
ْعِلْيِم اْلَعاِل َواْلَبْحِث اْلِعْلِميِّ  اَزٌة ِمْن وَزاَرِة التَّ َ  مجُ

ِة ِقَيِة اْلِعْلِميَّ ْ ْغَراِض التَّ ْعَتَمَدٌة ِلَ مجُ

َسِة  َقدَّ ِة اْلـمجُ اِسيَّ رجُ َعْن اْلَعَتَبِة اْلَعبَّ َتْصدجُ

َراِث َكْرَبَلء ِة َواْلِْنَسانِيَِّة/َمْرَكِز تجُ ْوِن اْلـَمَعاِرِف اْلِْسَلِميَّ ؤجُ ِقْسِم شجُ

د اخلامس/ العدد الول السنة اخلامسة/املجلَّ

شهر مجادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018م
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املرشف العام
سامحة السيد أمحد الصايف

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة 
املرشف العلمي

الشيخ عامر اهلاليل 
رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة

رئيس التحرير
د. احسان عيل سعيد الغريفي ) مدير مركز تراث كربالء (

مدير التحرير
أ.م. د. فالح رسول احلسيني )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء(
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 أ.د. فاروق حممود احلبويب )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

 أ.د. أياد عبد احلسني اخلفاجي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء (
 أ. د. زمان عبيد وناس املعموري )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(

أ. د. عيل كسار الغزايل )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(
أ .د. عادل حممد زيادة )كلية اآلثار/ جامعة القاهرة(
أ.د. حسني حامتي )كلية احلقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواين )كلية اخلليج / سلطنة عامن(
أ.د. إسامعيل إبراهيم حممد الوزير )كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء(



سكرتري التحرير
يارس سمري هاشم مهدي البناء

اهليأة التحريرية
أ. د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. د. ميثم مرتىض مصطفى نرص اهلل )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
أ.د. حسني عيل الرشهاين )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة ذي قار(

أ. د. عيل خضري حجي )كلية الرتبية / جامعة الكوفة(
أ.م.د. عيل طاهر تركي احليل ) كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء(

 أ.م. د. غانم جويد عيدان )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
 أ. م. د. نعيم عبد جودة الشيباوي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.م. د. توفيق جميد أمحد )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
 مدقق اللغة العربية
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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة عىل وفق القواعد اآلتية:

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

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

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

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

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

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

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب األفكار املنشورة  مجيعها 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 أقبلت 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 هنائًيا 

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

#-يشرتط 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 األلكرتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

 drehsanalguraifi@gmail.com أو موقع رئيس التحرير 
م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ

ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 
الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الشمعة اخلامسة
وكام  بجالله،  يليق  محًدا  الرزق  وبارئ  اخللق  خالق  هلل  احلمد 
د،  الم عىل خري خلقه سيِّدنا ونبيِّنا حممَّ الة والسَّ حيّب أن حُيَمد، والصَّ
جس  وعىل آله نرباس اهلَدى و آية التَقى الذين أذهب اهلل عنهم الرِّ

رهم تطهرًيا. وطهَّ
 - األول  العدد  الكريم  القارئ  عزيزي  يديك  فبني   : بعد  ا  أمَّ
هبذا  وهي  كربالء،  تراث  ة  جملَّ من  اخلامسة  للسنة  اخلامس  د  املجلَّ
لها للوقوف يف مصاف  مت ما ُيؤهِّ ُتوقد شمعتها اخلامسة، بعد أن قدَّ
؛  بالبنان  هلا  ُيشار  التي  الرصينة  مة  املحكَّ العلميَّة  العامليَّة  ت  املجالَّ
العباس  تبارك وتعاىل، وبربكة أيب الفضل سيِّدنا  وذلك بفضل اهلل 
ة،  املجلَّ يف  احلياة  رشيان  هي  الَّتي  املرموقة  الباحثني  وبأقالم   ،
اهليأتان  قامت  فقد  والتحريرية،  االستشارية  ة  املجلَّ هيأيت  وبجهود 
يليق  الَّذي  ة إىل املستَوى  باملجلَّ راسات للرقّي  الدِّ بوضع اخلطط و 
فيها،  الكتابة  ة  املجلَّ ترغب  الَّتي  بالعناوين  الباحثني  َدت  فزوَّ هبا، 
بعض  مع  عقدهتا  التي  عة  املوسَّ للنَّدوات  تراثيَّة  حماور  ووضَعت 
اجلامعات العراقيَّة، فضاًل عن مراجعة وتصحيح األبحاث الواردة 
العلمّي  املستوى  إىل  بالبحوث  للرقّي  الباحثني،  وإرشــاد  إليها، 
يف  بكفاءاهتم  املشهود  العلميِّني  مني  املقوِّ إىل  إرساهلا  قبل  املرموق 

اجلامعات العراقيَّة .



ثنايا  بني  ـًبا  ُمغيَّ الكربالئّي  الرتاث  من  كبرٍي  قسٍم  لوجود  ونظًرا 
الرتاث  وألمهيَّة  واالندثار،  للتلف  عرضة  هي  الَّتي  املخطوطات 
تساهم  علميَّة  ونكات  معرفيَّة،  كنوز  من  حيويه  وما  املخطوط 
الباحثني  أمــام  ــاق  اآلف تفتح  و  الــرتاث،  توثيق  يف  فاعل  بشكل 
تثري  وأصيلة  مبتكرة  ودراســات  أبحاٍث  يف  للرشوع  والدارسني 
يف  ُتلحق  أن  ة  املجلَّ قررت  تطويره،  يف  وتساهم  العلمّي،  البحث 
هذا العدد، ويف األعداد القادمة شيًئا ممَّا خيتصُّ بالرتاث املخطوط 
قة، أو صورة ملخطوطة، أو فهرسة  اء الكرام خمطوطة حمقَّ م للقرَّ لُيقدِّ
للمخطوطات، أو أختاًما، أو بالغات، ونحو ذلك مما ُيعنى به الرتاث 
للشيخ  الذاتيَّة  الرتمجة  العدد ننرش حتقيق نّص  املخطوط، ففي هذا 
حمّمد تقي اهلروّي احلائرّي املذكورة يف خامتة كتابه )هناية اآلمال يف 
كيفّية الرجوع إىل علم الرجال( إذ ترجم نفسه يف هذه اخلامتة، وهو 
مدرًسا  قرن  ربع  من  أكثر  فيها  سكن  إذ  كربالء  تراث  أعالم  أحد 
الرشيف.  احلسيني  الصحن  يف  ودفن  فيها،  تويّف  أن  إىل  واستاًذا، 
عت بني إحياء الرتاث املغمور  ا بقيَّة أبحاث هذا العدد فقد تنوَّ وأمَّ
دورهم  و  ومنهجهم  سريهتم  يف  البحث  و  كربالء،  علامء  لبعض 
واملعرفية،  الفكرية  ونتاجاهتم  شخصياهتم  دراسة  وبني  العلمّي، 
فضاًل عن األبحاث األدبية والتارخييَّة، وغريها من األبحاث التِّي 
الَّتي تسعى  أهدافها  و  ة  املجلَّ دور  مع  يتناغم  ا  تنّوًعا علميًّ شكلَّت 

لتحقيقها. 



املايض  العام  من  ل  األوَّ العدد  يف  الكريم  للقارئ  نرشنا  كام  و 
نرش  قررنا  فقد  كربالء،  تراث  جملة  هيأيت  ألعضاء  الذاتيَّة  السرية 
ثة يف هذا العدد. ويكون هذا معتَمًدا يف العدد  سريهتم الذاتيَّة املحدَّ

ل ِمن كلِّ عام . األوَّ
شأنه  ِمن  ما  بكلِّ  رفدنا  الكرام  القّراء  من  نرجو  اخلتام  ويف 
ة أكثر فأكثر ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني  النهوض باملجلَّ

الم عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين. الة والسَّ والصَّ

)رئيس التحرير(



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربلء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

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

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

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



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

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

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

كربالء، لتحمل مهوًما متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلًبا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجياًبا عىل حركيتها، ثقافًيا ومعرفًيا. 

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

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

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

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق اإللتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
إىل  وما  واإلقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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شهر جمادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد األول

الملخ�ص
واقتصادي  جغـرافـي  وموقع  دينـية،  بمكانة  كـربالء  مدينة  تتمـيز 
أروع  خلوض  مكاًنا  لتكون   احلسـني اإلمام  اختارها  فقد  واجتامعـي، 
وأشهـر بطوالت الشجاعة والتضحـية من أجل املبادئ السامـية، فكانت ثورة 
رة من اهلل ، لذلك  اإلمام احلسـني علـى وفق منهجـية مدروسة وُمقدَّ
نجد أّن النبـي األكـرم واألئمة املعصومـني أخبـرونا هبا من خالل 
الـروايات وقّدموا هلا قبل وقوعها، فنجد فـي ثنايا هذا الكم من الـروايات 
؛   اإلمام احلسـني بذكـر مصـيبة  ارتبط ذكـرها  التـي  ذكـر مدينة كـربالء 
فـي بحثه هذا  إلـيها  الـروايات والتطـرق  تلك  إبـراز  الباحث  لذلك حاول 
للتعـريف هبا، ودراسة تلك األحاديث التـي متتد من عصـر النبـي حتـى 
وفاة اإلمام الصادق سنة 148هـ، تطـّرق البحث إلـى الـرواية اإلسالمـية 
عن كـربالء فـي عصـر الـرسالة، وإلـى: الـرواية اإلسالمـية عن كـربالء فـي 
صدر اإلسالم)12- 148هـ/ 643- 765م(، لتسلـيط الضوء علـى أمهـية 

تلك املدينة فـي املوروث اإلسالمـي.
 وأمتنـى أن أكون قد وفقت فـي أنجاز هذا البحث املتواضع سائاًل اهلل

.أن يوفقنـي خلدمة كـربالء مدينة اإلمام احلسـني
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Abstract:
 Kerbala city is recognized by a religious prestige and a 

geographical، economic، and social location. Imam Hussein 
had chosen it to be a place for plunging the most famous 
and fascinating heroism of courage and sacrifice for the sake 
of the sublime principles. Thus، Imam Hussein's(p.b.u.h.) 
revolution happened in accord with a planned method an 
ability from Allah Almighty. The infallible Imam(p.b.u.h.) told 
us about that through the tales and presented before its 
happening. So، within the large number of tales we found 
mentioning of Kerbala city which was connected with Imam 
Hussein's(p.b.u.h.) disaster. That's why the researcher tried to 
distinguished those tales and to tackle them in our current 
study to identify them and to study these speeches which 
extend from the prophet(p.b.u.h.) time to the death of Imam Al 
Sadiq(p.b.u.h.) in 148 H. The research discussed the Islamic 
narration about Kerbala during the Message era and the 
Islamic narration about Kerbala in the beginning of Islam(12 
H. – 148 H. / 643 A.D. - 765 A.D.) to shed the light on the 
importance of this city concerning the Islamic heritage.
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المقدمة
إن املتتبع لتاريخ املدن جيد أهنا ُأنشئت بشكل خمتلف عن غـيـرها فهناك 
مدن ُأنشئت ألسباب سـياسـية وهناك مدن ُأنشئت ألسباب اقتصادية ومنها 
من  الـرغم  وعلـى  جمتمعة،  آنًفا  املذكورة  لألسباب  أو  اجتامعـية  ألسباب 
إاّل  القديمة  بالسكان ومعـروفة فـي احلضارات  آهلة  املدن كانت  أن بعض 
ما  تارخيـي  املدن األخـرى، غـيـر أن وقوع حدث  بـني  أهنا مل تكن مشتهـرة 
تاريخ  تتبع  إىل  الباحثـني  يدفع  البـروز  بـروزها وهذا  قد يساعد علـى  فـيها 
تلك املدينة منذ القدم حتـى وقوع احلدث التارخيـي املهم الذي ساعد علـى 
أحداث  بوقوع  التاريخ  عصور  عبـر  تزداد  أمهـيتها  وأن  بعده،  وما  بـروزها 
منذ  القدم  فـي  موغلة  كانت  فكـربالء  األول.  احلدث  علـى  بناًء  أخـرى 
األوسط  الشـرق  فـي  كنـيسة  أقدم  وفـيها  واألشوريـني  البابلـيـني  عصـر 
وهـي كنـيسة األقـيصـر وهـي ضمن مستوطن كنسـي فـيه كنـيستان األولـى 
وجود  علـى  دلـيل  وهذا  اجلنائزية  الكنـيسة  واألخـرى  الـرئيسـة  الكنـيسة 
إلـيها، األمـر الذي أكسبها أمهـية  ديانات ساموية فـيها قبل دخول اإلسالم 
علـيها  وقع  الذي  العظـيم  احلدث  إلـى  األمهـية  تلك  تـرتِق  مل  لكن  خاصة 
الفضل  أيب  وأخـيه   احلسـني اإلمام  استشهاد  وهو  _ 680م  61هـ  عام 
العباس وأصحابه وسبـي عـياله وما حدث علـيهم من ظلم من جـيش 
يزيد بن معاوية فـي كـربالء التـي أصبحت مثواهم األخـيـر، وبسبب تلك 
احلادثة أصبحت كـربالء من أهم مدن العامل اإلسالمـي، حـيث حدث فـيها 
التاريخ  ذلك  معامل  ـّرت  تغـي بسببه  والذي  اإلسالمـي  التاريخ  أحداث  أهم 
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السـياسـية والفكـرية واالجتامعـية واالقتصادية فأدى  النواحـي  من خمتلف 
ذلك إلـى أن تكون كـربالء حمط انظار العلامء واملفكـرين فكتبوا عنها الكثـيـر 

ورجعوا إلـى تتبع تارخيها من جديد.
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تمهـيد
علـيها  يسـيطـر  التـي  املناطق  ضمن  تقع  اإلسالم  قبـيل  كـربالء  كانت 
معابد  فـيها  هلم  وكانت  املجوسـية  بالديانة  يدينون  الذين  الساسانـيون 
املقّدس وبعض  املكان  بار سور علم( أي  بلغتهم)مه  ُيطلق علـيها  وبـيوت 

آثارها موجودة  حلد اآلن فـي بعض املناطق ضمن حمـيط كـربالء)1(.
فقد  ــالم،  اإلس قبل  العـرب  انظار  عن  بعـيدة  كـربالء  تكن  مل  كذلك 
استوطنتها كثـيـر من القبائل العـربـية املهاجـرة وهي جزء من تواجد العـرب 
بـني  ومتفاوتة  متقطعة  هجـرات  خالل  من  الوقت  ذلك  فـي  العـراق  فـي 
مدة وأخـرى وكـربالء جزء من ذلك التواجد أو تكون علـى األقل معبـرا 
لـرحلة القبائل ألن بعض العشائر العـربـية هاجـرت من اخللـيج واجلزيـرة 
فـي العصـر الساسانـي عبـر كـربالء إلـى ضفاف هنـر نار ملخا الذي ُسمـي 
االستقـرار  علـى  وماؤه  ومناخه  البلد  هذا  جو  يساعد  حـيث  نـينوى.  هنـر 
فـيه وعمـرانه واالندفاع نحوه، فكانت القـرى واملزارع العـراقـية الساسانـية 
بادية  البدوية من ناحـية  العـربـية  القبائل  تتعـرض من حـني آلخـر لغارات 
الصحـراء احلجازية)2(. كان الساسانـيون بحاجة إلـى عـرب يملكوهنم علـى 
ثغور العـراق فـيكفوهنم غارات البدو، فملكوا هؤالء اللخمـيـني فـي احلـيـرة 
الصحـراء  بادية  حافة  علـى  الكوفة  قـرب  الثانـي  نصـر  نبوخذ  بناها  التـي 
التـي  كـربالء  من  قـرهبم  يعنـي  احلـيـرة  فـي  العـرب  وتواجد  احلجازية)3(، 
بدأت تتأثـر بتلك اهلجـرات علـى ما يبدو وتتعـرض لسكن القبائل العـربـية 
بعد قـرنـني من املـيالد وفـي أوائل القـرن الثالث، واستمـرت تلك اهلجـرة 
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القبائل  قبـيلة قضاعة فهـي من  القبائل:  العصور اإلسالمـية ومن هذه  فـي 
التنوخـية، وكانت عـني التمـر تابعة هلم عندما قامت دولة احلـيـرة التـي أسستها 
تنوخ سنة 138 م، واستقـرت تغلب شامل احلـيـرة علـى هنـر الفـرات، وفـي 
عـني التمـر.واستقـر بنو يـربوع من متـيم بـني قصـر األخـيضـر وحـروراء فـي 
الزكاريط احلالـية، وتسمـى احَلَزن. كام استوطنت بطون حيابـر من ولد كهالن 
بن سبأ فـي تل مجل، فـي السـيب األعلـى فـي نـينوى القديمة. أيضا وفد إلـى 
وائل وتغلب.  بن  وبكـر  ربـيعة وقضاعة،  أمهها  قبائل عدنانـية  التمـر  عـني 
وبنو شـيبان. وبنو النمـر. ومن قضاعة هبـراء، وكلب. وأرسل الفـرس قبائل 
من بكـر بن وائل الحتالل أرض بنـي يـربوع، فأخذها بنو سلـيط من بكـر 
بن وائل)4(.أّما بنو أسد فسكنوا مدينة باروسام بعد القـرن اخلامس املـيالدي 
توجه  إذ  الغاضـريات.  للعـراق، وصار هلم رستاق  الساسانـي  احلكم  أثناء 
بنو أسد إلـى كـربالء و توزعوا علـى مناطق عدة فـي العـراق فاختذ غاضـر 
رئيس بطن غاضـر منطقة العامـر وكانت جنوب كـربالء اختذها حاضـرة له، 
أبناؤها واحفادها علـى خدمة  واختذت أخته غاضـرية وادي كـربالء وقام 
األرض وزراعتها فتحولت املنطقة إلـى شبه بستان بعد أن قام أحد احفادها 
علقمة وكان كبـيـر قومه بشق هنـر من عـرض الفـرات حتـى موطن عشـيـرته 

فُسمـي النهـر باسمه هنـر علقمة وبعدها ُسمـي بنهـر العلقمـي)5(.
املبحث األول: كـربالء فـي عصـر الـرسالة: -

فـي العصـر اإلسالمـي عند انطالق الـرسول حممد بدعوته بدأ تاريخ 
جديد هلذه املدينة املقدسة إذ متـّيزت بظاهـرة)املعـرفة القبلـية( أي أهنا عـرفت 
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 قبل أن تكتسب الـروحـية التـي متـّيزت هبا بعد استشهاد اإلمام احلسـني
وأصحابه سنة 61هـ - 680م، واألمـر الذي يثـيـر االنتباه أن هذه احلادثة 
الذي   النبـي حممد منزلة عند  قبل وقوعها وهلا  املدينة  اقتـرنت هبذه  قد 
أخبـر عن طـريق األمـني جبـرائيل بأن ولده احلسـني سـيقتل بأرض يقال 
الفـرات(،  الطف(،)وشط  األخـرى)كأرض  تسمـياهتا  وذكـر  هلا)كـربالء( 
و)نـينوى( فـي أحاديث كثـيـرة سنذكـرها لنبـني للقارئ الكـريم أمهـية تلك 
الذي   احلسـني األمام  من  اكتسبتها  والتـي   حممد النبـي  عند  املدينة 

استقـر مـرقده فـيها.
ففـي رواية عن أم سلمة ذكـرت فـيها كـربالء قالت: »كان جبـريل عند 
النبـي واحلسـني معـي، فبكـى فتـركته فدنا من النبـي فقال جبـريل: 
أحتبه يا حممد؟ فقال: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك من تـربة 

األرض التـي يقتل هبا فأراه إياها، فإذا يقال هلا: كـربالء«)6(.
وفـي رواية أخـرى عن بعض أزواج النبـي، قالت:»كانت لنا مشـربة، 
فكان النبـي إذا أراد لقـي جبـريل لقـيه فـيها، فلقـيه رسول هلل مـرة 
من ذلك فـيها، وأمـر عائشة أن ال يصعد إلـيه أحد، فدخل احلسـني بن علـي 
 : ومل تعلم حتـى غشـيها، فقال جبـريل: أّما إنه سـيقتل! فقال رسول اهلل
ومن يقتله؟ قال: أمتك! فقال رسول اهلل : أمتـي تقتله؟! قال: نعم، وإن 
شئت أخبـرتك باألرض التـي ُيقتل هبا فأشار جبـريل إلـى الطف بالعـراق، 
وأخذ تـربة محـراء فأراه إياها فقال: هذه من تـربة مصـرعه«)7(.وروى أمحد بن 
حنبل ذاكـرا شط الفـرات بسنده عن عبد اهلل بن نجـى عن أبـيه:»أنه سار مع 
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علـي  وكان صاحب مطهـرته فلام حاذى نـينوى وهو منطلق إلـى صفـني 
قلت  الفـرات  بشط  اهلل  عبد  أبا  اصبـر  اهلل  عبد  أبا  اصبـر    علـي  فنادى 
وماذا قال دخلت علـى النبـي ذات يوم وعـيناه تفـيضان قلت يا نبـي اهلل 
أغضبك أحد ما شأن عـينـيك تفـيضان قال بل قام من عندي جبـريل قبل 
فحدثنـي أن احلسـني يقتل بشط الفـرات قال فقال هل لك إلـى أن أشمك 
فلم  فأعطانـيها  تـراب  من  قبضة  فقبض  يده  فمد  نعم  قلت  قال  تـربته  من 

أملك عـينـي أن فاضتا«)8(.
فـيها  ذكـر   حممد النبـي  عن  رواية  روى  فقد   الصادق اإلمام  أّما 
أّمه  مع  احلسـني  قائال:»كان  وبالء  كـرب  دار  أهنا  علـى  كـربالء  اسم 
النبـي وقال: لعن اهلل قاتلك، ولعن اهلل سالبك، وأهلك  حتمله فأخذه 
اهلل املتوازرين علـيك وحكم اهلل بـينـي وبـني من أعان علـيك.قالت فاطمة 
الزهـراء : يا أبه أي شئ تقول؟ قال: يا بنتاه ذكـرت ما يصـيبه بعدي 
وبعدك من األذى والظلم والبغـي، وهو يومئذ فـي عصبة كأهنم نجوم السامء 
رحاهلم  موضع  وإلـى  معسكـرهم  إلـى  أنظـر  وكأنـي  القتل  إلـى  يتهادون 
وتـربتهم.قالت: يا أبه وأنـى هذا املوضع الذي تصف؟ قال: موضع يقال له 
كـربالء وهـي دار كـرب وبالء علـينا وعلـى األمة، خيـرج شـرار أمتـي وإن 
أحدهم يشفع له من فـي الساموات واألرضـني ما شفعوا فـيه وهم املخلدون 

فـي النار«)9(.
فـي عهد رسول  كـربالء  اسم  وغـيـرها وجود  الـروايات  تبـنّي من هذه 
بعد،  التـي مل حتصل  كـربالء  بواقعة  آنذاك  املؤمنـني  اهلل ومعـرفة بعض 
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  احلسـني  اإلمام  ابنه  عند حديثه عن  هلا    النبـي  ذكـر  بسبب  وذلك 
واإلمــام   ،حممد بالنبـي  املتمثلة  الـرسالة  ملدرسة  ولـيدا  كان  الــذي 
علـي وهذا يأخذ بنا إلـى الـرجوع إلـى نشأته فـي كنف النبـي وأبـيه 
اإلمام علـي، إذ كانت أفعال النبـي جتاه سبطه الصغـيـر منذ الوالدة، 
للحسن  بعده  ومن   علـي اإلمــام  علـى  املستمـر  وتأكـيده  وأحاديثه، 
واحلسـني تصب فـي بناء املـرتكزات األساسـية فـي من خيلف الوصاية 
واسطة والدة وحدوث  النبـي هو  علـى حتملها كون  قادر  بعده ولشخص 
بـرعايته خـيـر  قام  فقد  لذا  الدين،  الدين ومن خيلفه هو واسطة واستمـرار 
والعقـيقة،  والتسمـية،  واإلقامة،  كاألذان  لوالدته  باملـراسـيم  وقام  رعاية 
وحلق الـرأس، فضال عن رعايته العامة)10(، روي عن اإلمام الصادق أنه 
 قال:»مل يـرضع احلسـني من فاطمة وال من أنثـى، وكان يؤتـى به النبـي
فنبت حلم  والثالثة،  الـيومـني  يكفـيه  ما  منه  فـيمّص  فـيه  فـي  إهبامه  فـيضع 
قام  التـي  املبكـرة  األفعال  من  اهلل ودمه«)11( وهذا  احلسـني من حلم رسول 
مكانة  لآلخـرين  لـيوحـي  والدته  ومنذ   احلسـني اإلمام  اجتاه  النبـي  هبا 
احلسـني عنده ودوره الفّعال فـي مستقبل الـرسالة اإلسالمـية، وفـي الوقت 
نفسه  يعد هذا الفعل بمنزلة تنزيه لذلك الطفل الـرضـيع أمام املجتمع كـي 
األفعال  من  العديد  عن  فضال  هذا   ،النبـي يـريد  كام  قـيادته  له  يتسنـى 

الدالة علـى اهتامم النبـي، باحلسـني ال جمال لذكـرها)12(.
ومل يتوقف األمـر عند األفعال إنام أراد أن يؤكدها للمجتمع بأقوال 
وأحاديث جتذر وجود مكانة اإلمام احلسـني فـي تفكـيـر املسلمـني ومن ثم 
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 ال يمكن جتاوزه إذا ما كبـر وتصدى لقـيادة املجتمع، إذ جاء عن النبـي
الكثـيـر من األحاديث عن فضائل اإلمام احلسـني فقال عنه:»حسـني منـي 
وأنا من حسـني، أحب اهلل من أحب حسـينا، حسـني سبط من األسباط«)13(.

روى اهلـيثمـي، عن اإلمام علـي قال:»قال رسول للحسـني بن 
علـي: من أحب هذا فقد أحبنـي«)14(. يالحظ من تلك األحاديث تأكـيده 
احلسـني  اتبع  فقد  بـي  حبا  اتبعنـي  من  أنه  بمعنـى  أي  احلسـني  اتباع  علـى 
ومن اتبع احلسـني سار علـى هنجه ومن سار علـى هنجه فقد سار علـى هنج 
النبـي ؛ فلذلك قال، قاصدا اإلمامة فـي اإلمام احلسـني :»إهًيا 
حسـني إهًيا حسـني، ثم قال: أبـى اهلل إاّل ما يـريد هـي فـيك وفـي ولدك«)15(.
وملا كان سلوك النبـي مع سبطه احلسـني وكالمه هبذه الطـريقة فمن 
املؤكد أن يولد لديه وجوب تصديه لإلمامة بأدوارها املختلفة، وبام أنه إماٌم 
فـي مدينة كـربالء يعطـي هلذه   فإن استشهاده  النبـي  للمسلمـني بنص 

املدينة مكانتها اخلاصة فـي الـرواية اإلسالمـية.
املبحث الثانـي: كـربالء فـي الـرواية اإلسالمية من)12-148هـ/643-765م( :
 فـي سنة 12هـ /643م بعد سنة من وفاة النبـي نزل كـربالء خالد 
بن الولـيد عند مسـيـره لنجدة عـياض بن غنم)16( قال الطبـري)ت310هـ-

عـياض  عمل  فـي  خالد  12هـ/643م»وخـرج  سنة  حوادث  فـي  922م( 
لـيقضـى ما بـينه وبـينه وإلغاثته فسلك الفلوجة حتـى نزل بكـربالء وعلـى 
مسلحتها)17( عاصم بن عمـرو وعلـى مقدمة خالد األقـرع بن حابس ألن 
أهل  يغاورون  فكانوا  املدائن  علـى  التـي  الثغور  من  ثغـر  علـى  كان  املثنـى 
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وبعد  احلـيـرة  من  خالد  خـروج  قبل  دجلة  شاطئ  إلـى  وينتهون  فارس 
سـيف  عن  شعـيب  عن  السـرى(  إلـى  عـياض)كتب  إغاثة  فـي  خـروجه 
كـربالء  علـى  خالد  وأقام  قال  أن  إلـى  بمثله  شهدهم  عمن  روق  أبـي  عن 
إنام  فإنـي  اصبـر  له خالد  فقال  الذباب  وثـيمة  بن  اهلل  إلـيه عبد  أياما وشكا 
أريد أن استفـرغ املسالح التـي أمـر هبا عـياض فنسكنها العـرب فتأمن جنود 

املسلمـني أن يؤتوا من خلفهم وجتـيئنا العـرب آمنة وغـيـر متعتعة«)18(.
وتناقلت األلسن أنباء شكوى وجود الذباب إذ شكـى عبد اهلل بن وثـيمة 

خالدا الذباب قائال:
وفـي العـني حتـى عاد غثا �سمـينهالقد حب�ست فـي كـربالء مطـيتـي
له رجعت  مبـرك  من  رحلت  الهـينهااإذا  اإنــنـــــي  اأبـــــيــهــا  لعمـر 
�سـريعة كــل  مـــاء  مــن  زرق عـيونها)19( ومينعها  الذبان  رفاق من 

وفـي تلك السنة أي سنة 12هـ/643م استمـر خالد بن الولـيد تقدمه فـي 
مناطق كـربالء ففتح منطقة عـني التمـر)20(، قال عنها ياقوت احلموي:»بلدة 
له شفاثا، منهام جيلب  يقال  بقـرهبا موضع  الكوفة  قـريبة من األنبار غـربـي 
علـى طـرف  كثـيـر جدا، وهـي  هبا  البالد، وهو  إلـى سائر  والتمـر  القسب 
خالد  يد  علـى  بكـر  أبـي  أّيام  فـي  املسلمون  افتتحها  قديمة  وهـي  البـرية، 
وقتل  نساءها  فسبـى  عنوة  فتحها  وكان  للهجـرة،   12 سنة  فـي  الولـيد  بن 
رجاهلا«)21(.ويصف البالذري)ت 279هـ – 892 م( هذا التقّدم بقوله:»ثم 
لألعاجم  مسلحة  فـيه  وكانت  بحصنها.  التمـر،فألصق  عـني  خالد  أتـى 
عظـيمة. فخـرج أهل احلصن فقاتلوا. ثم لزموا حصنهم، فحاصـرهم خالد 
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عنوة،  احلصن  وافتتح  يؤمنهم  أن  فأبـى  األمــان،  سألوا  حتـى  واملسلمون 
وقتل وسبـى، ووجد فـي كنـيسة هناك مجاعة سباهم... وقد قـيل إن خالدا 
صالح أهل حصن عـني التمـر... عن الشعبـي قال: صالح خالد بن الولـيد 
أهل احلـيـرة وأهل عـني التمـر،... وكان هالل بن عقة بن قـيس بن البشـر 
به  فظفـر  وقاتله  خلالد  فجمع  التمـر  بعـني  قاسط  بن  النمـر  علـى  النمـري 

فقتله وصلبه«.)22( 
به سعد  ُمنـي  الذي  الفشل  أثـر  نفسها 12 هـ/643م علـى  السنة  وفـي 
بن أبـي وقاص والنجاح الذي حازه خالد بن عـرفطة فـي فتح ساباط أواًل، 
ثم استتبعه فتح بقـية املدائن عاصمة الدولة الساسانـية، وانتصار املسلمـني 
إلـى  مقهورا  والتقهقـر  باالنسحاب  يزدجـرد  ذلك  أرغم  احلملة،  تلك  فـي 
ختوم  علـى  له  معسكـرا  تكون  قاعدة  عن  للبحث  حتـرك  ثم  اصطخـر)23(، 
اجلزيـرة، فاختار كـربالء فدخلها عنوة وأسـر أهلها ثم تـركها بصحبة سـرية 
من اجلـيش ففتح احلـيـرة ثم عاد إلـى مقـره الذي أسسه فـي كـربالء.)24( وقد 
قّسم سعد بن أبـي وقاص أراضـيها عىل أصحابه بعد دخول املسلمـني إلـيها 
بقـيادة خالد بن عـرفطة، ونزل كل قوم فـي الناحـية التـي خـرج سهمه هبا 

فأحـياها املسلمون.)25( 
إن من أسباب فتح كـربالء ووصول املسلمـني إلـيها هو هـروب يزدجـرد 
فـيام  ــــ-1228م(  626ه احلموي)ت  ياقوت  ذلك  وأكــد  اصطخـر  إلـى 
نصه:»ملا فـرغ سعد بن أبـي وقاص من وقعة رستم بالقادسـية وضمن أرباب 
القـرى ما علـيهم بعث من أحصاهم ومل يسمهم حتـى يـرى عمـر فـيهم رأيه، 
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وكان الدهاقـني ناصحوا املسلمـني ودلوهم علـى عورات فارس وأهدوا هلم 
وأقاموا هلم األسواق ثم توجه سعد نحو املدائن إلـى يزدجـرد وقدم خالد 
فتح  حتـى  سعد  علـيه  يقدر  فلم  كالب  بن  زهـرة  بنـي  حلـيف  عـرفطة  بن 
خالد ساباط املدائن ثم توجه إلـى املدائن فلم جيد معابـرا فدلوه علـى خماضة 
عند قـرية الصـيادين أسفل املدائن فأخاضوها اخلـيل حتـى عبـروا وهـرب 
يزدجـرد إلـى اصطخـر فأخذ خالد كـربالء عنوة وسبـى أهلها فقسمها سعد 
فأحـيوها  سهمه  هبا  خـرج  التـي  الناحـية  فـي  قوم  كل  ونزل  أصحابه  عىل 
إلـى  فحوهلم  حوهلم،  أن  عمـر  إلـيه  فكتب  عمـر  إلـى  سعد  بذلك  فكتب 

سوق حكمة، ويقال إلـى كويفة ابن عمـر من دون الكوفة«)26(.
ومل تذكـر املصادر التارخيـية مزيدا من التفصـيل عن أحوال كـربالء فـي 
هـ-   36 سنة  فـي  نزهلا   علـي اإلمام  أن  ذكـرت  أهنا  سوى  احلقبة  تلك 
656م متوجها إلـى صفـني لقتال اخلوارج، وعند مـروره ُنِقلت عنه أخبار 
بـيته  عن أرض كـربالء وما سـيحدث فـيها البنه اإلمام احلسـني وأهل 
أتـى  علـيا  :»أن  كتابه)صفـني(  فـي  مزاحم  بن  نصـر  روى  وظلم،  قتل  من 
املؤمنـني هذه كـربالء، قال: ذات كـرب  أمـيـر  يا  كـربالء فوقف هبا فقـيل: 
وبالء، ثم أومأ بـيده إلـى مكان فقال: ها هنا موضع رحاهلم، ومناخ ركاهبم، 

وأومأ بـيده إلـى موضع آخـر فقال: ها هنا مهـراق دمائهم«)27(.
اإلمام  أن  تارخيه  فـي  كثـيـر)ت774هـ(  ابن  نقلها  أخـرى  رواية  وفـي 
ذاهب  وهو  احلنظل  أشجار  عند  بكـربالء  :»مـر   طالب أبـي  بن  علـي 
فنزل  وبالء،  كـرب  فقال:  كـربالء،  فقـيل:  اسمها  عن  صفـني.فسأل  إلـى 
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الشهداء  خـيـر  هم  شهداء  هاهنا  يقتل  قال:  ثم  هناك  شجـرة  عند  وصلـى 
هناك،  مكان  إلـى  وأشار  حساب،  بغـيـر  اجلنة  يدخلون  الصحابة،  غـيـر 
فعلموه بشئ، فقتل فـيه احلسـني«)28(.ولعله مل حيدث فـي كـربالء حدث مهم 
سوى ما قدمناه لـينقله لنا التاريخ بعد ذكـر النبـي حممد لكـربالء ومـرور 
اإلمام علـي هبا، وبقـيت علـى حاهلا منذ أن دخلها املسلمون سنة12هـ 
حتـى وصول اإلمام احلسـني إلـيها وكان دخوهلا يوم اخلمـيس املصادف 
الـيوم الثانـي من املحـرم سنة 61هـ وكانت شهادته فـي هذه البقعة املقدسة 
بمنزلة تأسـيس لتاريخ جديد هلا، روى أبو خمنف قال:»وساروا مجـيًعا إلـى 
أن أتوا أرض كـربالء وذلك يوم األربعاء، فوقفت فـرس احلسـني  من 
حتته فنزل عنها فـركب أخـرى فلم تنبعث من حتته خطوة واحدة، ومل يزل 
يـركب فـرًسا بعد فـرس حتـى ركب سبعة أفـراس، وهن علـى هذا احلال، 
فلام رأى اإلمام  ذلك األمـر الغـريب قال: يا قوم ما يقال هلذه األرض؟ 
قالوا: أرض الغاضـرية، قال: فهل هلا اسم غـيـر هذا؟ قالوا: تسمـى نـينوى، 
قال: هل هلا اسم غـيـر هذا؟ قال: تسمـى بشاطئ الفـرات، قال: هل اسم هلا 
غـيـر هذا؟ قالوا: تسمـى بكـربالء، قال: فعند ذلك تنفس الصعداء، وقال: 

أرض كـرب وبالء، ثم قال: قفوا وال تـرحلوا«)29(.
قال الدنـيوري:»إّن احلسـني رضـي اهلل تعالـى عنه ملا وصل إلـى كـربالء 
سأل عن اسم املكان فقـيل له كـربالء، فقال: ذات كـرب وبالء، لقد مـر أبـي 
فأخبـروه  عنه  وسأل  فوقف  معه  وأنا  صفـني  إلـى  مسـيـره  عند  املكان  هبذا 
ذلك  عن  فسئل  دمائهم،  مهـراق  هنا  رحاهلم،  حمط  هنا  ها  فقال:  باسمه 
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فقال: نفـر من آل حمّمد ينزلون ها هنا، ثم أمـر  بأثقاله فحطت فـي ذلك 
املكان«)30(.

ويبدو أن اإلمام احلسـني قد أكد علـى االهتامم بكـربالء ومن يزورها 
أهل  من  قبـره  فـيها  التـي  النواحـي  بشـراء  قام  بعدما  استشهاده  قبل  بعده 
نـينوى والغاضـرية بستـني ألف درهم، وتصدق هبا علـيهم، وشـرط علـيهم 

أن يـرشدوا إلـى قبـره ويضـيفوا من زاره ثالثة أّيام)31(
من  العاشـر  يوم  وأصحابه  بـيته  وأهل  احلسـني  اإلمام  استشهاد  وكان 

املحـرم سنة 61هـ/ العاشـر من تشـرين األول سنة 680م)32(.
بعد أن شهدت كـربالء واقعة الطف سنة61هـ/م أي فـي العصـر األموي 
الواقعة  تلك  حمتضنة  غـيـر  كانت  لو  عام  وخمتلف  جديد  تاريخ  هلا  ُرِســَم 
األلـيمة، إذ أصبحت حمط انظار العلامء والقادة وامللوك والـرّحالة والزائرين 
ومل  التارخيـية،  احلوادث  من  العديد  تبعها  واألديان  الطوائف  خمتلف  ومن 
املدينة من  تتمـيز هبا هذه  ملا  إنام جاءت  الصدفة  احلوادث حمض  تلك  تكن 
موقع جغـرافـي واقتصادي واجتامعـي ودينـي وسـياسـي فـي آن واحد بعد 

.ثورة اإلمام احلسـني
الطاهـر  اإلمام  جلسد  واحتوائها  كـربالء  فـي  الطف  واقعة  حدوث  إن 
الرغم من  آخـر عىل  املدينة منحـى  تأخذ هذه  أن  فـي  األكبـر  األثـر  له  كان 
فـي  الطاهـر  اجلثامن  وجود  وتنهـي  ختفـي  أن  أرادت  التـي  املحاوالت  كل 
التـي  املدينة  تتوالـى علـى هذه  إذ أخذت األحداث  فـيه،  الذي دفن  املكان 
حتتضن جثامن اإلمام احلسـني وأصحابه من شهداء الطف فاقتـرن تاريخ 
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املدينة مع وجودهم فـيها، والذي يتحدث عن تاريخ كـربالء ال يمكن له أن 
يتجاهل مـراقد شهداء الطف لكون وجودها كان فـي أغلب األحـيان سببا 
فـي وقوع األحداث فـي تلك املدينة ومن خمتلف جوانب التاريخ السـياسـي 
واالجتامعـي والثقافـي واالقتصادي فـي السلب أو اإلجياب. كام كان وجود 
تلك األجساد الطاهـرة فـيها سببا فـي إضفاء القدسـية هلا قال اإلمام علـي 

بن احلسـني »اختذ اهلل ارض كـربالء حـرما آمنا مباركا...«)33(.
أسد  بنو  هم  كـربالء  فـي   احلسـني اإلمام  لقبـر  رسام  أقام  من  وأول 
يظهـر   )34(  السجاد اإلمام  قبل  من  بإرشاد  وأصحابه   دفنوه أن  بعد 
وأصحابه  احلسـني  تارخيه:»ودفن  فـي  الطبـري  رواه  الذي  اخلبـر  من  ذلك 
وأهل بـيته أهل الغاضـرية من بنـي أسد بعد يوم من قتلهم«)35(. وروى ابن 
طاووس)ت664هـ( :»وملا انفصل ابن سعد عن كـربالء، خـرج قوم بنـي 
وا علـى تلك اجلثث الطواهـر املـرملة بالدماء، ودفنوها علـى ما هـي  أسد فصلُّ
اآلن علـيه«)36(.وبـنّي ابن قولويه)ت368( عن اإلمام زين العابدين إن 
شهداء الطف دفنوا فـي كـربالء حـيث قال فـيه:»قد أخذ اهلل مـيثاق أناس من 
هذه األمة ال تعـرفهم فـراعنة هذه األرض هم معـروفون فـي أهل الساموات 
فـيواروهنا  املضـرجة  اجلسوم  وهذه  املتفـرقة  األعضاء  هذه  جيمعون  أهنم 
وينصبون هبذا الطف علام لقبـر سـيد الشهداء ال يدرس أثـره وال يعفو رسمه 
الكفـر وأشـياع الضاللة فـي  أئمة  لـيجتهدن  اللـيالـي واألّيام،  علـى كـرور 

حموه وتطمـيسه، فال يزداد أثـره إاّل ظهورا، وأمـره إاّل علوا«)37(.
وملا كان مدفن اإلمام احلسـني فـي كـربالء فال بّد من أن يصل حمبوه 
بقلـيل  الوقعة  بعد  خمتلفة  أنحاء  من  كثـيـر  خلق  فوفدها  املدينة  هذه  إلـى 
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منه  ويظهـر  احلوائج،  وقضاء  للزيارة  الّناس  يقصده  عامـًرا  ظاهـًرا  و»كان 
املعِجُز الباهـر، فـيشهده البـر والفاجـر«)38(.

ولـيلة  يوما  فـيها  وبقوا  65هـ  سنة  فـي  كـربالء  إلـى  التوابون  قدم  وقد 
عندما أعلنوا ثورهتم علـى بنـي أمـية ثأرا ملقتل احلسـني بقـيادة سلـيامن 
بن صـرد اخلزاعـي، ويبدو أن وصوهلم إىل قبـر اإلمام احلسـني فـي ذلك 
الوقت يدلل علـى أن القبـر كان ظاهـرا وغـيـر خمفـي لكن بشكل مبّسط روى 
أبو خمنف عن سلمة بن كهـيل أنه قال:»ملا انتهـى سلـيامن بن صـرد وأصحابه 
نبـينا  بنت  ابن  خذلنا  قد  إنا  رب  يا  واحدة  صـيحة  نادوا  احلسـني  قبـر  إلـى 
فاغفـر لنا ما مضـى منا وتب علـينا إنك أنت التواب الـرحـيم وارحم حسـينا 
وأصحابه الشهداء الصديقـني وإنا نشهدك يا رب إنا علـى مثل ما قتلوا علـيه 
فإن مل تغفـره لنا وتـرمحنا لنكونن من اخلاسـرين قال فأقاموا عنده يوما ولـيلة 
يصلون علـيه ويبكون ويتضـرعون فام انفك الناس من يومهم ذلك يتـرمحون 
قبـره وزادهم ذلك  الغد عند  الغداة من  علـيه وعلـى أصحابه حتـى صلوا 
حنقا ثم ركبوا فأمـر سلـيامن الناس باملسـيـر فجعل الـرجل ال يمضـى حتـى 
له«)39(.ويـرى  ويستغفـر  علـيه  فـيتـرحم  علـيه  فـيقوم  احلسـني  قبـر  يأتـي 
بعض املؤرخـني أن املختار بن أبـي عبـيدة الثقفـي هو الذي أمـر إبـراهـيم بن 
مالك األشتـر بتشـيـيد السـرادق علـى قبـر اإلمام احلسـني وأن يتخذ من 
حوله مسجدا واختذ له قـرية من حوله وبذلك يكون املختار قد وضع حجـر 

األساس لتمصـيـر كـربالء سنة 66هـ)40(.
وهناك رواية تشـيـر إلـى أن املختار قدم بنفسه إلـى كـربالء عندما توجه 
إلـى العـراق مفارقا عبد اهلل بن الزبـيـر فـي مكة فلام وصل القادسـية عدل 



220

كـربالء فـي الـرواية اإلسالمـية حتـى سنة 148هـ/ 756م

انكب  القبـر  من  دنا  فلام  الزيارة،  ثـياب  ولبس  فاغتسل  كـربالء  إلـى  عنها 
وسفك  قتلهم  من  لالنتقام،وقتل  العهد  له  وجمددا  باكـيا،  له  معتنقا  علـيه، 
دمائهم فقال:»يا سـيدي آلـيت بجدك املصطفـى وأبـيك املـرتضـى، وأمك 
الزهـراء، وأخـيك املجتبـى، ومن قتل من أهل بـيتك وشـيعتك فـي كـربالء، 
ال أكلت طـيب الطعام، وال شـربت لذيذ الشـراب، وال نمت علـى وطئ 
أو  قتلك،  انتقم لك من  األبـراد، حتـى  الوهاد، وخلعت عن جسدي هذه 

أقتل كام قتلت، فقبح اهلل العـيش بعدك«)41(.
وتشـيـيد  القبـر  ختطـيط  فـي  بنفسه  قام  قد  املختار  أن  يبدو  ما  وعلـى 
السـرادق علـى القبـر الشـريف، أو علـى األقل قد وضع فـي فكـره وخمـيلته 
تشـيـيد السـرادق علـى القبـر ومتصـيـر املدينة كـي تكون مـرتكزا لثورته املزمع 
القـيام هبا عندما تتوافـر الفـرصة للتمصـيـر فتوافـرت له بعد أن سـيطـر علـى 
لـيقوم  األشتـر  إبـراهـيم  فأرسل  685م   / هـ   66 نفسها  ألسنة  فـي  الكوفة 
بذلك العمل. أو بدافع إحـياء أمـر أهل البـيت، أي أن تلك الزيارة مل 

تكن خالـية من دوافع االهتامم بمدينة كـربالء من قبل املختار الثقفـي.
أو  الطاهـر  املـرقد  وزيارة  كـربالء  إلـى  للمجـيء  الناس  ذلك  وشجع 
االستقـرار فـي كـربالء لذلك نصب األمويون املخافـر واحلصون واملسالح 
تكون  أن  من  خوفا  كـربالء  إلـى  الوصول  أو  الزيارة  ومتنع  تـراقب  التـي 
مدينة  فـي  األمـر  وبقـي  حكمهم  ضد  الثورات  النطالق  مـركزا  كـربالء 
كـربالء علـى هذا احلال منذ أن تولـى املـروانـيون األمـر حتـى هناية احلكم 
األموي سنة 132هـ )42(.ومن شواهد هذه املعاناة ما روي عن ابن حمبوب، 
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آل  والية  زمان  فـي   احلسـني زيارة  قاصدا  الكوفة  من  قال:»خـرجت 
الطـرق  أمـية علـى  بنـي  أناسا من  أقاموا  قد  اهلل - وكانوا  لعنهم  مـروان - 
نفسـي،  مجـيعها، يقتلون من ظفـروا به من زوار احلسـني - – فأخفـيت 

.)43(»...وسـرت حتـى انتهـيت إلـى قـرية قـريبة من مشهد احلسـني
التـي شهدهتا كـربالء خـروج يزيد بن املهلب بن  ومن األحداث املهمة 
أبـي صفـرة علـى احلكم األموي سنة 102 هـ /، كان أبوه املهلب أحد والة 
يزيد بن معاوية علـى خـراسان وسجستان من بالد املشـرق وبعد وفاته سنة 
82هـ / 704 م تولـى يزيد علـى خـراسان مكانه بأمـر من سلـيامن بن عبد 
امللك الذي توجس خـيفة من وجوده فـي املشـرق فـيام بعد علـى الـرغم من 
عندما  البصـري)45(  احلسن  املوقف  هذا  أمـية)44(، حتّدث عن  لبنـي  مواالته 
قام يزيد بن املهلب بالثورة ضد بنـي أمـية قائاًل:»إن هذا الذي يدعوكم إلـى 
كتاب اهلل وسنة نبـيه حممد وإلـى سنة العمـرين هو الذي كان يقتل الناس 
فـي أحد جمالسه  له  أخـرى  أمـية«)46(، وفـي مقولة  بنـي  فـي هوى  باألمس 
منتقًدا ابن املهلب:»يا عجبا لفاسق من الفاسقـني ومارق من املارقـني غبـر 
بـرهة من دهـره هيتك هلل فـي هؤالء القوم كل حـرمة ويـركب له فـيهم كل 
معصـية ويأكل ما أكلوا ويقتل من قتلوا حتـى إذا منعوه ملاظة كان يتلمظها 
رجـراجة  وتبعه  خـرق  علـيها  قصبا  ونصب  فاغضبوا  غضبان  هلل  أنا  قال 

رعاع«)47(.
بدأ اخلالف يدب بـني يزيد بن املهلب والدولة األموية وال سـيام فـي عهد 
استولـى  فقد  723م،   / 101هـ  سنة  امللك  عبد  بن  يزيد  األموي  اخللـيفة 
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يزيد بن املهلب علـى البصـرة ونصب علـيها أخاه مـروان بن املهلب وكان 
أوثق إخوته عنده، فقامت الدولة األموية بتحـريك جـيش نحو العـراق سنة 
102هـ/724م فعسكـر اجلـيش فـي منطقة العقـر من أرض كـربالء، مما دفع 
بـيزيد بن املهلب أن يستعد مستغال نقمة أهل العـراق علـى األمويـني جـراء 
جـيشه  فـي  فسار  الطف)48(  واقعة  منذ  اتبعوها  التـي  القاهـرة  السـياسات 
من البصـرة مارا بالكوفة باجتاه كـربالء فحدثت املعـركة بـني الطـرفـني فـي 
منطقة العقـر من كـربالء أسفـرت عن هزيمة جـيش يزيد بن املهلب وأخـيه 
)49(. وقد أشار إلـى تلك الواقعة  حبـيب ومقتلهام وكان ذلك سنة 102هـ 

وأكد حدوثها فـي كـربالء ياقوت احلموي فـي معجم البلدان)50(.
ومن جانب آخـر منذ واقعة الطف سنة 61هـ أخذت مدينة كـربالء تأخذ 
منحـى آخـر فـي احلـياة إذ اصطبغت بالصبغة الدينـية بسبب وجود املـراقد 
الدينـية جذبت صبغات أخـرى مثل الصبغة  فـيها، وهذه الصبغة  الطاهـرة 
االقتصادية واالجتامعـية فضال عن الصبغة السـياسـية التـي حتّدثنا عنها، إذ 
أصبحت كـربالء منبًعا للثورات ضد احلكم األموي حتـى سقوط دولتهم 

وما تبعه من حكومات جائرة علـى مـر العصور.
منذ  املقدسة  املـراقد  وجود  ساعد  فقد  الدينـي  اجلانب  خيص  فـيام  أّما 
ذلك الوقت القـريب من واقعة الطف ساعد علـى وفود الكثـيـر من الناس 
ملامرسة الشعائر الدينـية كالدعاء واالستغفار فـي تلك املدينة وهناك الكثـيـر 
الدينـية  كـربالء  أمهـية  تؤكد علـى  التـي  املسندة  الـروايات واألحاديث  من 
البحث  بداية  فـي  منها  يسـيـر  جزء  إلـى  أشـرنا   ،حممد النبـي  قبل  من 
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اختصارا، وكذلك عن اإلمام علـي هذا قبل حدوث الواقعة، أّما بعدها 
اإلسالمـي  الدين  فـي  كبـيـر  شأن  هلم  والذين  والصحابة  األئمة  أكد  فقد 
الطف،  لشهداء  الطاهـرة  األجساد  فـيها  رقدت  التـي  األرض  قـيمة  علـى 
وكان األئمة يعلمون ما للحائر احلسـينـي من فضل عظـيم وهو بقعة 
مطهـرة،قال اإلمام الصادق :»إن اهلل أختذ كـربالء حـرما آمنا مباركا قبل 
رواية  فـي  كام   الكـريم الـرسول  ووصفها  حـرما«)51(.  مكة  يتخذ  أن 
اإلمام الصادق عن آبائه، عن جده اإلمام علـي، أنه قال: قال رسول 
اهلل :»هـي البقعة التـي كانت فـيها قبة اإلسالم، التـي نجـى اهلل علـيها 
املؤمنـني الذين آمنوا مع نوح فـي الطوفان«)52(، وعن اإلمام الباقـر أنه 
قال:»من بات لـيلة عـرفة فـي كـربالء وأقام هبا حتـى يعـيد وينصـرف وقاه 

اهلل شـر سنته«)53(.
فان  تقطعوه،  كـربالء وال  قال:»زوروا   ،الصادق اهلل  أبـي عبد  وعن 
خـيـر أوالد األنبـياء ضمنته، أال وأن املالئكة زارت كـربالء ألف عام من قبل 
أن يسكنه جدي احلسـني، وما من لـيلة متضـي إاّل وجبـرائيل ومـيكائيل 

يزورانه«)54(.
فضل  عن  تتحدث  األئمة  عن  الــواردة  األحاديث  من  الكثـيـر  وهناك 
كـربالء واإلكثار من زيارة احلسـني فـي كـربالء والتبـرك بتـربته الطاهـرة 

ال يسعنا املجال لذكـرها)55(.
كل ذلك ساعد علـى تطور الفكـر الدينـي فـي كـربالء الذي متّثل بالقدوم 
احللقات  وعقد  الدينـية  الشعائر  وممارسة  الطاهـرة  املـراقد  لزيارة  إلـيها 
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العلامء من خمتلف  فـيها  إلـى مدارس علمـية جيتمع  التـي تطورت  العلمـية 
أنحاء العامل اإلسالمـي، وإن الشعائر التـي متارس عند تلك املـراقد الطاهـرة 
أصبحت جزًءا من حـياة املسلم الدينـية منذ وقت مبكـر من واقعة الطف، 
وكان بدايته عندما قدم الصحابـي عبـيد اهلل بن حـر اجلعفـي لتواجده قـريبا 
الشهداء ووقف  الفـرات فقدم علـى مصارع  من كـربالء حـيث كان علـى 
)56(، كذلك زار   علـيهم وبكـى نادما علـى تـركه نصـرة اإلمام احلسـني
كـربالء الصحابـي اجللـيل جابـر بن عبد اهلل االنصاري )ت 78هـ( فـي 20/

 ونساء احلسـني صفـر والتقـى باإلمام زين العابدين علـي بن احلسـني
الشام  من  وعـياله   احلسـني نساء  رجع  الـراوي:»وملا  قال  كـربالء  فـي 
كـربالء.فوصلوا  طـريق  علـى  بنا  مـر  للدلـيل:  قالوا  العـراق،  إلـى  وبلغوا 
إلـى موضع املصـرع، فوجدوا جابـر بن عبد اهلل االنصاري  ومجاعة من 
 احلسـني قبـر  لزيارة  وردا  قد   الـرسول آل  من  ورجااًل  هاشم  بنـي 
«)57(. فضاًل عن ذلك قدوم املختار الثقفـي لكـربالء وما قام به وقد حتّدثنا 

عنه سابًقا.
أّما التوابون فقد قدموا إلـى كـربالء معلنـني توبتهم ملا جـرى فـي واقعة 
الطف لإلمام احلسـني وأهله وأصحابه كام أشـرنا سابًقا، وفـي رواية ألبـي 
احلسـني  قبـر  إلـى  انتهـينا  ملا  غزية:»قال  بن  الـرمحن  عبد  عن  نقلها  خمنف 
أصـيبوا  كانوا  أهنم  يتمنون  الناس  جل  وسمعت  بأمجعهم  الناس  بكـى 
معه فقال سلـيامن اللهم ارحم حسـينا الشهـيد بن الشهـيد املهدى بن املهدى 
وأعداء  وسبـيلهم  دينهم  علـى  أنا  نشهدك  إنا  اللهم  الصديق  بن  الصديق 
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قاتلـيهم وأولـياء حمبـيهم ثم انصـرف ونزل ونزل أصحابه«)58(.
وفـي رواية أخـرى:»فصبحوا قبـر احلسـني فأقاموا به لـيلة ويوما يصلون 
علـيه ويستغفـرون له قال فلام انتهـى الناس إلـى قبـر احلسـني صاحوا صـيحة 

واحدة وبكوا فام رئي يوم كان أكثـر باكـيا منه«)59(.
للمـراقد  تعظـياًم  كـربالء  إلـى  الناس  توافد  استمـر  الوقت  ذلك  ومنذ 
القـرن األول   ففـي  الطاهـرة بإرشاد وتوجـيه من األئمة املعصومـني 
املعـروفـني  األعالم  من  جمموعة   احلسـني وقبـر  كـربالء  زار  للهجـرة 
مهـران  بن  وسلـيامن  الثقفـي،  قدامة  بن  زائدة  هم:  اإلسالمـية  الدولة  فـي 
عقبة  ورثاء  الثاملـي،  محزة  وأبو  البجلـي،  حمبوب  بن  وحسن  األعمشـي، 
فقد  االجتامعـي  اجلانب  تطور  الدينـية  احلـياة  لتطور  بن عمـيق)60(.ونتـيجة 
نوع  إجياد  فـي  الطف عامال مهام  واقعة  بعد  كـربالء  إلـى  الناس  قدوم  كان 
من العالقات االجتامعـية وحماولة منهم فـي السكن إلـى جانب األضـرحة 
املتشددة،  األمويـني  سـياسة  رغم  احلوائج،  وقضاء  للـرزق  طلبا  املطهـرة 
تقـربا  للزيارة  والوافدين  والبـيوت  بالسكان  آهلة  كـربالء  أصبحت  لذلك 
إلـى اهلل باألئمة األطهار وطلبا للحوائج إذ صارت سببا لقضاء حاجة 
الناس وعالجهم من خالل املـراقد الطاهـرة فقد روي عن علـي بن أسباط 
فـيه  ُقتَِل  الــذي  العام  فـي  :»أّن   الصادق اإلمــام  أصحاب  أحد  وهو 
إلـى  جاء  حتـى  البالد؛  أطـراف  من  الُعْقم  النساء  قبـره  قصد  احلسـني 
فَحَمْلن  الشـريف،  قبـره  فتخطـنَي  امـرأة؛  ألف  مئة  نحو  الشـريف  قبـره 
وَوَلْدن«.)61( علـى الـرغم من مبالغة الـرواية فـي عدد النساء اللواتـي قدمن 
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إلـى القبـر الشـريف إاّل أن املغزى املتـرتب علـيها أن كـربالء أصبحت من 
من  والشفاء  حوائجهم  لقضاء  إلـيها  الناس  يقدم  التـي  املقدسة  األمكنة 
البقعة، وهذا مل  فـي تلك  التـي رقدت  الطاهـرة  ببـركة األجساد  األمـراض 
يأِت اعتباًطا إنام بتوجـيه من النبـي حممد فـي كثـيـر من األحاديث عن 
فـي   املعصومـني األئمة  توجـيه  كذلك  وكـربالء،   احلسـني مكانة 
أحاديثهم كام سبق بـيانه، ولـربام يقول قائل إن بعضهم قد ال يكون له معـرفة 
بتلك األحاديث أو غـيـر آخذ هبا! لكن ما كان حيدث من كـرامات ملن يقدم 
إىل قبور شهداء كـربالء متعلقا هبم فـي قضاء حاجته بشكل واقعـي له األثـر 
البالغ فـي تناقل خبـره إىل الناس عامة فـيكون ذلك دافعا مهام فـي تقديس 
الطف كام  واقعة  مبكـر من حدوث  منذ وقت  املسلمـني عامة  بـني  كـربالء 
 ،احلسـني فـيه  قتل  الذي  العام  فـي  أي  آنًفا  املذكورة  الـرواية  أشارت 
لذلك حّلت كـربالء حمل اإلجالل والتقديس عند املسلمـني الذين اهتزت 
مشاعـرهم هلول واقعة الطف التـي ارتكبتها احلكومة األموية املتمثلة بـيزيد 
الدين اإلسالمـي بقتله لعتـرة  بن معاوية الذي ارتكب جـرائم كبـيـرة ضد 
النبـي حممد فـي كـربالء، وحـرق الكعبة، فأصبحت كـربالء فـي نظـر 
املجتمع مكان الـرفض والتحدي للواقع الفاسد الذي مثلته بنو أمـية خـيـر 
متثـيل، مما ساعد علـى استحداث الكثـيـر من السلوكـيات اجلديدة والظواهـر 
االجتامعـية داخل نفس املؤمن من حـيث طبـيعة العبادة والطقوس الدينـية 
إىل  الظلم واالضطهاد  بعـيدة  كـريمة  بحـياة  والعـيش  السكن  فـي  والـرغبة 
املجتمع  فـي  إجيابـي  تأثـيـر  فـي  تسبب  ذلك  كل  الطاهـرة.  املـراقد  جانب 
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الكـربالئي فخلق تالمحا وثـيقا واندماجا روحـيا بـني جمتمع كـربالء وأبناء 
الشعوب املختلفة فـي خمتلف جماالت احلـياة وعلـى مـر العصور.

اجلانب  بتطور  مـرتبطا  تطوره  كان  فقد  االقتصادي  اجلانب  وفـيام خيص 
طبـيعة  كذلك  كـربالء  به  تتمـيز  الذي  املوقع  عن  فضال  والثقافـي  الدينـي 
غنـية  كـربالء  تكون  أن  التـي ساعدت علـى  املـياه  األرض وتوافـر مصادر 
باحلاصالت واملنتوجات الزراعـية، كذلك أصبحت بعد واقعة الطف بزمن 
وجاء  الدينـية)62(،  ملكانتها  نظـرا  والقوافل  والـرحلة  للتجارة  حمًطا  قلـيل 
لنا شـيخ من طـي طعاما،  فعمل  تاجـرا،  كـربالء  قول أحدهم:»أتـيت  فـي 
فتعشـينا عنده، فذكـرنا قتل احلسـني، فقلت: ما شارك أحد فـي قتله إاّل مات 
مـيتة سوء. فقال: ما أكذبكم، أنا ممن شـرك فـي ذلك. فلم نبـرح حتـى دنا من 
السـراج وهو يتقد بنفط، فذهب خيـرج الفتـيلة بأصبعه، فأخذت النار فـيها، 
فذهب يطفئها بـريقه، فعلقت النار فـي حلـيته، فعدا، فألقـى نفسه فـي املاء، 

فـرأيته كأنه محمة«)63(.
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الخاتمة
بعد أن خضنا فـي هذه الدراسة عن تاريخ مدينة كـربالء املقدسة املوغل 

فـي القدم توصّلنا إىل نتائج ِعّدة وكان من أمهها.
الـرواية اإلسالمـية منذ عصـر اإلسالم . 1 فـي  إن ملدينة كـربالء مكانة 

األول أال وهو عصـر النبـي حممد
إن مدينة كـربالء كانت من املدن املعـروفة قبل وبعد دخول املسلمـني . 2

بالد  بـني  والعـربـية  السامـية  للهجـرات  جسـًرا  كانت  كوهنا  إلـيها 
الشام واجلزيـرة العـربـية والعـراق، وعلـى مفتـرق طـرق للحضارات 

القديمة كحضارة احلـيـرة وبابل.
لتسمـية كـربالء أكثـر من مدلول وأمهها املدلول الدينـي، إذ ُسمـيت . 3

قدياًم عند البابلـيـني)قـرب االله(، وبعد اإلسالم)كـرب وبالء( فـي 
 إشارة إىل مصـيبة واقعة الطف التـي انصاب هبا آل بـيت النبـي

فـيها.
إن مدينة كـربالء كانت معـروفة لدى النبـي وآل بـيته األطـياب . 4

ملا  وذلك  اخلطاب،  بن  عمـر  عهد  فـي  إلـيها  املسلمـني  دخول  قبل 
  احلسـني  اإلمــام  سبطه  عن  به  وأوصـى   النبـي به  حتــّدث 

وانصاره فـي كـربالء علـى يد الطاغـية يزيد وأعوانه.
التوغل إىل حاضـرات أخـرى . 5 إلـيها من أجل  املسلمـني  كان دخول 

كـربالء  علـى  والسـيطـرة  الوقت،  ذلك  فـي  املزدهـرة  كاحلـيـرة 
وتوابعها مثل عـني التمـر يعنـي حتقـيق إنجاز عسكـري مهم ملا تتمـيز 
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به من موقع ستـراتـيجـي مهم.
متـيزت كـربالء بظاهـرة املعـرفة القبلـية أي أهنا عـرفت إسالمـيا منذ . 6

نادًرا  حيدث  ما  وهذا  الطف  معـركة  هبا  تقع  أن  النبـيقبل  عهد 
وأثـره  احلــدث  هلول  إاّل  ذلك  وما  وتعـرف،  تتمـيز  كـي  ما  ملدينة 

الساموي والغـيبـي الذي سـيقع هبا.
إن وجود اآلثار الدينـية القائمة فـي كـربالء إىل يومنا هذا من معابد . 7

وكنائس، دلـيل علـى وجود ديانات خمتلفة فـيها قبل اإلسالم.
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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 



heritage with this issue and the next ones to be presented as 
an incontestable handwritten to the respected readers or an 
image for a handwritten or an index of handwritten, or stamps, or 
notifications, etc. that relate to the  handwritten heritage. In this 
issue, we deploy investigation of the shakh Mohammed's Teqi 
Al herewi Al Ha'iri biography that mentioned at the end of his 
book ( Nehayet Al Amal Fe keifeyat Al Rejou' Ila Elm Al Rejal). He 
interpreted himself in that end. He was one of the well-known 
figure in Kerbala heritage, for he settled in Kerbala for more than 
quarter a century as a teacher, till he died and was buried in the 
holy Husseini courtyard. 

   The other researches of this issue varied into reviving the 
underlined heritage of some Kerbala'i scholars, and the search 
in their biographies, methodology, and their scientific role to 
studying their characteristics and their intellectual and cultural 
products as well as the literary and historical researches, that 
besides other researches that formed a scientific variety 
harmonizes with the role and aims that the journal intends to 
carry out.

  As we deployed the biographies of the two commission staff 
in the last year/ first issue, we decided to deploy their updated 
biographies in the current issue. This will be adopted in the first 
issue every year.ز

  At the end, we kindly ask the respected readers to provide 
us with anything that promote the journal forwardly. And the 
close of our call will be, all praise is due to God, the Lord of 
the Universe! Prayer and peace be upon Mohammed and his 
progeny, the good men, the chaste men.

Editor-in-Chief



Issue Word
In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
  All praise is due to God, creator of the creation, granting  

good, praise suits His dignity as he must be praised, Prayer 
and peace be upon our master and prophet Mohammed and 
his progeny, the light of right guidance whom God removed all 
impurity from them and to make them completely pure. 

However, my dear respected readers, what is in your hands 
is the first  issue/ fifth volume of the fifth year of Turath Kerbala  
Journal. This indicates that it ignited the fifth candle ( year) of its 
age, after what it presented that qualifies it to stand side by side 
with the famous international enhanced adjudicated scientific 
journals, all that was done by Allah grace and Abi Alfadhel Abbas' 
(p.b.u.h.) blessing, by the brilliant authors' pens which is the life 
artery of the journal, and by efforts of the two commissions: the 
advisory and editorial. The two commissions put the plans and 
studies to promote the journal to a higher position. It provided 
the researchers with titles that th journal intended to write about. 
It limited heritage axis for expanded symposiums that were 
held with some Iraqi universities, in addition to reviewing and 
correcting the coming researches and advising researchers to 
highlight papers into brilliant scientific level before sending them 
to the scientific evaluators who were very qualified in the Iraqi 
universities.

  Due to the availability of huge amount of hidden Kerbala'i 
heritage in the handwritten plies that are exposed to damage 
and extinction and due to the importance of handwritten heritage 
and what it contains of knowledge treasures and scientific 
topics that participate actively in documenting the heritage 
, opening horizons in front of the researchers and learners 
to start searching and created and original studies enrich the 
scientific research and participate in its development, the 
journal decided to attach materials that concern the handwritten 



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

 And to make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)



D
ak

-//
//

PRINT ISSN: 2312-5489

ONLINE ISSN: 2410-3292

ISO: 3297

Consignment Number in the House book and 

Iraqi National Archives and Books :1912-1014

Phone No.  310058

Mobile No. 0770 0479 123

Web: http://Karbalaheritage.alkafeel.net

E- mail: turath@alkafeel.net



 

 

  .كربالءقسم شؤون المعارف االسالمية واالنسانية. مركز تراث العتبة العباسية المقدسة. 
قسم  العتبة العباسية المقدسةتصدر عن /  محكمة تعنى بالتراث الكربالئي: مجلة فصلية  تراث كربالء    

 ،لعتبة العباسية المقدسةا، العراق : كربالء.ــ شؤون المعارف االسالمية واالنسانية مركز تراث كربالء
 -0241هـ. =  4135، ث كربالءاقسم شؤون المعارف االسالمية واالنسانية، مركز تر

 سم 01؛  صور طبق االصلمجلد :     
 -(0248 آذار) ولاال، العدد لخامسا، المجلد خامسةالالسنة -فصلية.    
 5185-0340ردمد :     

 .رجاعات ببليوجرافيةإيتضمن     
 االنجليزية.مستخلصات باللغة العربية و نص باللغةال    
--لفاتالمؤ--العراق--كربالء--العلماء المسلمون )شيعة(. 0 دوريات.--تاريخ--كربالء )العراق( .4   

العنوان. دوريات. الف.  

DS79.9.K3 A8375 2018 VOL. 05 NO. 01 
 مركز الفهرسة ونظم المعلومات

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Al-Abbas Holy Shrine. Division Of Islamic And Human knowledge Affairs. 
Karbala Heritage Center. 
   KARBALA HERITAGE : Quarterly Authorized Journal Specialized in 
Karbala Heritage \ Issued by : Al-Abbas Holy Shrine Division Of Islamic And 
Human knowledge Affairs  Karbala Heritage Center. - Karbala, Iraq : Al-
Abbas Holy Shrine, Division of Islamic and Human knowledge Affairs. 
Karbala Heritage Center, 1435 A.H. = 2014-  
   Volume : Illustrations ; 24 cm. 
   Quarterly.-Fifth Year, Fifth Volume, First Issue (March / 2018)- 
   ISSN : 2312-5489 
   includes bibliographical references. 
   Text in English ; summaries in Arabic. 
   1. Karbala (Iraq)--History--Periodicals. 2. Abbas ibn Ali, 647-680--Criticism 
and interpretation--Periodicals. A. title. 

 
DS79.9.K3 A8375 2018 VOL. 05 NO. 01 

Cataloging Center and Information Systems 



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 

Fifth Year, Fifth Volume, First Issue
March / 2018 A.D.- Jumada AL- Akhaira / 1439 A.H


