كتاب اهلل وإهّنا جرت حّتى 
لجُ  سجُ بني األنبياء واملرسلني)صلوات اهلل عليهم أمجعني(؛ قال تعاىل:تِْلَك الرُّ

ْم َدَرَجاٍت﴾)17(. ْن َكلََّم اهللجُ َوَرَفَع َبْعَضهجُ م مَّ نْهجُ ْم َعىَل َبْعٍض مِّ ْلنَا َبْعَضهجُ َفضَّ

وعليه فالتفضيل سنٌّة كونّية وقرآنّية، وإّن أحاديث العتة الطاهرةb إّنام 
جاءت يف هذا املورد كي يّطلع اإلنسان عىل حكمة اهلل فيها.

ثانيًا: إّن احلكمة يف تفضيل أرض كربالء، كام يقول السيد نبيل احلسني 
بعد إيراده العديد من اآليات القرآنّية التي تدعم رأيه قال:).....وهذا يدّل 
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عىل أّن رشافة املقام من املقيم.....(. 

هي  بأهّنا  كربالء  ألرض  وصفه  يف   الّصادق اإلمام  روايات  وتؤّكد 
البقعة املباركة الطاهرة وهي التي توّضح اخلصوصّية املكانّية ألرض كربالء 
قوله:»شاطئ الوادي األيمن الذي ذكره اهلل تعاىل يف القرآن هو الفرات، 

والبقعة املباركة هي كربالء«)18(.
تِل احلجُسني، قامت فأخربت بذلك!  ويف رواية عن أّم سلمة حينام قجُ
فقيل هلا: أّنى علمت؟ قالت: دفع إّل رسول اهللa........ وقال ل:»إذا صار 
تِل، فكان كام قال، وقربه يف البقعة املباركة والربوة  هذا دمًا فأعلمي أّن ابني قد قجُ
ذات قرار ومعني بطّف كربالء بني نينوى والغارضّية من قرى النهرين«)19(.
وعن النبّيa يف حديث طويل:»...كربالء ...وهي أطيب بقاع األرض 

وأعظمها حرمة وإهّنا من بطحاء اجلنّة«)20(.
إّن لزائر احلجُسني وملعظم شعائره واملقيم العزاء عليه أجرًا ال مثيل له، لذا 
قال اإلمام أبو عبد اهلل الّصادق:)لو أّن أحدكم حّج دهره ثّم مل يزر احلجُسني 
بن عيل لكان تاركًا حّقًا من حقوق رسول اهللa ألّن حّق احلجُسني فريضٌة 
من اهلل تعاىل واجبٌة عىل كّل مسلم(. ويف رواية أخرى أّن زيارته مفتضٌة 
ّمد بن مسلم عن أيب جعفر: قال:  عىل كّل مؤمٍن يقّر باإلمامة:))عن حمجُ
وا شيعتنا بزيارة قرب احلجُسني فإّن إتيانه يزيد الّرزق ويمّد يف العمر ويدفع  رجُ مجُ
باإلمامة من اهلل()21(. له  يقّر  السوء، وإتيانه مفتٌض عىل كّل مؤمن  مدافع 

أن  قبل  مباركًا  آمنًا  حرمًا  كربالء  اخّتذ  اهلل  الّصادق:»إّن  اإلمام  قال 
يّتخذ مّكة حرمًا«)22(. 
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وقال اإلمام الّصادق عن أبيه، عن آبائه، عن أمري املؤمنني: قال: 
قال هلا كربالء، هي البقعة التي كانت  قال رسول اهللa:» يجُقرب ابني بأرٍض يجُ
 فيها قّبة اإلسالم التي نّجى اهلل عليها أمري املؤمنني والذين آمنوا مع نوح

يف الطوفان«)23(.
أوالد  خري  فإّن  تقطعوه،  وال  كربالء  قال:»زوروا   الّصادق وعن 
األنبياء ضمنته؛ أال وإّن املالئكة زارت كربالء ألف عام من قبل أن يسكنها 

جّدي احلجُسني وما من ليلٍة إاّل وجربائيل وميكائيل يزورانه«)24(.
•	.أفضلّية كربالء ومتّيزها بسبب زيارة اإلمام احلجُسني

وردت الكثري من األحاديث والروايات يف أفضلّية وأمهّية زيارة كربالء 
املقّدسة سواًء عن طريق أحاديث األئّمة األطهارb نفسهم أم عن غريهم، 
الّصادق حني  ّمد  وي عن اإلمام جعفر بن حمجُ ومن هذه األحاديث ما رجُ
يأتيه مكروٌب إاّل  تِل مكروبًا، وحقيٌق عىل اهلل أن ال  قجُ  احلجُسني قال:»إّن 

رّده اهلل مسورًا«)25(.
ومنها قوله:»زيارة قرب جّدي احلجُسني تعدل حّجة وعمرة«)26(.

ّمد بن عبداهلل املرادي عن أبيه: أتيت  ومنها أيضًا: قول ابن اسحاق بن حمجُ
قرب احلجُسني، فغلبتني عيني فأغفيت عنده إغفاءة، فسمعت قائاًل يقول: 
بن  جعفر  فلقيت  فحججت  قال:  القرب.  هذا  يف  حاجة  لغريكم  فإّن  قوموا 
بقرب  وّكل  سبحانه  اهلل  أّن  علمت  ما  أو  فقال:»  ذلك  عن  فسألته   ّمد حمجُ
احلجُسني أربعة آالف ملك من املالئكة شعثا غربا يبكونه اىل يوم القيامة«)27(.
أبيه،  عن  أيب،  »حّدثني  قال:  عيسى  بن  أمحد  الطاهر  عن  كذلك:  ومنها 
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قرب  زيارة  يف  تقول  ما  إنسان:  سأله  قال:   الّصادق ّمد  حمجُ بن  جعفر  عن 
احلجُسني؟ فقال: جيئوه وال جتفوه، فإّنه سّيد شباب أهل اجلنّة«)28( .

تعّد  أن  من  أكثر  فهي  األخروّية   زيارته وعوائد  ومنافع  فوائد  وأّما 
ىص، وَمْن تأّمل يف أجر الزائر وكرامته وما يجُتحف به من العطايا الرّبانية  وحتجُ
التكوينّية  الوالية  من   احلجُسني لإلمام  ما  ويرى  العجاب  العجب  يرى 
لزّواره من األجر  الرمحن سبحانه وتعاىل  يجُعطي  التي هبا  امللكوتّية،  واملنزلة 
والثواب بال وزن وال حساب، وليس ذلك بعجيب، أليس قد وهب اإلمام 
احلجُسني كّل ما عنده هلل سبحانه وتعاىل، وأعطى يف سبيله النفس واملال 
والولد، فمن الطبيعّي جّدًا أن يعطيه اهلل جّل وعال ما ال نقدر عىل تصّوره وال 

خيطر عىل أذهاننا املحدودة.)29( 
والروايات الرشيفة بّينت بعض هذه الكرامات املعنوّية واألخروّية التي 

.يسعد هبا الزائر لقرب احلجُسني
 الشهداء سّيد  قرب  زيارة  ألفضلّية  والوعظّية  اإليامنّية  الدعوات  هذه 
املستمّدة قدسّيتها من قدسّية  املقّدسة  أعطت بدورها أفضلّية ملدينة كربالء 
صاحب القرب. األمر الذي جيعل من هذه املدينة املقّدسة مركزًا لالستقطاب 
الدينّي واملعريّف والوعظّي، الذي يتوّلد من أثره استقطاٌب جتارّي وسياحّي 
يتك أثره هو اآلخر عىل مستوى العمران واخلدمات املقّدمة للزّوار ويسّجل 
خمتلف  من  الزائرين  كثرة  بسبب  الواضح  االقتصادّي  االنتعاش  من  حالة 

البلدان اإلسالمّية.
اإلقبال  خالل  ومن  واضح،  بشكٍل  للعيان  يربز  تقّدم،  ما  عىل  وتأسيسًا 
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املليويّن الكبري للمسلمني من خمتلف البالد اإلسالمّية، احلاجة املاّسة لتأسيس 
مدارس وعلوم دينّية كبرية تتناسب مع حجم وسعة املدينة، ومع كثرة أعداد 
الوافدين الطالبني للعلم واملعرفة يف خمتلف العلوم الدينية، تأسست عىل أثر 
ذلك اجلامعات واملعاهد يف خمتلف فروع املعرفة، وهذا ما تكّفلت به العتبتان 
املقّدسة  كربالء  مدينة  توصف  كّله  هلذا  والعّباسية،  احلجُسينّية  املقّدستان 
عند معظم املسلمني بأهّنا واحدٌة من أكرب املدن العلمّية والدينّية التي تقّدم 

خدماهتا العلمّية واملعرفّية للناس كافة. 
ازدهار كربالء علمّيًا ودينّيًا جّسد وقّدم بشكل واضح ومبارش فكر  إّن 
أشار  ما  اهلل عليهم أمجعني(، ومن ذلك  البيت األطهار)صلوات  أهل  أئّمة 
اليه اإلمام الّرضا حني طلب من حمّبيه أن يقّدموا فكرهم وعلمهم عن 
أمرنا،  أحيى  من  اهلل  رحم  أمرنا،  قوله:»أحيوا  يف   bأمرهم إحياء  طريق 
فقيل له، وكيف نحيي أمركم يا بن رسول اهلل؟ قال: بتعّلم علومنا وتعليمها 

للناس، ألّن الناس لو علموا حماسن كالمنا الّتبعونا«)30(.
فالن،  قال  نقول  وال  نحّدث،  اهلل  رسول  عن  له:»إّنا  آخر  قول  ويف 
أّولنا  وكالم  أّولنا،  كالم  مثل  آخرنا  فكالم  كالمنا،  فيتناقض  فالن،  وقال 
حّدثنا  حتّدثنا  فإْن  القرآن،  خالف  علينا  تقبلوا  وال  آخرنا،  لكالم  مصادٌق 

بموافقة القرآن والسنّة«)31( 
وهكذا امتازت مدينة كربالء بتطبيقها لعلوم أهل البيتb من خالل تنفيذ 
كّل ما ورد منهمb من وصايا وعلوم فحظيت هذه املدينة باألفضلّية بسبب 

 .ذلك. وهذه األفضلّية كام هو معروف ناجتة من زيارة اإلمام احلجُسني
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اخلامتة 
ان احاديث االمام الّصادق ومروياته التي اشارت اىل ان ارض كربالء 
استمدت قداستها من شخصية سيد الشهداء،حيث سالت عليها دماء 
سبط النبيa اصبحت ارضًا مقدسة ،وهذه القداسة افضلية خصصت هبا 
بشأن    الصادق  االمام  احاديث عن  من  ماورد  فان  ،هلذا  كربالء  ارض 
قداسة هذه االرض وخصوصيتها تؤكد املكانة العالية واالفضلية التي متتع 

هبا هذه االرض دون املساس بقدسية االرايض املقدسة االخرى.

اال ان ارض كربالء وعىل مر التاريخ اكتشفت مكانتها وشهرهتا ونموها من 
خالل العامل الديني الكبري املتمثل بمرقد سيد الشهداء   فيها وهو ما وصفته .

احاديث االمام الصادق ومنها حديثه: ان من زار احد االئمة فهو 
كمن زار رسول اهللa له مثل ما ملن زار رسول اهللa. ومن هذه املزارت 
 الصادق حممد  بن  جعفر  االمام  مقام  هو  املقدسة  كربالء  يف  واملقامات 
الفرات  ماء  اغتسل يف  اليها  املقدسة وعند وصوله  اىل كربالء  توجه  لزيارة 
ولبس ثياب الطهر وتوجه ماشيًا وتوجه نحو قرب جده احلسني ثم رجع 
جعفر  لإلمام  مشيد  مقامًا  االن  نجد  .....املهديf،حيث  الغارضية  اىل 
وايران  العراق  من  االسالمي  العامل  انحاء  من  الزائرون  يقصده  الّصادق 

وباكستان ودول البحرين والكويت والسعودية.
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اهلوامش
كتاب هنضة احلجُسني، ص66.( 1)

معجم البلدان، ج7، ص229.( 2)

لغة العرب، ج5، ص178.( 3)

اخللييل، موسوعة العتبات املقّدسة قسم كربالء، ج2، ص16.( 4)

ج45، ( 5) األنوار،  بحار  املجليس،  ص848؛  ج2،  واجلرائح،  اخلرائج  الراوندي، 

ص80.

اجلمييل، مّلة العميد، ص276.( 6)

املزار، ص141؛ الطويس، مصباح ( 7) املفيد،  الزيارات، ص89؛  ابن قولويه، كامل 

املتهّجد، ص 732؛ الفّتال النيسابوري، روضة الواعظني، ص411. 

النبّوة، ( 8) دالئل  األصبهاين،  نعيم  108أبو  ص؛  ج3،  الكبري،  املعجم  الطرباين، 

ممع  اهليثمي،  ص192؛  ج14  دمشق،  مدينة  تاريخ  عساكر،  ابن  ص202؛ 

الزوائد، ج9، 32؛ مرتىض العسكري، معامل املدرستني، ج3 ص32. 

عبد احلجُسني الصاحلي، احلوزات العلمّية يف األقطار اإلسالمّية، ص97.( 9)

املصدر نفسه، ص100.( 10)

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص84.( 11)

ّمد املشهدي، املزار، ص333-332.( 12) حمجُ

احلاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني، ج4، ص440.( 13)

املصدر نفسه والصفحة نفسها.( 14)
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ّمد املشهدي، املزار، ص338.( 15) ابن قولويه، كامل الزيارات، ص451؛ حمجُ

احلّر العاميل، وسائل الشيعة، ج10، ص403. ( 16)

سورة البقرة: 253.( 17)

الطويس، هتذيب األحكام، ج6، ص38.( 18)

الطربي اإلمامي، دالئل اإلمامة، ص 180.( 19)

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص450.( 20)

احلّر العاميل، وسائل الشيعة، ج14، ص413.( 21)

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص449.( 22)

املصدر نفسه، ص452.( 23)

املصدر نفسه والصفحة نفسها.( 24)

املريزا النوري، مستدرك الوسائل، ج10، ص238.( 25)

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص296.( 26)

الصدوق، األمال، ص206.( 27)

الشجري، فضل زيارة احلجُسني، ص 52.( 28)

وسام البلداوي، تيجان الوالء، ج2، ص331.( 29)

الصدوق، عيون اخبار الرضا، ج2، ص275.( 30)

الطويس، معرفة اختيار الرجال، ج2، ص490.( 31)
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املصادر واملراجع
خري ما نبتدئ به القرآن الكريم	 

أوالً: املصادر العربية القديمة: 	 

ّمد بن عبد اهلل)ت405هـ/1014م( احلاكم النيسابوري، أبو عبد اهلل محُ

املستدرك عىل الصحيحني، حتقيق: يوسف بن عبد الرمحن املرعشيل،)دار املعرفة، ( 1)

بريوت، د.ت(.

ّمد بن احلسن)ت1104هـ/1693م(  احلّر العاميل، محُ

(2 ) bالبيت آل  مؤّسسة  حتقيق:  ط2،  الرشيعة،  مسائل  حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل 

إلحياء التاث،)مطبعة مهر، قم، 1414هـ/1993م(. 

الراوندي، قطب الدين سعيد بن هبة اهلل)ت 571هـ / 1179م( 

د األبطحي، ط1،)املطبعة العلمّية، قم، ( 3) ّمد باقر املوحِّ اخلرائج واجلرائح، حتقيق: حمجُ

1409 هـ / 1984م( 

ّمد بن عيل)ت 445هـ /1052م(  الشجري، محُ

قم، ( 4) املرعشـي،  اهلل  آية  احلجُسيني،)مكتبة  امحد  حتقيق:   ،احلجُسني زيارة  فضل 

1403هـ /1982م( 

سني بن بابويه القّمي)ت 381هـ/991م(  ّمد بن عيل بن احلحُ الصدوق، أبو جعفر محُ

يف ( 5) والنرش  الطباعة  ط1،)مركز  قم،  اإلسالمّية،  الدراسات  قسم  حتقيق:  األمال، 

مؤّسسة البعثة، قم، 1417هـ / 1997م(.

األعلمي ( 6) مؤّسسة  األعظمي،)مطبعة  سني  حجُ حتقيق:  الرضا،  أخبار  عيون   
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للمطبوعات، بريوت، 1404هـ / 1984م( 

الطرباين، أبو القاسم سليامن بن أمحد)ت 360هـ/ 971م( 

املعجم الكبري، حتقيق: محدي عبد املجيد، ط2،)دار إحياء التاث العريب بريوت، ( 7)

1404ه/ 1984م( 

ّمد بن جرير اآلميل)ت ق4هـ/10م( الطربي، محُ

ط1،)مركز ( 8) البعثة،  مؤّسسة  اإلسالمّية،  الدراسات  قسم  حتقيق:  اإلمامة،  دالئل 

الطباعة والنـرش يف مؤّسسة البعثة، قم، 1413هـ/1993م(. 

ّمد بن احلسن)ت460هـ/1067م( الطويس، أبو جعفر محُ

هتذيب األحكام، حتقيق: حسن املوسوي اخلرسان، ط3،)دار الكتب اإلسالمّية، ( 9)

الشيعة،  فقه  ط1،)مؤّسسة  املتهّجد،  مصباح  1390هـ/1970م(؛  طهران، 

بريوت، 1411هـ، 1991م(.

(10 ) bالبيت آل  الرجائي،)مؤّسسة  مهدي  السيد  حتقيق:  الرجال،  معرفة  اختيار 

إلحياء التاث، قم، د. ت( 

سني بن هبة اهلل)ت 571هـ/1176م( ابن عساكر، عيل بن احلحُ

بريوت، ( 11) والنرش،  للطباعة  الفكر  شريي،)دار  عيل  حتقيق:  دمشق،  مدينة  تاريخ 

1415هـ/1994م(

ّمد بن الفّتال)ت 508هـ/1113م( الفّتال النيسابوري، محُ

روضة الواعظني،)منشورات الرشيف الريض، قم، د.ت( ( 12)

ّمد املشهدي،)ت 610هـ/1205م( محُ
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َفْضلجُ أرِض كربالء يف روايات اإلمام الّصادق-دراسة َوْصفّية-

املزار، حتقيق: جواد القيومي األصفهاين، ط1،)مؤّسسة النشـر اإلسالمي، قم، ( 13)

1419هـ/ 1999م(

ّمد باقر)ت 1111هـ 1700م(  املجليس، محُ

ابراهيم ( 14) السّيد  حتقيق:   ،bاألطهار األئّمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 

امليانجي، والسّيد الباقر البهبويت، ط2،)مؤّسسة الوفاء، بريوت، 1403هـ / 1983م( 

ّمد بن النعامن بن املعّلم العكربي البغدادي،)ت 413هـ /1022م( املفيد، أبو عبداهلل محُ

والنرش ( 15) للطباعة  املفيد  ط2،)دار  األبطحي،  باقر  ّمد  حمجُ السيد  حتقيق:  املزار، 

والتوزيع، بريوت،1414 هـ/1993م(

ّمد)ت367هـ/979م( ابن قولويه، جعفر بن محُ

كامل الزيارات، حتقيق: جواد القّيومي، ط1،)مؤّسسة النشـر اإلسالمّي التابعة ( 16)

جلامعة املدّرسني، قم، 1417هـ/1997م(. 

اهليثمي، نور الدين عيل بن أيب بكر،)ت807هـ/1308م(

ممع الزوائد ومنبع الفوائد،)دار الكتب العلمّية، بريوت،1408 هـ/1988م(( 17)

الرومي  احلموي  اهلل  عبد  بن  ياقوت  اهلل  عبد  أبو  الدين  شهاب  احلموي،  ياقوت 

البغدادي)ت626هـ/1238م( 

معجم البلدان،)دار إحياء التاث العريب، بريوت، 1399هـ/1979م(.( 18)

ثانيًا املراجع احلديثة:

انستاس ماري الكرميل 

لغة العرب،)دار الشؤون الثقافّية، بغداد 1983م(.( 19)
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البلداوي، وسام برهان 

احلجُسينّية ( 20) ط1،)العتبة  عاشوراء،  زيارة  فقرات  بعض  رشح  يف  الوالء  تيجان 

املقّدسة، قسم الشؤون الفكرّية والثقافّية، 1433هـ/ 2012م( 

اجلمييل، رياض كاظم صّبار

مّلة ( 21) يف  منشور  بحث  كربالء،  مدينة  يف  العمراين  للتخطيط  التارخيّية  املراحل 

العميد، العدد السابع، ذي القعدة 1434هـ/ أيلول 2013م.

سني الصاحلي  عبد احلحُ

ط1، ( 22) بريوت،  للناهبني،  العلم  اإلسالمّية،)بيت  األقطار  يف  العلمّية  احلوزات 

1425هـ / 2004 م(.

مرتىض العسكري

بريوت، ( 23) والتوزيع،  والنرش  للطباعة  النعامن  املدرستني،)مؤّسسة  معامل 

1410هـ/1990م(

سني الطربيس املريزا النوري، ححُ

مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، حتقيق: مؤّسسة آل البيتb إلحياء التاث، ( 24)

ط2،)دار الكتب إلحياء التاث(، بريوت، 1408 هـ/ 1988م.

هبة الدين الشهرستاين

كتاب هنضة احلجُسني)مطبعة دار السالم، بغداد، 1435هـ/ 1926م(( 25)
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage، leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

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

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

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

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

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

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

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage، which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual، economic، 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above، Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

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

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

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



journal. So،we hope that there will be a constant academic 
communication with the journal for more cultural and thinking 
results in our scientific academic march.

 Finally،praise be to Allah the Lord of the Worlds and may 
the blessings and peace of Allah be upon the most honored 
messengers،our master Muhammad and upon all the members 
of his household.

Editor-in-Chief



The Issue Word:-

In the Name of Allah،the Beneficent،the Merciful

     
   Praise and gratitude be to Allah،the Lord of the Worlds 

and prayers،peace and greetings upon the most noble of the 
prophets and messengers،Muhammad. So،this journal،the 
journal of Karbala's heritage has assumed the responsibility 
of reviving the legacy of the Holy City of Karbala' which is 
characterized in a unique spiritual impression. As this town lives 
in a heart of every real Muslim believer in the world،protecting its 
heritage is a public responsibility. In addition،the academics are 
invested a special participation in this magazine. Therefore،both 
of the editorial and the advisory bodies of the journal make 
efforts to advocate the thoughts and ideas that could enrich 
the traditional libraries with legacy of Karbala'. This way could 
be done throughout encouraging the prominent academic 
scholars to contribute in activating the cultural and thinking 
heritage of Karbala' as well as building a discreet scientific base. 
It is intended to make this base as an indispensable source of 
knowledge so that every researcher in history or legacy could 
make full use of it. Furthermore،the journal has initiated holding 
seminars in cooperation with some of the Iraqi universities and 
other scientific foundations and it is going to publish the sessions 
of these seminars in the next volumes.

 As this volume is the first one of the fourth year،it is given 
a name،the Fourth Candle. It contains a set of various referred 
researches and articles in the Qura'nic،doctrinal،historical and 
literary studies. So،these articles could gain the admiration of 
the proficient professors who have assessed them. Moreover،it 
is،for the first time،the volume contains the curriculum vitas of 
the professors in the editorial and the advisory boards of the 



vicinity، in time، the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their 

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

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

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

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

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

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
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@alkafeel.net)، Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ ، or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center، Al-Kafeel cultural complex، Hay Al-Eslah، behind 
Hussein park the large، Karbala، Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives discreet researches and articles 

concerned with the intellectual and cultural thinkimg of the Holy Karbala city 
according to the following regylation :

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 areference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae، if the researcher cooperates with 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 issuing 



Editorial Board
 Prof.Dr.Zayen Al-Abedeen  Mousa Jafar

(University of Karbala،College of Education for Human Sciences)
 Prof.Dr.Maithem Murtadha Nasrou-Allah

(University of Karbala،College of Education for Human Sciences)
Assist. Prof .Dr .Uday Hatem Al-Mufriji

(University of Karbala، College of Education for Human Sciences)
Assist. Prof .Dr . Ali Tahir Turki Al- Hilli

(University of Karbala، College of Education for Human Sciences)
Assist. Prof .Dr . Ali Abdul-Kareem  Al-Ridha

(University of Karbala، College of Education for Human Sciences)
Assist. Prof .Dr . Ghanim Jwaid Idaan

(University of Karbala، College of Education for Human Sciences)
Lecturer. Dr. Raed Dakhil Al- khuzaai
(University of Kufa ، College of Arts)

Auditor Syntax (Arabic)
Assist. Prof. Dr.Falah Rasul Al-Husseini

(University of Karbala، College of Education for Human Sciences)

Auditor Syntax (English)
Assist.prof .Dr. Ghanim Jwaid Idaan

(University of Karbala، College of Education for Human Sciences)

The Administration of the Finance
Mohamad Fadel Al-Asadi

(B.Sc. Physics Science from University of Karbala)

Electronic Website
Yasser Al- Seid Sameer Al- Hosiny



The General Supervisor
Sayed. Ahmad Al-Safi

The Guardian of Al-Abbass Holy Shrine
The Scientific Supervisor
Sheikh Ammar Al-Hilali

Chairman of the Islamic Knowledge and Humanitarian Affairs Department 
in Al-Abbas Holy Shrine

Editor-in-Chief
Dr. Ehsan Ali Saeed Al-guraifi   

(Director of Karbala Heritage Center )
Editor Manager

Assist. Prof .Dr. Naaeem Abid Jouda 
(University of Karbala ،College of Education for Human Sciences)

Advisory Board 
Prof. Dr. Faruq M. Al-habbubi

(University of Karbala ، College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Hameed Hamdan Al-Timimy
(University of B asrah، College of Arts)

Prof. Dr. Ayad Abdul- Husain Al- Khafajy
(University of Basrah، College of Arts)

Prof. Dr. Zaman Obiad Wanass Al-Maamory
(University of Karbala ، College of Education for Human Sciences)

Prof. Dr. Ali Kassar Al-Ghazaly
(University of Karbala ، College of Education for Human Sciences)

Prof. Dr. Jassim Mohammad Shattub
(University of Karbala ، College of Education for Human Sciences)

Prof. Dr.  Adel Mohammad Ziyada
(University of Cairo، College of Archaeology)

Prof. Dr.  Hussein Hatami
(University of Istanbul، College of Law)
Prof. Dr. Taki Abdul Redha Alabdoana

( Gulf College / Oman)
Prof. Dr. Ismaeel Ibraheem Mohammad Al-Wazeer
(University of Sanaa،  College of Sharia  and Law)

Editor Secretary
Yasser Sameer Hashim Al-Banaa 



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
Qur'an Al-Qasas. Verse-5



D
ak

-/
//

/

PRINT ISSN: 2312-5489
ONLINE ISSN: 2410-3292

ISO: 3297

Consignment Number in the Iraqi National 

Library and Archives :1912-1014

Phone No.  310058

Mobile No. 0770 0479 123

Web: http://Karbalaheritage.alkafeel.net

E- mail: turath@alkafeel.net



Licensed by Ministry of Higher Education 
and Scientific Research Reliable For Scientific 

Promotion
Issued by:

AL-ABBAS HOLY SHRINE
Division Of Islamic And Human knowledge 

Affairs 
 Karbala Heritage Center 

Fourth Year، Fourth  Volume، First Issue
2017 A.D./ 1438.H.


