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

القواعد اآلتية:

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

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

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

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

بحدود )350( كلمة.

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

أو أي إشارة إىل ذلك. 

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

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

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



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

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

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

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

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

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

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

املنشورة ملوجبات فنية. 

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

اآلتية: 

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

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



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

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

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

مالية جمزية. 
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

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

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

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

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

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

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

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









حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

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

عنهم الّرجس وطهرهم تطهرًيا.

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



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

الغروية، وحاشية املعامل، فضاًل عن أبحاث أخرى مهمة.

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

رسالة يف رشح احلّد الَّذي ذكره ابن مالك يف التسهيل.

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

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

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

مسؤولية رشعية وقانونية. 

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

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

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثن املختصن 
إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 





اسم الباحثعنوان البحثص
القرن 25 يف  ورثاؤه   )8( العّباس  أراجيز 

األول اهلجري  مجع ودراسة 
مصطفى طارق عبد األمري الشبيل

ماجستري أدب حديث/ العتبة 
ة املقدسة/ مركز الدراسات  العباسّي

التخّصصّية/ قسم الدراسات األدبّية

الطربي 63 تقي  حممد  الشيخ  شعر  من 
احلائري)1289-1366هـ( دراسة وتعليق

م.م. سلامن هادي آل طعمة
يف  اإلسالمية  اجلامعة  دكتوراه/  طالب 

لبنان
م.د. أمحد سلامن آل طعمة

باحث أكاديمي/ جامعة كربالء

القرن 93 يف  ة  ّي الكربالئ ة  العلمّي املدرسة 
التاسع اهلجري ابن فهد أنموذجًا

م.د.عالء حسن مردان الالمي
كلّية اإلمام الكاظم8 للعلوم 

اإلسالمّية اجلامعة/ فرع البرصة

1205هـ( 121  -1117( البهبهاين  الوحيد 
وتراثه املغمور حاشية املعامل أنموذجًا

الشيخ حممد مالك الزين
احلوزة العلمية/ النجف األرشف

املازندراين 157 العلامء  رشيف  حممد  الشيخ 
)ت1246هـ( وأثره العلمي يف كربالء

أمحد باسم حسن طالب األسدي
العتبة  حديث/  تاريخ  ماجستري 
كربالء  مركز  املقدسة/  ة  احلسينّي

للدراسات والبحوث

الشيخ حممد حسني األصفهاين احلائري 193
)ت: 1255هـ( وكتابه )الفصول الغروّية(  

دراسة وصفّية

د عبد اهلادي حممد عيل العلوي السّي
احلوزة العلمية/ النجف األرشف

المحتويات



الشيخ عبد الكريم احلائري )1276 – 251
1355هـ(  نشأته وعطاؤه العلمي

م.م. رؤى وحيد  السعدي
للعلوم  الربية  كلّية  قار/  ذي  جامعة 

اإلنسانّية /قسم التاريخ

الثورة 293 جتسيد  يف  احلسيني  املنرب  أثر 
احلسينية)اخلطيب عبد الزهراء الكعبي 

أنموذجاً(

م.د. حنان عباس خري اهلل
للعلوم  الربية  كلّية  قار/  ذي  جامعة 

اإلنسانّية/ قسم التاريخ

التراث المخطوط
رسالة يف رشح احلّد الذي ذكره ابن مالك 317

إمام  تأليف:  )التسهيل(  يف  للكلمة 
احلرمني حمّمد بن عبد الوّهاب اهلمدايّن 

)ت 1305 هـ(

الشيخ حمّمد لطف زاده
احلوزة العلمية/ النجف األرشف

بطولة العباس بن عيل ابن أيب 19

طالب8قبل الطف )صفني وهنروان 
أنموذًجا(

 Heroism of Abbas Bin Ali
 bin Abi Talib Before the
 Battles: Taf، Sufeen and
Nahrawan As a Model

حممود  فاروق  الدكتور  املتمرس  األستاذ 
احلبويب

جامعة كربالء /كلّية الربية للعلوم 
اإلنسانّية
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الملخص
من الشــعراء الذيــن ظهروا يف القــرن الرابع عــرش اهلجــري يف مدينة كربالء 

املقدسة الشيخ حممد تقي الطربي احلائري. وقد ظّل شعره حمفوًظا لدى ولده.

تتمّيــز احلقبــة الزمنيــة التــي عاشــها الشــاعر بالبســاطة يف العيــش وفيها من 
األحداث املهّمة التي تّم تناوهلا من قبل شــعراء عــرصه، ويبدو ذلك واضًحا من 

خالل قصائده التي قيلت يف مناسبات خمتلفة.

يتمّيز شــعره بالرصانة واحلكمة والسالســة وكذلك باإلحاطة باملعنى وجودة 
الفكر وقوة األسلوب.

اجلهــد الذي بذل يف هذا العمل هو اســتعراض لبعض املقاطع الشــعرّية التي 
تبــّن مــدى قــدرة الشــاعر وعرضها من حيــث ضبط النــّص، وتدقيــق ألفاظها 
وحتريرهــا ومقابلتها مع النســخة األم من النســخة املخطوطة ومراجعة النســخة 
اخلّطّيــة مراجعة علمّية، وإخراج املتن بشــكل دقيق، كلُّ ذلك خدمة لنرش الراث 

الكربالئي، وتسليط الضوء عىل كنوزه املعرفية.
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Abstract
One of the poets who appeared in the fourteenth century 

AH in the holy city of Karbala is Sheikh Mohammad Taqi al-
Tabari al-Haeri. His poetry was kept by his son.

The period of the poet’s life is characterized by simplicity 
in his life conditions and contains important events that were 
dealt with by the poets of his time. This is evident through 
his poems that were said on different occasions. His poetry 
is described by serenity، wisdom and smoothness، as well as 
a sense of meaning، the quality of the idea and the power of 
style.

The effort exerted in this work is a review of some poetic 
passages that show the poet’s ability and presentation in 
terms of achieving and controlling the words، editing and 
corresponding with the mother copy of the manuscript with 
its revisions، and finally the output of the text in an accurate 
manner. All of which serve the dissemination of the Karbala 
heritage، highlighting its treasures of knowledge.
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المقدمة
من الدواوين الشــعرّية التي مل يكتب هلا الظهور هو ديوان الشاعر الشيخ حممد 
تقــي الطربي املازنــدراين احلائري. ولدى تصّفحي لِســرَي الشــعراء الذين ظهروا 
يف القــرن الرابــع عــرش اهلجري، وجــدت أّنه مل يكتــب عنه وعن شــعره وديوانه 
املخطوط أحد من الكّتاب، فقد كانت نسخة األصل عند ولده الشيخ نور الدين، 
واستنسخها املرحوم السّيد حممد هادي بن حممد مهدي آل طعمة سنة 1374هـ.

وإيامًنــا منّــا بــرورة التعريــف بصاحــب الديــوان، ونــرًشا للثقافــة العربية 
واإلسالمية ووفاء إلحياء تراث كربالء باعتباره أحد شعرائها املغمورين، بادرت 
إىل حتقيق هذه النســخة من الديوان وإبرازها إىل حيــز الوجود، وقد خطوتُ وهلل 
احلمد خطواٍت رائدًة يف هذا املضامر واضًعا نصب عيني األدوات املتعلقة بالشعر 
وتصحيح األخطاء إّن وجدت، كام تّم يف هذا العمل رشح الكلامت املبهمة الواردة 

يف ثنايا الشعر، مع التعريف براجم األعالم املذكورين يف املتن.

إّن كّل مــا أرجــوه أّن يكون مــا أنرشه هو باكــورة نتاج هذا الشــاعر، وحتقيق 
اهلدف الذي من أجله تّم الســري فيه بخطى حثيثة يف ســبيل أداء مهّمة مقّدســة أال 

وهي خدمة احلرف ونرش الكلمة الصادقة.

وعندما اّطلعُت عىل نســخة الديــوان وقرأته بإمعان أدركــت قيمته، ووجدته 
يكشــف عن نــواح مهّمة جمهولة من تاريخ هــذه املدينة املقّدســة، وليكن القارئ 
عــىل بّينة بأّن هذه النســخة هي الوحيدة فيام أعلم، ومل يــرد ذكر غريها يف فهارس 
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املخطوطات إطالًقا، ولو كانت هناك نسخة أخرى لرجعت إليها.

لقد كانت تدفعني رغبة مّلحة للقيام بطبع هذا الديوان، وكنت أشعر برورة 
اإلرساع يف إنجــازه، غري أّن إشــباع هــذه الرغبة عمل صعب فيــام لو بارشت فيه 
بعناية واســتقصاء؛ ألّنه حيتاج إىل دراســة موّســعة، وبذل جهود مكّثفة، فرشعت 
أتصّفح الديوان سطًرا سطًرا وأقرأه كلمة كلمة، وذلّلت الصعوبات التي رافقتني 
ورصُت أعتني بام يف املخطوط وأراجع املصادر وكّل ما يتصل بموضوع البحث، 
ثم أخذت أتتّبع األســامء الواردة يف املتن، وبدراسة األغراض الشعرّية كي نخرج 

بصيغة علمّية يف تسليط الضوء عىل هذا الشاعر .

وأمٌر آخر أَودُّ اإلشارة إليه بأّن الصعوبات التي جوهبت يف هذا العمل هي عدم 
وجود نســخ خّطّية مماثلة من شــعره، ومل يتيّس من أقرانه من يروي شــعره بشكل 

دقيق، فهذه كانت صعوبات بالغة األمهية كام سيتوضح ذلك يف هذا البحث.

وحيثام نقّدم جزًءا من شعره إىل قّراء األدب إّنام نقّدمه مع االعتذار ملا يمكن أّن 
يروا فيه من اهلنات التي ال يسلم منها أّي باحث أو مؤّلف.
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وصف المخطوط
أّما وصف املخطوط فهو كاآليت:

طول وعرض املخطوط 19* 15 سم

عدد األسطر يف الصفحة 10 أسطر

عدد صفحات املخطوط 84 صفحة

أّوله بعد البسملة:

»هذه قصائد يف املدح والّذم والتهاين واالستنهاض والتغّزل واملراثي، أنشدها 
أقّل أهل العلم علاًم وعماًل، وأخرســهم نطًقا، حممد تقي ابن الشــيخ حممد حسن 
الطــربي احلائــري، يف غاية من ضيق احلال واملــال، متقّرًبا إىل اهلل تعــاىل ومتوّكاًل 
عليــه، يســأله القبول بمنّه وكرمــه، ويرجو من القّراء الصفح عــاّم عثروا عليه من 
اخللــل والزلل، واإلصالح، وّفقهم اهلل وإّيانــا برمحته وجوده، وفضله وكرمه، إّنه 

أرحم الرامحن« .

آخره:

» انتهــى الديــوان، كتبت يف العرش األخري من شــهر رجب ســنة 1367هـ يف 
كربالء املقّدسة«.

نســخة الديوان بخّط املرحوم الســّيد حممــد هادي بن حممد مهــدي آل طعمة 
املوســوي وهي حمفوظة بمكتبة املتحف العراقي ببغداد )1(، ونوع اخلط املستعمل 

فيها هو النسخ، واحلرب أسود عادي، وال توجد فيه هوامش أو تعليقات.
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الشكل1: الصفحة األوىل من النسخة املخطوطة للديوان
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الشكل2: الصفحة األخرية من النسخة املخطوطة للديوان
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المبحث األّول: ترجمة الشاعر
أواًل: مولده ونشأته

هو األديب الشــاعر الشــيخ حممد تقي بن حممد حســن ابن احلاج عل الطربي 
)الطربستاين( املازندراين احلائري .

والطربي نســبة إىل أرسته التي هاجرت من طربســتان. وطربستان عدة بلدان 
واســعة كثرية يشملها هذا االســم، ومن أهم بالدها دهستان وجرجان واسرآباد 

وآمل .وهي معروفة بامزندران وجماورة جليالن)2(.

ولد شاعرنا يف كربالء يوم 24 شوال سنة 1289هـ املوافق لسنة 1872م ونشأ 
يف بيت اشتهر بالعلم والتصّدي لألمور الدينّية، فوالده الشيخ حممد حسن)3( أحد 
أعــالم عرصه وهو فاضل من فضــالء حوزة كربالء العلمّية. وقد خلف الشــيخ 
حممــد حســن ثالثة أوالد هم: الشــيخ حممــد تقي)صاحب الرمجــة( وحممد باقر 

وحممد مهدي.
ومل يرجم أحد هلؤالء اإلخوة الثالثة سوى من ترجم لوالدهم الذي تقّدم ذكره. 
وقــد تبّن لنا من خالل لقائنــا بجمع من أعالم املدينة وشــعرائها الذين عارصوا 
هؤالء أّن الشــيخن حممد تقي)4( وحممد مهدي)5( كانا شاعرين وأديبن فاضلن.

وبعــد احلصول عىل ديوان الشــيخ حممــد تقي بذلت اهلّمة يف مجــع ما تيّس من 
ســرية الشيخ من خالل ما تناقله معارصوه من أهل العلم والفضل وال ّسيام ولده 
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نور الدين وما تناثر من إشارات يف بطون الكتب لنخرج هبذه السرية املقتضبة.

نشــأ الشــيخ حممــد تقــي نشــأة علمّيــة، فقــد تعّهــده والــده الشــيخ حممــد 
حســن بالربيــة الدينّيــة فعّلمــه القــرآن الكريــم، ووّجــه عنايتــه إليــه وقــّدم له 
تكشــف  ومل   ،)6( أظفــاره  نعومــة  منــذ  القــرآن  فتعّلــم  ومســاعدة،  عــون  كّل 
بعضــه. أو  كّلــه  القــرآن  حفــظ  قــد  كان  أّنــه  عــن  ذلــك  بعــد  املصــادر  لنــا 

وقد ذكر معارصوه أّنه درس بعد ذلك الفقه وأصوله عىل مجلة من األعالم كالعامل 
اجلليل الشيخ حســن املرندي)7(، والشيخ املريزا حممد تقي الشريازي)8(، والسّيد 
املريزا هادي اخلراســاين)9( واملال عباس ســيبويه)10( والســّيد إسامعيل الصدر)11( 
والسّيد عبد احلسن احلّجة)12(، وحصل عىل قدر كاف من دراسة العلوم الدينّية )13(. 
ولعل هناك غري هؤالء األعالم ممّن تتلمذ عليهم مل تسعفنا املصادر بذكر أسامئهم.

اتصل شــاعرنا بأدباء عــرصه وأعيان زمانــه، وراح يرتاد أنديــة األدب ودور 
أهل العلم، منها: ديوان الســّيد أمحد الوهاب، وديوان العاّلمة السّيد عبد احلسن 
احلّجــة الطباطبائــي، وديوان العاّلمة الشــيخ جميد خــان )جمد العلــامء( وغريها. 
وأخــذ يناقش الــرواد يف قضايا الفكر حتى ختّرج عامًلا فقيًها وشــاعًرا أديًبا، أضاء 
كربالء معرفة، وُعِرَف عنه شــّدة الورع والتقوى واالشــتغال باألعامل احلرة، كام 
كان يســاعد الفقــراء واملعوزيــن، فهو حمّل احــرام وتقدير لدى الطبقــات كاّفة.

كان يقــي معظــم أوقاته يف البحث وكتابة الشــعر شــأنه شــأن كّتاب العرص 
وشــعرائه، فيستغل املناســبات الدينّية ليخّط قلمه شــيًئا من الشعر، واستطاع من 
خــالل حتصيله العلمي واســتعداده اخلــاص أّن يلّم بكّل ما يتعّلــق هبذه الصناعة 
فنظم شــعًرا بديًعا قّوًيا حتى عــّده الناس عربيًّا من أبناء البادية، وأنشــد القصائد 
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املختلفة يف املناســبات التي يعقدها أهل الفضل كتأبن عامل أو عائد من حّج بيت 
اهلل احلرام وغريها، فكان من نتاج جتارب حياته الطويلة شعر متنّوع املضامن.

مل يكن للتقي احلائري غزارة يف الشعر سوى جمموعته هذه التي نعرض بعضها 
للقارئ، وهي صورة واضحة ألحداث عرصه وتقاليد جمتمعه.

ثانًيا: شاعرّيته
شــعر الشــيخ حممد تقي مرآة جملّوة ترينا ما مل نجده مســّطًرا بأقالم املؤّرخن، 
حيث يعكــس بعض القضايا واألحــداث التي عارصها ونظم فيها. ففي شــعره 
رصانة وحكمــة وطبع حمّبب للنفوس بغري تكّلف ويمتاز بصدق التصوير وعمق 
الفكــر ونصاعــة األســلوب والعرض اجلّيــد، مع تفاوت نســبي يف نجــاح هذه 
العنارص بــن قصيدة وأخرى، ويضعف يف بعض من أبياتــه عىل الرغم من توافر 
أفكار حســنة. ويغيب الطابع الديني يغلب عىل شــعره يف الديوان، كام تطغي عىل 
شــعره الشكوى التي ال تصدر إاّل عن نفس رجل بلغ من العلم غايته، فهو شاعر 
مناســبات يدعــو إىل اإلصالح وحماربة الظلــم وحمق الباطل، فثورة احلســن8 
حركة إصالحية متجّددة عىل طول الدهر، وهي سبيل إلحقاق احلق والقضاء عىل 
التعّســف والعنف واالستبداد والظلم، لذا نجد أغلب شعراء تلك الفرة جييدون 
الرثــاء فضاًل عن كونه ســبياًل للحصــول عىل األجر والثواب، فهــو هدف لبلوغ 

الغايات وحتقيق الرغبات ونيل الشفاعة يف اآلخرة.

 ،املتتّبــع للقصائــد التي كتبها الشــاعر حبًّا وصدًقــا ووالء ألهل البيت
جيدهــا قد متّثلت فيها الصياغة الفنّية الرائعة والقــدرة اإلبداعّية الفائقة مع املفردة 
الســهلة وتوظيفها توظيًفا متميًزا مّكنه من أّن حيتّل موقًعا فريًدا يف ميدان الشــعر، 
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ذلك أّن القصيدة تصل إىل التأثري يف السامع نفسه بام تثريه به آنيًّا من محاسة وخيال 
ولّذة.

وقد نال الشــاعر احلظوة عند الذين يتمّســكون بتقاليد الشــعر العريب القديم، 
فهــم حيّبون شــعره ويؤثرون ســامعه وحيفظونه، وال شــك أّن هذه النخبــة املثّقفة 
افتتنت بشــعره، مل يكن افتتاهنم من قبيل الصدفة، وإّنــام تكمن وراءه مقّومات يف 

شعر الشاعر دعتهم إىل اإلعجاب به واالفتتان بفحواه .

ثالًثا: وفاته
كانت وفاة شــاعرنا الطربي يف مســقط رأســه كربالء يوم 12 ربيع الثاين سنة 
1366هـــ املوافــق لســنة 1946م، وجرى له تشــييع فخم حره علــامء كربالء 
وســاداهتا والكثــري من عاريف فضلــه إىل مثواه األخــري يف الــوادي القديم، حيث 
ووري جثامنه هناك، وكان له من العمر ســبعة وســبعون عاًما، وخلف ولده )نور 

الدين( الذي حفظ لنا شعره .

المبحث الثاني: دراسة في الموضوعات الشعرية
ا لقضّية معّينة  لقد طرق شــاعرنا معظم األغراض الشعرّية، فتارة نراه متحمسًّ
ينشــد فيها شعًرا، وتارة يشــكو اهلّم واألســى ألئّمة أهل البيت فينشد من 

أبيات املديح والرثاء، وغري ذلك مما نجده يف ديوانه.

واســتعمل التخميس يف بعض شــعره، فخّمــس بعض األبيــات التي ضّمت 
الشــوق واحلنــن إىل اآلخر، والتخميس لــون من ألــوان األدب القديم، اختّص 

بنظمِه بعض الشعراء فأبدعوا فيه، وهذه بعض األبيات الرقيقة التي يقول فيها: 
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) الكامل(

ـــــــَد الــــفــــراِق ُمقلتييــــا ُمــــــورًيــــــا زن ِمن َعيني ك�ضاخ�ِس  واأناَخ 
تي منييّ والفراُق  وعيُنَك  »�ضوقي اإىل حلظاِت وجِهك ُمنيتياأ�ضحى 
العافية« لقاِء  اإىل  العليِل  نائيا�ضوَق  �ــس  فــوَّ والــ�ــضــُر  نائًيا  يــا 
لفوؤاديا �ضاغٌل  احلقيقِة  �ضاكياولــدى  بعدَك  باَت  ممن  ل�ضُت  اأنا 
ثانيا راأيــُتــك  لئن  نــذرُت  ثانية«»ولقد  فراقَك  اإىل  اأعــوَد  ال  اأْن 

ولعــلَّ من مزايا هذا الشــاعر أّنه طرق بــاب )التاريخ الشــعري()14(، فها هو 
يؤّرخ لألحداث يف الشــعر بحســاب اجلمل، كام نالحظ ذلك يف مناســبات شتى 
كتاريــخ وفاة والده ومادة الشــعر هي: )أطل نوًحا قىض احلســن الزكي ( وتقابل 

سنة 1317هـ، فيقول:

) الوافر(

�ضجي)15( مكتئب  الــديــن  ـــدويفـــوؤاد  ال ــــداء  ال بــه  اأودى  لــقــد 
ـــا بــيــوم الزكيوطـــــال نــحــيــبــه جـــزًع احل�ضن  بــه  نحًبا  ق�ضى 
ــغــر فيه ــتــقــي االأملــعــيقــ�ــضــى عــلــم الــعــلــوم ال قــ�ــضــى احلــــر ال
ــاه اأ�ــضــجــى ــع ـــوم ن الــنــعــيلــنــا نــاعــيــه ي قــــام  اإذ  ــا  ــي ــل ــع ال ــي  ــن ب
خ اأريّ الــكــرب  باأق�ضى  لــه  )اأطل نوًحا ق�ضى احل�ضن الزكي(فقلت 

1317هـ

وكذلك يف تاريخ وفاة الشــيخ حممد حســن أبو احلب خطيــب كربالء، ومادة 
التاريــخ هي)الشــيخ للحســن الزكي مــالق( وتقابل ســنة 1357هـــ وهكذا يف 

مناسبات شتى.
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ومن أهم االغراض التي طرقها شاعرنا هي:

أواًل: الشعر الديني:

ويشــمل هذا البــاب القصائد التي قيلت يف مدح الرســول األعظم  وأهل 
البيت ومراثيهم. وله قصائد يف مدح العلامء واألصدقاء ورثائهم أيًضا.

تعال معي لنصغي إىل الشــاعر وهو يرثي ســّيد الشــهداء اإلمام احلســن8 
وأهل بيته األطهار يف قصيدة يظهر من خالهلا اإلبداع الشعري واألدب الرفيع مع 

الوالء اخلالص. ولعل أروع بيت قاله يف رثاء اإلمام احلسن8 هو هذا البيت: 

) الطويل(

ويذبحُه بال�ضيِف �ضمٌر من الَقفا ؟اأمثُل ح�ضٍن ت�ضحُق اليُل �ضدَره
ومنها قوله:

والـــرَدى املنيِة  ورَد  ومل يبَق االيّ َمْن على املوِت اأ�ضَرفافـــاأورَدهـــْم 
ْت لُه االأعداُء من حِديّ �ضارٍم  اأباَد جـــموَع الظالـــــــمَن واأتَلـــــــفاف�ضجيّ
جاَءُه اهلِل  من  عهٍد  ذا  كاَن  نداُء َحبيبي يا ح�ضُن مَتى الَوفا؟فُمذ 
فااإىل اأْن هَوى من َفوِق �َضرِج َجواِدِه متلهيِّ الَثى  َوجِه  على  ريعَا  �ضَ

وقد حيمل شــعره بعفٍو من اخلاطر شــذرات قرآنّية تزيد من مجال تأديته، وفيها 
من االستعارة والتشبيه ما تلّذه النفس كام يف قوله:

) الرمل(

الُعلى ـــَز  َرْم يــا  الَع�ضِر  ـــاَم  اإم ُح�ِضَرْت(يــا  فيه)الُنفو�ُس  والــذي 
ـــوَث املَــال ــمــاَد الــديــِن يــا َغ ْت(يــا ِع ــِثَ ــع والـــذي فــيــه)الــُقــبــوُر ُب
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أو قوله:
رعى كاأْن َقْد َبَدْت م�َضَتِطْر(َترى الَقوَم �ضَ ها  �ضاَعٌة)�ضرُّ ِبــهــْم 

ومع هذا الشــعر تزدحم ألفــاظ دينّية أو مفردات كان قد اســتعملها كاآلخرة 
والتقــوى والذنوب واآلية والرشع ودين اهلدى وطور الكليم و)صعًقا( وغريها، 

ثم يضمن ذلك باآليات القرآنية فيقول:
) اخلفيف(

روؤياَك اَللِق  قادُة  فيَك  ـــوِر( اهــتــزازاَطَمعْت  ْت جــبــاَل )ط فــهــزيّ
فاأ�ضحى )للَكليِم(  تلَّيَت  ــا( يف ِجــبــالــِه ُمــنــحــاًزامــْذ  ــًق ــِع )�ــضَ

وله يف أهل البيت قصائد كثرية يســتوجب قائلها احلســنات، وتستحّق 
رفيــع الدرجــات، يتمّثل هبا اإلحســان والصدق مــع فصاحة البيــان، قال يرثي 

اإلمامن احلسن واحلسن سيَِّدي شباب أهل اجلنة:
) الكامل(

الَزكي للح�ضِن  د�سَّ  هنٍد  ابُن  ا  ُمَتاميهاأميّ اأحــ�ــضــاوؤُُه  َغـــدْت  ا  �ُضمًّ
ه �ُضميّ ِمن  ِبنِت حممٍد  ابُن  ِبــذاك االأمــِر عُن ُمعاويةَفَق�ضى  ْت  َقــريّ

َمــملـــوَءًة  كـُفُه  اأ�ضبــَح  بدِم احل�ضِن ابِن البتوِل الزاكيةويزيُد 
وقال يرثي أبا الفضل العباس8:

) الب�سيط(

ف�ِس يوَم احلرِب ُمبت�ضمااأبى اأبو الف�ضِل اإاليّ الف�ضَل والَكَرما  وجاَد بالنيّ
َدماوُجنُد َحرٍب اأبى َريَّ ابُن فاطمٍة  ت�ضتــــهُل  �ضـــــيوٍف  بحديِّ  اإاليّ 
َد ال�ضيَف وا�ضَت�ضقى و�ضارُمُه  ومي�ُس برٍق �َضرى فا�ضتمَطَر الِدَيافجريّ
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ثانيا: اإلخوانّيات

نظم شــاعرنا بعض القصائد التي قيلــت يف الوجهاء واألصدقاء، ونجده يعرّب 
عــن حّبه هلم وموقفه إزاءهم. وحيتّل شــعر املديح جانًبا مهامًّ مــن ديوانه، وهو ما 

يتمّيز به شاعرنا يف قصائده التي كان ينظمها يف مناسبات كثرية.

كان عظيــم الصلة بأبنــاء عّمه آل املازندراين، يشــاركهم يف رّسائهم ورّضائهم 
ويزّف إليهم عرائس شعره كّلام دعت احلاجة إىل ذلك، وفاًء منه هلذه األرسة التي 
أعّزتــه وأعانته عىل األّيام، وشــّب يف نعمتها وانتفع بجاههــا، ومن قصائده تلك 

التي قاهلا يف رثاء العاّلمة الشيخ حسن املازندراين ومطلعها:

) الكامل(

عماَدها  هــديّ  الــغــريّ  للعلوِم  واأمــــاَد اأركــــاَن الــُهــدى فــاأمــاَدهــاَمـــْن 
ْت اأ�ضًى  �ضواَدهاَخْطٌب له َعُن الُعال ابي�ضيّ الــدمــوِع  ِبحمريِّ  َفبكْت 
َمن  اأبـــوه  التقييّ  ــر  احَل اأبراَدهابحمِد  الُتقى  يُد  جلَببْته  قد 

وقال مهنًّئا بعودة العامل الشــيخ أمحد املازندراين عند رجوعه من خراســان، ملا 
يتمّتع به من علّو مكانه وسعة صدر وبسطة يد فقال:

) الكامل(

للزائِرب�ضرى بقدِمك ال�ضريِف الزاخِر  الُهدى  اأُويل  عيوُن  ت  ُقريّ
كــابــًرا عن كابِرفاَزت بطلعِتَك االأىل حازوا الُعلى  املــعــايَل  ـــوا  وِرُث
باقٍر  لــروؤَيــِة  بامل�ْضعى  الباقِروَحظيَت  االإمـــاِم  من  العلوَم  ورَث 
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ًقا ألخيه الشيخ حممد مهدي ومتوّجًدا عليه بعد طول فراق: وقال متشوِّ

) اخلفيف(

عجيُب  وجدي  الفوؤاِد  �َضقيَق  غريُبيا  ري  و�ضَ ُمهجتي  يا  فيَك 
وَمــايل  َقلبي  الــفــراُق  اأذاَب  القلوُبقــْد  مــنــُه  تطمئنُّ  مــا  فــيــَك 
فيها  لي�َس  ُفرقٍة  من  َدمعي  يجيُب�ضاَل  حبيٍب  وال  ــاٍل  ــض و� ِمــن 
اإاليّ  الُعمِر  من  يل  يبَق  مل  احَلــبــيــُبحيُث  فيها  ــــزاُر  ُي ال  اأ�ــضــهــٌر 
َفر�ضينا  َبــيــَنــنــا  الــبــُن  َر  ـــــديّ الرقيُبَق واطـــمـــاأنَّ  اهلِل  بر�ضا 
َعلينا  ــٌم  ــت ح الــــِفــــراَق  ـــاأنيّ  ـــك َن�ضيُبف َبــْعــُد  الو�ضاِل  يف  لنا  ما 
ـــوَم و�ــضــلــي َكــثــًرا  ــلــُت ي ــنــوُبقــد تــثيّ َت داري  قــــرَب  اأْن  بــعــلــيٍّ 
ُرقــــبــــاٌء  ــا  ــن ــَن ــي ب اإنيّ  ــــاًل  ــــاف وَزمـــــان زمـــــاُن نــحــ�ــٍس ُمــعــيــُبَغ
َبعدي  ــَك  َمــقــاِل مــن  يــــوؤوبوتــ�ــضــاَءمــُت  ال  ــــه  ــــذرُت َن ـــا  ـــوًم ي اإنَّ 
ى  حتيّ ــِرُ  اأ�ــض ـــواَك  َه يف  اأزْل  َنحيُبمْل  عنَك  الرقيُب  ــواَك  َه يف 
ــا  ــبًّ حُمِ ُيريني  اأنيّ  اهلَل  القريُبفــا�ــضــاأل  القريَب  ينفُع  ال  ــوَم  ي

كام أّن له قصائد يف التوّســل والشفاعة وإىل جنبها قصائد إخوانّية مجيلة، بل له 
مطّيبات ممزوجة بروعة الوصف.

ثالًثا: الشكوى

وشــاعرنا إذا ضــاق بــه الزمــان وضــاق هو ذرًعــا بالزمــان، التجــأ إىل البّث 
ا لغليله إاّل بأن يوّجه شــكواه  والشــكوى، من الدهر وغدره، لكنّه ال يرى فيهام ريًّ
ومقاســاته ومعاناته إىل إمامه احلــارض الغائب احلّجة بن احلســن)عجل اهلل تعاىل 
فرجه الرشيف(، فهو يف قصيدته الالمّية ويف غريها من القصائد املهدوّية يفتتحها 
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باللوعة والشكوى، ثم يعّرج عىل ذكر اإلمام ومتنّي الفرج الرشيف. فام أمجل قوله:
) الطويل(

مُل  ُيَحيّ ال  ما  دنياَي  من  لت  ُيحملتميّ لي�َس  با  دهري  بني  وعذيّ
عُت من دهري بكا�ضاِت حنظٍل  حنظُلتريّ مافيه  َهــوُن  بل  مرارُتُه 
ُرِزئُته  مما  االأحباِب  اإىل  حممُل�ضكوُت  املحامِل  َهون  من  لُت  َفُحميّ
ٍة  �ــضــديّ ــلَّ  ك لهم  ــٍب  ح يف  لت  ُلتميّ ُيحمَّ خلياًل  فيهم  اأرى  ول�ضُت 

ثم يبلغ لومه املرير أشّده عندما يصل إىل قوله:

ملنعٍم  �ضعٌي  كــان  لــو  اأ�ــضــًفــا  يقبُلفــوا  االأجــِر  من  حٍق  وذي  َعَليَّ 
ندمُت على م�ضعاَي واالأجُر َيح�ضُلملا كنُت اأ�ضكو ِمن فعايل ومل اأكْن 

ثم يعّرج إىل خماطبة صاحب العرص والزمان اإلمام املهدي  فيقول:

واحِلمى  ُة  احلمييّ اأيــَن  �ضالح  ُل؟اأبا  حلفظ الهدى من َنه�ضٍة تتعجيّ
فنراه يســتعمل ثنائّية املأســاة واألمل يف قصائده بل نجد ذلك واضًحا يف شعر 

معظم شعراء عرصه.
رابًعا: الوصف

افتتن الشــاعر بالطبيعة فقد عرّب عن شعوره ومشاهدته للرياض النرة وأكثر 
مــن وصفها والوقوف عندها، فقد راقت لــه متنزهاهتا، وطابت له أجواؤها، فهو 
يصّور مشاعره النفّســية وجتاربه العاطفّية، وما يتأّثر به من االفتتان بالطبيعة، وقد 

بلغت حّد الروعة من دّقة التصوير وبراعة العرض.
لعّل من األمور املهّمة التي يالحظها القارئ لشاعرنا هو ابتداؤه بالوصف قبل 
البدء بفحوى اخلطاب يف القصيدة، ونراه يصف الكثري من األمور التي يشــاهدها 
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يف حياته، فيصف مثاًل بناء الصحن احلســيني الرشيف واملصابيح املحمرة فيه قبل 
الدخــول إىل الروضة املطهرة ويقرن ذلك بامحرار العن من كثرة البكاء عىل ســيد 

الشهداء8، فيقول:

) الكامل( 

ٍة حمــمــرَّ بــاأدمــٍع  احلــ�ــضــَن  املــاِءزرُت  انــحــداَر  تنحدُر  يِل  كال�ضَّ
فوجدُتُه ــزاِرِه  م �ضحَن  ــَق الــعــلــيــاِءودخلُت  ــاِه ــض خـــَر املــبــان �
مــاآذًنــا الــبــنــاِء  ذاك  يف  ــــُت  اءوراأي الو�ضَّ نا  كال�ضَّ تــزُهــو  علياَء 
ــهــا اأنيّ ِبــنــاهــا  عليا  مــن  ِل�ضماءَفــظــنــنــُت  البنا  ي�ضل  اأنيّ  كــاَد  قد 
م�ضاِرًجا ِبناُه  اأعلى  يف  ـــوراِءووجــدُت  لـــيـــِل عـــا�ـــضُ ًة يف  حمـــمـــرَّ
ها َجويِّ يف  بحمرٍة  ت�ضيُء  ـــهـــا خمـــ�ـــضـــوَبـــٌة بـــدمـــاِء�ُضُرًجا  فـــكـــاأنَّ
ب�ضوئها؟ االإْحِمرار  ماذا  ـــاِءَف�ُضِئْلُت  ـــن ـــٍف وَع فـــاأجـــبـــُتـــُه بـــتـــاأ�ـــضُّ
بها ِبَغت  �ضُ التي  اهلل  �ضبغة  هداِءذي  ال�ضُّ ِد  ل�ضييّ ال�ضماُء  حتَّى 
ــا ً ــتنيِّ ورجــائــيودخـــلـــُت يف حــــرٍم لــه م ــدي  ــييِّ �ــضَ يــا  بقالتي: 
مرحومٍة ٍة  الأمَّ  )16( ال�ضفيُع  َفعاِءاأنت  ال�ضُّ ــَفــع  اأ�ــضْ فــاإنــك  ــَفــْع  اإ�ــضْ
َمْن تعجيَل  العال  ربيِّ  اإىل  بالِءِا�ْضَفْع  عظيِم  من  االأحبَة  ُيْنجي 

وقال واصًفا نّظارة الشاعر الشيخ عبد احلسن احلويزي)17(:

)ال�رسيع(

ــِه ــِن ــْي ــاِق الــُعــَلــىَمـــْنـــَظـــرُة الــ�ــضــيــِخ عــلــى َع ــب ــطيِّ ـــاَرٌة �ــضــبــَع ال ـــظَّ َن
ــــُه ــعــر�ــَس ومـــا ُدوَن ــــَرى بــهــا ال فالَي واإالَّ  ـــــــَت  ْن اأَ اإنيّ  ـــَر  اأُْبـــ�ـــضِ
َطـــْرُفـــُه َنــــْظــــَرِتــــِه  ــــــاَل يف  ــفــالاأط االأَ�ــضْ ى  َ والــــثَّ ــا  يَّ َ الــثُّ راأَى 
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يل: ــــاَل  ق راأى  ــا  ــمَّ ع ــُه  ــُت ــاأل ــض اأُْغِفال)18(� َبدا  اإِْن  ما  َت�ْضاأَُلوا  ال 
َما ال�ضيّ يف  ــْظــَرِتــِه  َن مــن  ــَنــيــِه ُنــــوُر الـــِوالَعــِجــْبــُت  ُق مــن َعــْي َيـــــْرُ
ذا اإنَّ  َتــْعــَجــُبــوا  ال  يل:  ــاَل  ــق االأُىلَف ــْتــُه  ــَبــ�ــضَ اقــَت االإلـــــِه  ُنـــور 
االأَْجُبالَخرَّ لُه "ُمو�َضى""بُطوٍر" )19( وَقْد اأْقداِمِه  يف  َدْكـــَدَك)20( 
اإذا َطـــْريِف  ــِل  اأَ�ــضْ يف  فاْجَتَلىتعاَك�َضْت  ــَظــِرِهــْم  ــْن َم يف  نــظــرُت 
خم�َضٌة يل:  قــاَل  ؟  فيِهْم  ــــٌة اأكـــمـــالفُقْلُت  ــــَع ــــ�ــــضْ ــــٌة وِت ــــَب طــــييِّ
ـــْم مــا َجـــَرى ـــُه ــــٌل لـــــالأُىل�ــضــلَّــى عــلــيــِهــْم َربُّ ــــ�ــــضَ ــــيٌّ اأَْف ــــِل ُثـــــَم َع

خامًسا: اهلجاء

ســبق وأن عرفنا أّن شــاعرنا له أحاسيسه اخلاّصة التي حتتل جزًءا ال يستهان به 
يف شعره، نجد له أيضا هجاًء وذًما هادًفا، إذ مل نعهد أّنه ذّم شخصّيًة أو أحًدا هلوى 
نفيس أو نزاع شخيص، بل كان يتوّخى يف أهاجيه الرباءة من أعداء اهلل، لذلك نجد 

له قصيدة عامرة يف ذم بني أمّية وآل مروان وآل حرب قاطبة. يقول فيها:

) الطويل(

ــهــا ــفــاُخــِر اإنَّ ــاًل يف الــتَّ ــْه ــُة َم ــييّ التَّفاُخُراأم يــحــلُّ  ال  ــغــاٍء  َب ــِد  ــوْل ُل
اإذا اإنَُّكْم  اأبياِتِه  يف  الفخَر  �ضاُجُردعي  التَّ َلطاَل  يوًما  تفاَخْرُتُ 
اأَباِتُر)21(فَح�ْضُبِك مما فيك من ُخْبِث مولٍد اأُمٍّ  بطِن  يف  عي  َتدَّ وما 
اأنَّ ما بكم َلُكُم والَفْخَر ؟ لو  الَفواِجُرَفما  الليّئاِم  اأدَنـــى  ــُلــُه  ــمَّ َتَ
َراأْ�َضها العاِر  ة  �ِضدَّ من  رَفــَعــْت  َمفاِخُرمَلــا  الكرام  بن  ــاأَْن  ب فكيف 
�ضاِدُربني )عبد �ضم�س( اأَْحَرَق اهلل َمْلَحًدا رُّ  وال�ضَّ والبغُي  مَنُكْم  ت�ضَّ
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َلُكْم وال  �ضبيٌل  العليا  يف  لِك  من الفخِر اإالَّ َمْن ِبِه الَبْغُي فاِخُرفما 
ُرَدِعي الفخَر يف اآِل الر�ضوِل فاإنَُّهْم اأُن قا�ضِ �ِضَوى اهلِل يف تعظيِمها ال�ضَّ
َطِليُقُهْم حــرٍب  اآَل  يا  اأنــُتــُم  َف�ضادتكم اأ�ضَحْت لَدْيِهْم َت�ضاَغُراأمــا 
فاإنيّهم �ضخٍر  اآل  �ضًرا  اهلُل  َجَزوا اآل فهٍر �َضرَّ ما هو قاِدُر)22(َجَزى 
عليِهُم اأو�ضى  اللِق  خَر  اأنَّ  ى ملا كاَن قا�ضُر)23(فلو  كما فيِهُم اأَْو�ضَ
حايا على ُقْطِب املَُنوِن َجزاِئُر)25(فلم اأن�َس يوًما قد اأُِريقت)24( دماوؤُهم �ضَ
فيِّ من اآِل اأحمٍد �ِضَوى َمْن باأطراِف الَقنا َتَتناَحُر )26(ومل ُيْبِق يوُم الطَّ
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الخاتمة
هــذه التجربة الشــعرّية للشــيخ حممد تقي الطــربي احلائري بتنــّوع مضامينها 
نقّدمهــا للقارئ الكريم مع نبــذة خمترصة ملا تيّس لنا يف احلصول عليه من ســريته 
العلمية، من خالل تتّبع ســرية شاعرنا الشــيخ احلائري يمكن للقارئ أّن يالحظ 
رصحًيا الروح الســامية للشــاعر بارزة يف نفحات شــعره اخلالد، وهذا ما يؤّكد أّن 
الشــاعر قد عاش مرّفًعا مل يعرف اخلنــوع واالنحدار إىل هاوية الضعة، جيتمع فيه 
أهل األدب والشــعر ومن عــرف قيمَة شــعره ومنزلته بن القــوم. واملتتّبع لنمط 
شــاعرنا يرى أّن شــعره بســيط ال يعرف التكّلف وهو يصوغ معظم أبياته صياغة 

فنّّية مع سهولة نظمه ورسعة خاطره.

وكذلــك متتــاز أبياته بصــدق التصويــر وعمق الفكــرة ونصاعة األســلوب، 
وبدرجة نســبية من التفاوت بن قصائده. وتتضح املســحة الدينّية عىل شعره، كام 

تطغي عليه الشكوى ملا يعانيه الفرد املؤمن من اآلالم يف احلياة الدنيا.

ولعّل من يســتعرض مقطوعاته الشــعرّية يتبّن له بأّن الشــاعر قد طرق معظم 
األبواب الشــعرّية مســتعماًل يراعه القويم وأســلوبه املتمّيز بالسالسة والوضوح 

فضاًل عن استعامله األلفاظ البليغة ليضفي عىل شعره شيًئا من اإليقاع يف اللفظ.

كذلك اهتاممه بالتاريخ الشــعري فهو مؤّرخ ألحداث زمانه من خالل شعره، 
مســتعماًل التاريخ الشــعري أحياًنا لتدوين احلدث. وشــعره وأدبه غنّيان باملوارد 
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التي يمكن االستفادة منها يف دراسات الحقة.

أخرًيا أرجو أّن أكون قد قّدمت هبذا اجلهد املتواضع ماّدة علمّية ينتفع هبا القّراء 
ويســتفيد منها الباحثون يف الشعر العريب واإلســالمي، واهلل أسأل أّن يقينا الزلل، 

وأن يوفّقنا ملا فيه اخلري يف القول والعمل إّنه نعم املوىل ونعم النصري.
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الهوامش
أســامة النقشــبندي وظميــاء حممد عبــاس: املخطوطــات األدبية يف مكتبــة املتحف . 1

العراقي، الكويت، 1985م، ص 281.
ذكـرهــا ياقوت احلمــوي يف معجم البلدان، ج4، ص14، ابــن الفقيه، خمتصـر كتاب . 2

البلدان، ص301. وانظـر: القزويني: آثار البالد وأخبار العباد، ص404. 
الشــيخ حممد حســن املازندراين: أصلــه من)بارفـــروش( التابعة ملازنــدران بإيـران، . 3

كان مــن أجّلة علامء عصـره، أدرك بحث الشــيخ مـرتضـــى األنصاري، وعند رحيله 
قصد كـربالء وحضـر بحث الفاضل الشــيخ حسن األردكاين والشيخ زين العابدين 
املازندراين واســتفاد منهام. ويف سنة 1317هـ لبـى نداء ربه وأعقب ثالثة أوالد كانوا 
من أهل الفضل والعلم وهم الشــيخ حممد تقي والشــيخ باقـر والشيخ مهدي. ورثاه 
الشــاعر الشــيخ حممد ســعيد بن الشــيخ حممود ســعيد النجفي احلائـري املتوىّف سنة 

1319هـ بقصيدة مطلعها: 

ــهــا مـــا هــالــهــا  اأهوالها مـــا لــلــبـــــريــة هــال اأب�ضـرت  للقيامة  هــل 
انظـر تـرمجته: مـرتضـى األنصاري، زندكاين وشــخصية شــيخ أنصاري، ص238)إيـران 

1410هـ( و الطهـراين، نقباء البشـر، ج1 ص 375. 
سلامن هادي ال طعمة: شعراء من كـربالء، ج3 ص 70.. 4
الشــيخ حممد مهدي: شاعر مقل، ولد يف كـربالء سنة 1299هـ، وتويف يف مشهد سنة . 5

1384هـ. درس علـى مجلة من األعالم يف حوزة كـربالء العلمّية وقضـى شــطـرا من 
حياته يف ســامـراء للدراسة يف حوزهتا آنذاك، ثم كـر راجعا إلـى بلدته كـربالء، فأخذ 
ينظم الشعر القـريض يف مناسبات عدة بمساعدة أخيه الشيخ حممد تقي املتقدم ذكـره. 

انظـر: سلامن هادي آل طعمة: شعراء من كـربالء، ج3 ص 77.
جواد شبـر، أدب الطف أو شعراء احلسن، ج9، ص 309.. 6
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الشيخ حسن املـرندي: عامل جليل وفقيه ذائع الصيت، كان يصل اجلامعة يف الصحن . 7
احلسيني، تتلمذ علـى امليـرزا حســن اخلليل واآلخوند اخلـراساين وغيـرمها، وكانت 
وفاته يف كـربالء، ومن آثاره حاشية علـى الكفاية، حاشية علـى الطهارة، حاشية علـى 
املكاسب. انظـر تـرمجته يف: حممد شـريف الـرازي، كنجينية دانشمندان)فاريس(، ج7 

ص 73.
الشــيخ حممد تقي الشــيـرازي: أحد كبار املـراجع يف مدينة كـربالء املقدســة وفقهائها . 8

األعــالم، أســتاذ يف الفقــه واألصــول، حيضـر دروســه مجع غفيـــر من طلبــة العلم 
وأصحــاب الفضيلة. وهو من أفتـى بحـرمة تنصيب غيـر املســلم حاكام علـى العراق 
فتسببت فتواه تلك بثورة العشـــرين العراقية الشهيـرة. راجع تـرمجته يف: نقباء البشـر 

ج1 ص 264-261.
الســيد امليـرزا هادي ابن الســّيد عل ابن السّيد حممد اخلـراســاين احلائـري، من أعالم . 9

كـربالء األفذاذ وأســاتذة حوزهتا العلمّية التي يشــار هلم بالبنــان. ولد بكـربالء غـرة 
ذي احلجــة ســنة 1297هـ ودرس هبا حتـى نــال املـراتب العاليــة يف الفقه واألصول 
والتفســيـر. تويّف بكـربــالء يف 12 ربيع االول ســنة 1368هـ. تـرجم لــه العديد من 
األعــالم وصدرت ســيـرة ذاتية له بعنوان)ســيـرة آية اهلل اخلـراســاين(. انظـر: صالح 
الشهـرســتاين: شــخصيات أدركتهــا، ص70، الطهـــراين: الذريعــة إلـــى تصانيف 

الشيعة، يف أماكن عدة.
الشيخ عباس بن عبد الـرضا بن أمحد سيبويه اليزدي احلائـري، فقيه فاضل، ومدرس . 10

يف حوزة كـربالء العلمية، درس علـى الشــيخ حســن األردكاين والشيخ عل اليزدي 
احلائـــري. تويّف بكـربالء ســنة 1329هـ انظـر تـرمجته: الطهـراين: نقباء البشـــر، ج3 

ص1001.
إســامعيل بن صدر الدين املوســوي العامل، ولد باصفهان ســنة 1258هـ، وهاجـر . 11

إلـى كـربالء وتتلمذ فيها وأصبح من أعالمها البارزين وأســاتذهتا املعروفن. تويّف يف 
الكاظمية يف 18 مجادى االولـى ســنة 1338هـ. انظـر تـرمجته: اخلونســاري: معارف 
الـرجال ج1 ص 115 وحسن الصدر: تكملة أمل اآلمل، ص104، الطهـراين: نقباء 

البشـر، ج 1 ص 159.
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الســيد عبد احلســن ابن الســّيد عل ابن الســّيد أيب القاســم احلجة الطباطبائي، أحد . 12
فقهاء كـربالء وأعالمها البارزين، ولد يف كـربالء سنة 1290هـ ونشأ يف أسـرة علمّية 
شــهيـرة، وتتلمذ علـى أســاتذة حوزهتا آنذاك منهم والده الســّيد عل والســّيد حممد 
باقـر احلجة وغيـرهم حتـى أصبح فقيها بارعا يف الفقه واألصول. تويّف بكـربالء سنة 
1362هـ ودفن يف رواق امللوك من الـروضة احلسينية املطهـرة علـى مشـرفها السالم. 
انظـــر تـرمجتــه: الطهـراين: نقباء البشـــر، ج 2 ص 1052 وســلامن آل طعمة: تـراث 

كـربالء، ص 296.
 سلامن آل طعمة: علامء كـربال يف ألف عام، ج1 ص 334.. 13
التاريخ الشــعري: لون من البديع نشــأ يف أواخـر العصـر اململوكي، وذلك بأن يضع . 14

الشــاعر يف آخـر أبياته وبعد كلمة)أرخ( أو أحد مشتقاهتا كلامت إذا حسبت حـروفها 
بحساب اجلمل اجتمعت فكونت تاريخ املناسبة التي يعنيها. انظـر: د. ميشال عايص 
وأميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف اللغة واألدب، بيـروت، 1987م، ج1 ص 349. 

 شــجي: يقال: رجل شــجي حزيــن، ويقال: ويل للشــجي من اخلل، وقد شــدد يف . 15
الشعر، وانشد املبـرد:

نام الليون عن ليل ال�ضجيينا

الشــفاعة: وهــي الســؤال يف التجــاوز عــن الذنــوب مــن الــذي وقــع اجلنايــة يف . 16
حقه)التعريفات: للشـــريف اجلـرجاين، ص203( وانظـر)النهاية يف غـريب احلديث 
واألثـر: البن األثيـر 2/ 485(، والشــفاعة الواردة يف القـرآن الكـريم تتعرض كلها 
إلـــى اجلانــب األول من املعنـــى وهو رفع العقــاب عن املذنبن وليــس علو الدرجة 
واملقام)انظـر كتاب الشفاعة يف القـرآن للسيد حممد رضا زيدي اهلندي حتقيق: الشيخ 

عباس أمن حـرب العامل، دمشق 1430هـ(.
الشــيخ عبد احلســن بن عمـران احلويزي، شــاعر كـربالئي كبيـر عــاش يف كـربالء، . 17

وتويف ســنة 1377هـــ / 1957م عن عمـــر يـربو علـى التســعن عاًما. لــه دواوين 
مطبوعــة وخمطوطــة، منها ديوان احلويزي طبــع يف النجف ســنة 1350هـ، وطبع له 
اجلــزء األول والثاين من ديوان احلويــزي بتحقيق األديب محيد جميــد هدو، وملحمة 
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شعرية يف مديح ورثاء أهل البيت باسم)فـريدة البيان(، وله مع صاحب الديوان مودة 
وصحبة. تـرجم له العديد من املؤرخن يف مصنفاهتم. انظـر: سلامن آل طعمة، شعراء 

من كـربالء، ج1ص253. 
كذا يف املخطوطة، ولعلها حمـرفة عن)َأْعَضال(.. 18
إشــارة إلـى قوله تعالـى)فلام جتلـى ربه للجبل جعله دكا وخـر موسـى صعقا(، سورة . 19

األعراف، آية 143.
يف املخطوطة: »ودك«، وهي حمـرفة عن املثبت. . 20
أباتـــر: مجــع أبتـر وهــو املنقطع النســل، ومنــه قوله تعالـى)إن شــانئك هــو األبتـر(. 21

)الكوثـر/3(.
قــادر: بمعنـى مقــدور، كقوله تعالـى يف اآلية 6 من ســورة الطارق)خلق ماٍء دافٍق(، . 22

أي مدفوق. 
أي: ملا كان فعٌل قاصـر عام فعلتموه، و)قارص( صفة لكلمة )فعل( املحذوفة. . 23
يف نسخة األصل: أريق.. 24
يف املخطوطــة: »حـرائـــر«، وهــي مصحفة عن املثبــت، فجزائـر مجــع جزيـرة، وهي . 25

الذبيحة. 
أراد بـ »تتناحـر«: ُتنْحـر.. 26
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المصادر والمـراجع
• القـرآن الكـريم

أوالً: الكتب العربية
ابــن األثيـــر، جمد الدين املبارك اجلــزري: النهاية يف غـريب احلديــث واألثـر، حتقيق: . 1

طاهـر الزاوي وحممود الطناحي، القاهـرة، البايب احللبي، 1963م.
أســامة النقشــبندي وظميــاء حممد عبــاس: املخطوطــات األدبية يف مكتبــة املتحف . 2

العراقي، الكويت، 1985م.
أغا بزرك الطهـراين: الذريعة إلـى تصانيف الشيعة، النجف، 1937م.. 3
ـــــــــــ: نقباء البشـر يف القـرن الـرابع عشـر- طبقات أعالم الشيعة، النجف، 1954م.. 4
جواد شبـر: أدب الطف أو شعراء احلسن، بيـروت، 1969م.. 5
حسن الصدر: تكملة أمل اآلمل، بـروت، 1986م.. 6
زكـريــا حممد بن حممــود القزويني: آثــار البالد وأخبــار العباد، دار صــادر بيـروت، . 7

1960م.
سلامن هادي آل طعمة: شعراء من كـربالء، النجف، مطبعة األداب، 1969م.. 8
ـــــــــــ: تـراث كـربالء، ط2، بيـروت، 1983م.. 9

ـــــــــــ: علامء كـربال يف ألف عام، قم، 2016م.. 10
صالح الشهـرستاين: شخصيات أدركتها، القاهـرة، 1976م.. 11
عل بن حممد احلنفي املعروف بـ)الشـــريف اجلـرجاين(، التعريفات: حتقيق: حممد عبد . 12

الـرمحن املـرعشل، بيـروت، دار النفائس، 2003م.
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1955م.
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the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



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

2- Karbala: it is not just a geographical area with spatial 
and materialistic borders, but rather it is materialistic and 
moral treasures constituting, by itself, a heritage of a 
particular race, and together with its neighbours, it forms 
the greatest heritage of a wider race to which it belongs 
i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels 
of injustice against Karbala increase: once, because it is 
Karbala with all that it has of the treasures generating all 
through history and once more because it is Karbala, that 
part of Iraq full of struggle and still once more because it is 
that part that belongs to the east , the area against which 
aggression is always directed. Each level has its degree of 
injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in 
shorthand and described in a way which does not actually 
constitute but ellipsis or a deviation or something out of 
context.

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

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

- Watching the changes, the alternations and additions 
which show duality of the guest and luxury in Karbala 
geographic area all through history and the extent of 



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

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

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

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

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



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

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

Editor-in-Chief



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

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

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

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



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

merciful

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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