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

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

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

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

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

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

استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية تحُضاف 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، 
ّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام،  وأن يشري فيام إذا كان البحث قد قحُ
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

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

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:ـ 

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

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

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

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 قدرها 

)150( ألف دينار عراقي.



12- يراعى يف أسبقية النرش:ـ 
أ-البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب -تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.
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 او موقع رئيس التحرير 
م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: َسلَّ أو تحُ

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





كلمة العدد 
 إّن استنطاَق التاريِخ والرتاِث إذا شّحت مصادره تغدو مهمته 
إىل  ت  أدَّ اّلتي  األسباب  أو  الظروف  يف  اخلوض  نريد  وال  صعبة، 
تغييب جزء كبري من الرتاث املرشق والتليد الذي زخرت به مدينة 
كربالء املقدسة بل نسعى إىل إيقاظ ماضيها العلمي املتأّلق، وتكثيِف 
وتشجيِع   ، الكربالئِيِّ بالرتاِث  لالهتامِم  الوِعي  ونــرشِ  اجلهوِد 
الدراساِت األكاديميِة للبحِث يف تراثِنا األصيِل و حتقيِق النصوِص 
الرتاثيِة ونرِشَها، ومجِع أكرِب قدٍر ِمن املعلوماِت والوثائَِق التارخييِة، 
التحليِل  يف  بدوِرِهم  للقياِم  الباحثنَي  أماَم  الالِزمِة  الظروِف  وهتيئِة 
والرتكيِب حّتى يتَِّصَل احلارضحُ باملاِض، وندفعحُ احلارِضَ نحَو مسريِة 
العرِص الذي يزخرحُ باإلنجازاِت الرائعِة والقفزاِت الباهرِة، وهذا هو 

أحد األهداف التي رسمتها جمّلة تراث كربالء.
علامء  موقف  خيص  ما  منها  أبحاث  تسعة  العدد  هذا  ضّم  لقد   
عىل  الضوء  سّلط  وآخر  للعراق،  الربيطاين  االحتالل  من  كربالء 
أحد العلامء الشهداء الذين دفنت املصادر التارخيية تفاصيل عديدة 
البلدانيني،  كتب  يف  كربالء  بعنوان  بحث  إىل  إضافة  حياهتم،  عن 
األصــويل  واجلهد  الكربالئية،  للعشائر  االجتامعية  واألحـــوال 
النيايب  التمثيل  و  والنواهي،  األوامر  يف  البهبهاين  الوحيد  للعالمة 
لشيعة العراق يف جملس املبعوثان العثامين، ومالمح احلركة التعليمية 

يف كربالء حّتى القرن العارش اهلجري.



ويف مسك اخلتام ترحب املجلة باألبحاث الرصينة التي تتناول 
تاريخ وتراث كربالء.

                                                                                  )رئيس التحرير(



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
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  تراثًا  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  ومرة،ألهنا  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 
يِّب  يِّبت وغحُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غحُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخحُ تراثها، 

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

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

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



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

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

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

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

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

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

موقف علامء كربالء من االحتالل الربيطاين 
للعراق 1914 – 1921

م. د. بان راوي شلتاغ احلميداوي
جامعة القادسية

كلية الرتبية
قسم التاريخ

25

دور كربالء يف التمثيل النيايب يف جملس 
»املبعوثان« العثامين النائب عبد املهدي 

احلافظ انموذجًا )1877- 1916م(

أ.م.د. سامي ناظم حسني املنصوري
جامعة القادسية

كلية الرتبية
قسم التاريخ

163

السيد نرص اهلل احلائري حياته، إجازته 
العلمية ودوره يف مؤمتر النجف 

1156هـ/1743م

أ. د. ميثم مرتىض نرص اهلل
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

113

اجلهد االصويل للعالمة الوحيد البهبهاين يف 
بعض مباحث األوامر والنواهي وتطبيقاهتا 
-حاشية جممع الفائدة والربهان إنموذجًا–

ّمد ّمد ناظم محُ م.د. محُ
جامعة كربالء

كلية العلوم االسالمية
قسم الفقه وأصوله

 65
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الملخ�ص
هيدف هذا البحث إىل تسليط الضوء عىل مدينة كربالء يف كتابات البلدانيني 
والرحالة العرب املسلمني، وتسجيل املعلومات التي تناوهلا هؤالء عن هذه 
من  واحدة  بوصفها  كتاباهتم،  يف  وردت  التي  التارخيية  للامدة  وفقًا  املدينة 
أكثر املدن االسالمية التي كتب هلا ان تشهد أكرب حدث يف تاريخ املسلمني 
وحدة  تصدع  إىل  نتائجها  أدت  الرش  وقوى  اخلري  قوى  بني  معركة  واعنف 
املسلمني عىل مر العصور متثلت باستشهاد سبط الرسول األعظم)a( اإلمام 
احلسني)g(، سنة)61هـ/680م(عىل يد أعتى العتاة يزيد بن معاوية)لعنه 
اهلل(. واقتضت رضورة البحث أن يقسم عىل أربعة مباحث، تناول املبحث 
البلدانيني  كتابات  يف  وردت  ما  بحسب  اجلغرايف  واملوقع  التسمية  األول: 
بشأن  أبيات شعرية  ما مجع من  الثاين فرصد  املبحث  اما  العرب،  والرحالة 
الثالث: حمطات من تاريخ  كربالء املدينة وكربالء الواقعة، وتناول املبحث 
التسمية واملوقع اجلغرايف، فيام درس املبحث  كربالء وقعت فيها من حيث 
الرابع: ملحات من احلياة االجتامعية للمدينة املقدسة. اما اخلامتة: فقد أوجزنا 
فيها النتائج التي توصلنا اليها يف البحث، واعتمد البحث عىل جمموعة من 
مدينة  عن  مهمة  معلومات  دونوا  الذين  املسلمني  العرب  البلدانيني  كتب 
كربالء، فضاًل عن بعض املصادر االخرى لتوثيق بعض املعلومات التارخيية 

الواردة يف هذه الكتب.
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Abstract
The present research aims to shed light on Karbala city as mentioned 
in the writings of the natives and the Arab explorers so as to register 
the information given by those about the city according to the historical 
material mentioned in their writings due to the fact that this city is 
considered one of the greatest Islamic cities which has witnessed 
the greatest happening in the history of Muslims and the most violent 
between good and evil which consequently resulted in the breakdown 
of the Muslims unity all over the centuries where the Prophet's (pbuh 
& progeny) grandson Imam Husain's (pbuh) died martyr in the year (61 
A.H.\ 680 A.D.) by the hands of the most arrogant and severest person، 
Yazeed bin Muawiyah (curse be upon him).
The paper was divided into four sections. Section one dealt with the 
naming and the geographical location as mentioned in the writing of the 
natives and the Arab explorers. Section two focused on the poems and 
verse written about Karbala as a city and as a battle. Section three talked 
about some stations and terminals happened in Karbala as regards the 
naming and the geographical location. Section four، on the other hand، 
provided synopses about the social life of the sacred city. A summary of 
the results was given in the conclusion. Furthermore، the paper depended 
on some books and sources written by the Arab Muslim Natives who 
wrote down important information on Karbala city، in addition to some 
other books and sources so as to document the historical information 
(data) mentioned in such books.
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المقدمة
تأيت أمهية موضوع مدينة كربالء يف كتب البلدانيني والرحالة العرب املسلمني، 
من أمهية كتب البلدانيني والرحالة)1(، نفسهم، التي تعددت دوافعها بحسب 
ام ألداء  العلم  ام لطلب  التجارة  نفسها سواء كانت لغرض  الرحلة  دوافع 
هذه  يف  املعلومات  من  كربالء  مدينة  نصيب  وكان  والزيارة،  احلج  فريضة 
ببقية املدن االخرى، وقد سبقنا األستاذ الدكتور   ً الكتب قلياًل جدًا مقارنة 
املصادر  من  عديد  يف  املهمة  املدينة  هذه  أخبار  تتبع  يف  إبراهيم  كريم  ّمد  حمحُ
التارخيية، ولكن دراسته اقترصت عىل املسميات فقط، وكان عنواهنا )كربالء 
ومسمياهتا يف أمهات املصادر العربية( ضمن جمّلة تراث كربالء، العدد الثاين 
لسنة 2015، فصار لزامًا علينا متابعة هذه الكتب وتدوين الروايات الواردة 
فيها وتبويبها بحسب نوع املادة املتوافرة يف هذه الكتب. واقتضت رضورة 
أسباب  فيها  أوضحنا  مقدمة  سبقتها  مباحث  أربعة  عىل  يقسم  ان  البحث 
املبحث  تناول  البحث،  نتائج  فيها  أوجزنا  خامتة  وتلتها  البحث،  اختيار 
االول: التسمية واملوقع اجلغرايف بحسب ما وردت يف كتب البلدانيني، اما 
املبحث الثاين: فرصد ما مجع من أبيات شعرية بشأن كربالء املدينة وكربالء 
الواقعة بعنوان كربالء يف الشعر، وتناول املبحث الثالث حمطات من تاريخ 
الرابع:  املبحث  درس  فيام  واملوقع،  التسمية  حيث  من  فيها  وقعت  كربالء 
ملحات من احلياة االجتامعية للمدينة املقدسة، أما اخلامتة فقد أوجزت فيها 
النتائج التي توصلنا إليها من خالل البحث. واعتمدنا عىل جمموعة من كتب 
البلدانيني والرحالة العرب التي تناولت مدينة كربالء بالدراسة، فضاًل عن 
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هذه  يف  الواردة  التارخيية  املعلومات  بعض  لتوثيق  االخرى  املصادر  بعض 
الكتب، سطرناها مجيعًا يف قائمة املصادر واملراجع.
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المبحث االأول: الت�شمية والموقع الجغرافي.
اواًل: الت�شمية:

 )a(الرسول آل  مأساة  التي شهدت  املباركة  للبقعة  عدة  تسميات  وردت 
بمقتل ولده احلسني)( يف هذه البقعة، فمنها: كربالء والطف، واحلائر، 
من  بنوع  التسميات  هلذه  وسنتطرق  وسورا  ونينوى  والعقر،  والغارضية، 
املسلمني  العرب  والرحالة  البلدانيني  كتب  يف  وردت  ما  بحسب  التفصيل 

وفقًا للتسلسل الزمني هلم، وعىل النحو اآليت:
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1- كربالء:
"والعذيب  العذيب  باسم  ذابــــه)ت300هـــــ/912م(  خــرد  بــن  ذكــرهــا 
االصطخري  الربية")2(،أما  حد  يف  وفــارس  العرب  بني  مساحة  كانت 
)ت341هـ/952م(، فقد ذكرها بقوله: "وكربالء من غريب الفرات فيام حياذي 
"وكربالء  قرص ابن هبري")3(،وذهب ابن حوقل)ت367هـ/977م(، بقوله: 
من غريب الفرات فيام حياذي قرص ابن هبري، وهبا قرب احلسني بن عيل صلوات 
وقصده  بزيارته  السنة  من  أوقات  يف  وخطب  عظيم  مشهد  وله  عليهم،  اهلل 
أثناء  كربالء  مدينة  إىل  املقديس)ت380هـ/990م()5(،  واشار  جسيم")4(، 
حديثه عن وصف املشاهد الدينية يف العراق بقوله:" واملشاهد به كثرية بكوثى 
ولد إبراهيم وأوقدت ناره، وبالكوفة بنى نوح سفينته وفار تنوره، وثم إثارات 
عيل وقربه وقرب احلسني ومقتله". ويبدو ان املقديس ذكر مدينة كربالء املقدسة 
ضمنًا إذ مل ترد هبذا االسم وإنام تم االستدالل عليها من خالل ذكر قرب اإلمام 

.)g(احلسني
أما البكري)ت487هـ/1094م(، فذكرها بقوله:"بفتح أوله وإسكان ثانيه، 
بعده باء معجمة بواحدة ممدود، موضع بالعراق من ناحية الكوفة، ويف هذا 
املوضع قتل احلسني بن عيل رىض اهلل عنهام")6(، اما الزهري)556هـ/1160م(
بن  احلسني  االمــام  مشهد  وفيها  الريان،  جبل  غرب  تقع  بأهنا  ذكرها:   ،)7(

اما اهلــروي)ت611هـــ/1214م()8(، فقد ذكرها:" باهنا قرية هبا   .)(عيل
ايب طالب)(، ورأسه بمرص عمره ست  بن  بن عيل  االمام احلسني  جسد 

ومخسون سنة، ولد باملدينة وعنده مجاعة من أهله قتلوا هناك معه".
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وذهب ياقوت احلموي )ت626هـ/1226م(بمحاولة رد اسم كربالء إىل 
أصول عربية وذلك من نحت الكلمة وحتليلها اللغوي. فكربالء:" باملد وهو 
املوضع الذي قتل فيه احلسني بن عيل)(، يف طرف الربية عند الكوفة فأما 
اشتقاقه الكربلة: وهي رخاوة يف القدمني، يقال: جاء يميش مكرباًل، فيجوز 
عىل هذا أن تكون أرض هذا املوضع "رخوة" فسميت بذلك.ويقال: كربلت 

احلنطة إذا هديتها ونقيتها، وينشد يف صفة احلنطة:
حيملن صحراء رسوبًا للثقل * قد غربلت وكربلت من الفصل

فسميت  والدغل  احلىص  من  منقاة  األرض  هذه  تكون  أن  هذا  عىل  فيجوز 
هذه  تكون  أن  هذا  عىل  فيجوز  احلــامض،  نبت  اسم  والكربل)9(:  بذلك. 
األرض منقاة من احلىص والدغل فسميت بذلك، وقال أبو وجرة)10(، يصف 

عهون اهلودج)11(:
وثامر كربل وعميم دفىل * عليها والندى سبط يمور)12(
فيجوز أن يكون هذا الصنف من النبت يكثر نبته هناك فسمي به".

واشـــار احلــــمــــريي)ت727هـــــ/1326م()13(،إىل كــربــالء بــأهّنــا موضع 
أبو  وذكرها   ،)g(احلسني اإلمام  فيه  استشهد  الكوفة  ناحية  من  بالعراق 
من  هبري  ابن  قرص  حماذي  نصه:"وكربالء  بام  الفداء)ت732هـ/1331م( 
البغدادي)ت739هـ/1338م( الدين  صفي  وقال  الربية")14(،  يف  الغرب 

)15(، باملد هو املوضع الذي قتل فيه احلسني بن عيل)g( يف طريق الربية عند 

الكوفة،عىل جانب الفرات وعىل هذا األساس أطلق عليها اسم )النوائح( 
 )g(وربام اشتقت من كلمة النياح لكثرة البكاء والعويل منذ نزول احلسني



222

     كربالء يف كتابات البلدانيني والرحالة العرب

فيها، اما العمري)ت749هـ/1348م(، فقال عنها: فتلك كرب وبالء)16(، 
ونقل ابن سباهية)ت997هـ/1589م()17(، نص كالم االصطخري، وابن 
التي  املعلومات  قال  فقد  مقديش)ت1228هـ/1813م()18(،  اما  حوقل، 

ذكرها احلمريي نفسها عن املدينة.
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2- الحائر:
إليه سيل  األلف مهزة مكسورة، وراء، وهو يف األصل حوض يصب  بعد 
املاء من األمطار سمي بذلك ألن املاء يتحري فيه، ويرجع من أقصاه إىل أدناه، 
حائر  احلروف  املرتفع  الوسط  املطمئن  للموضع  األصمعي:"يقال  وقال 
ومجعه حوران،وأكثر الناس يسمونه احلائر احلري". واحلائر: قرب احلسني بن 
عيل)g(، وقال أبو القاسم عيل بن محزة البرصي)19(، ردًا عىل ثعلب)20(، يف 
الفصيح: قيل احلائر هلذا الذي يسميه العامة حريًا ومجعه حريان وحوران، 
قال أبو القاسم: هو احلائر إال أنه ال مجع له ألنه اسم ملوضع قرب احلسني بن 

.)21()g(عيل
احلسيني(.  بـ)احلائر  ويشتهر  يعرف  ما  احلائر  الباحثني)22(،أن  احد  وذكر 
ويذهب.  فيجيء  فيه  يتحري  ماء  مستنقع  وهو  حائر،  فجمع  احلريان  فأما 
إىل   )g(احلسني قرب  موضع  تضم  التي  املنخفضة  األرض  وهي  واحلائر: 
رواق بقعته الرشيفة، وقد حار املاء حوهلا عىل عهد املتوكل العبايس)234-
وهدة  للحائر  وكانت  م(  هـــ/850  سنة)236  247هـــــ/848-861م( 
الشاملية  اجلهات  يف  متصلة  وربوات  ممدودة  تالل  بسلسلة  حمدودة  فسيحة 
الغربية واجلنوبية منه تشكل للناظرين نصف دائرة مدخلها اجلهة الرشقية، 
حيث يتوجه منها الزائر إىل مثوى العباس بن عيل)g( وأكد ابن عبد احلق 
 ،)g(أن احلري واحلاير تعني موضع قرب اإلمام احلسني بن عيل ،)البغدادي)23

ألنه يف موضع مطمئن الوسط مرتفع احلروف.
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3-الطّف:
من  الــعــراق،  ناحية  ثانيه،  وتشديد  ــه،  أول بفتح  بقوله:  البكري،  ذكــره 
وهناك  ــرصة.  ــب ال مــن  فرسخني  عــىل  ــه  أن والصحيح  الــكــوفــة.  أرض 
اما   .)24()g(عيل بن  احلسني  فيه  قتل  الذي  بكربالء،  املعروف  املوضع 
الزخمرشي)ت538ه/1143م( )25(، فقد ضبطه بقوله:"ما أرشف من أرض 
بالفتح  احلموي)26(،بقوله:  ياقوت  ذهب  فيام  العراق".  ريف  عىل  العرب 
والفاء مشددة، وهو يف اللغة ما أرشف من أرض العرب عىل ريف العراق، 
والطف أرض من ضاحية الكوفة يف طريق الربية فيها كان استشهاد اإلمام 
احلسني بن عيل)g(، وهي بادية قريبة من الريف، وبالطف كان قرص أنس 
بن مالك رض اهلل عنه، وفيه مات رمحه اهلل سنة ثالث وتسعني، وهو ابن 
مائة عام وثالثة أعوام)27(، أما العمري)28(، فقد ذكر الطف، بقوله:وبالطف 

.)g(ما طف، أثناء حديثه عن استشهاد االمام احلسني
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4-الغا�شرية:
احلق  وعبد  احلــمــوي)29(،  ياقوت  لدى  الغارضية  بتسمية  كربالء  وردت 
أسد:  بني  من  إىل غارضة  منسوبة  األلف ضاد معجمة،  بعد  البغدادي)30(، 
وهي قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربالء ويظهر أن الغارضية ليست 
صدر  يف  العراق  إىل  أسد  بني  قبيلة  انتقال  بعد  أنشئت  فهي  التاريخ  قديمة 
أو  مقام  من  الرشقي  اجلانب  يف  اليوم  وتقع  منبسطة  أرض  اإلسالم.وهي 
رشيعة اإلمام جعفر الصادق)( عىل هنر العلقمي بأمتار وتعرف بأراض 
التي كلم اهلل  البقعة  إنه قال: الغارضية هي   )g(احلسينية، وعن أيب جعفر
فيها موسى بن عمران، وناجى نوٌح فيها وهي أكرم أرض اهلل، ولوال ذلك 

ما استودع أولياءه وأنبياءه، فزوروا قبورنا بالغارضية)31(.
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5- العقر:
الَصامن  أهل  من  أعرابيًا  سمعت  اخلليل:  قال  ثانيه،  وسكون  أوله،  بفتح 
يقول كل فرجة تكون بني شيئني فهو عقر وعقر لغتان، قال ووضع يديه عىل 
قائمتي املائدة ونحن نتغدى فقال: ما بينهام عقر، قال: والعقر القرص الذي 

يكون معتمدًا ألهل القرية، قال لبيد:
كعقر اهلاجري إذا ابتناه * بأشباه حذين عىل مثال

وقال غريه: العقر القرص عىل أي حال كان، والعقر: الغامم. وعقر بني شليل، 
قال تأبط رشا:

شنئت العقر عقر بني شليل * إذا هبت لقارئها الرياح
وشليل من بجيلة وهو جد جرير بن عبد اهلل البجيل. والعقر: عدة مواضع، 
ملا   )g(أن احلسني الكوفة)32(،وقد روي  من  بابل قرب كربالء  منها: عقر 
انتهى إىل كربالء وأحاطت به خيل عبيد اهلل بن زياد قال: ما اسم تلك القرية؟ 
وأشار إىل العقر، فقيل له:اسمها العقر، فقال: نعوذ باهلل من العقر! فام اسم 
هذه األرض التي نحن فيها ؟ قالوا: كربالء، قال: أرض كرب وبالء، وأراد 
اخلروج منها فمنع حتى كان ما كان)33(. وذهب احلمريي، بالقول: ان العقر 
بأرض بابل من ناحية الكوفة بالعراق بني واسط وبغداد، موضع كان التقاء 
مسلمة بن عبد امللك يف ستة آالف من أهل الشام بيزيد بن املهلب اخلارج 

عىل يزيد بن عاتكة)34(.
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6-نينوى:
بكرس أوله، وسكون ثانيه، وفتح النون والواو، بوزن طيطوى، بسواد الكوفة 
 ،)35()g(ناحية يقال هلا نينوى، منها كربالء التي استشهد هبا اإلمام احلسني
أضاَفهحُ  باستثناء  املعلومات  نفس  أورد  فقد  البغدادي)36(،  ابن عبد احلق  اما 
هنر  عىل  وكانت  الرشقي"،  اجلانب  من  عبارة"وتقابلها  املوصل  نينوى  إىل 
العلقمي، وكانت قرية عامرة يف العصور الغابرة، تقع شامل رشقي كربالء، 
وهي اآلن سلسلة تلول أثرية ممتدة من جنوب سدة اهلندية حتى مصب هنر 
العلقمي يف األهوار وتعرف بتلول نينوى)37(. وذكر احلمريي)38(، ما نصه: 
"ان احلسني بن عيل رض اهلل عنهام قتل بنينوى، وحكي عن بعضهم أنه كان 
مع عيل رض اهلل عنه وهو ذاهب إىل صفني، فسمعه ملا حاذى نينوى يقول: 
يقتل  احلسني  فقال:  ّمد؟  حمحُ أبو  من  فقلت  ّمد،  حمحُ أبا  صربًا  ّمد  حمحُ أبا  صربًا 
عىل  ّمد  حمحُ أيب  كنية  اطلق  عندما  باخلطأ  وقع  قد  احلمريي  ان  هاهنا".ويبدو 
االمام احلسني)g( ألهنا كانت كنية أخيه االمام احلسن)g( ولعل اخلطأ 
وقع يف نقل املعلومة من موارده،غري ان القراءات املتأنية للروايات التارخيية 

.)g(هو االمام احلسني )g(تثبت عكس ذلك، ان قصد االمام عيل
تطلق  بأهنا  7-سورا: ذكر احلمريي)ت727ه/1326م()39(، تسمية سورا 
وله  عيل)3(،  بن  احلسني  االمام  قرب  هبا  وسورا  بمفاده:  كربالء،  مدينة  عىل 
الذي  سورا  ان  احلمريي،  قول  من  نستنتج  السنة.  أوقات  يف  عظيم  مشهد 

ذكره يقصد به كربالء بدليل حتديد قرب االمام احلسني)( فيها.
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ثانيًا: الموقع الجغرافي:
أدى املوقع اجلغرايف ملدينة كربالء دورًا كبريًا يف تاريخ مدينة كربالء املقدسة 
العرب  البلدانيني  اغلب  أن  نجد  هلذا  االسالمية،  املدن  اشهر  من  بعّدها 
االختالف  هذا  ان  ويبدو  عدة،  بروايات  اجلغرايف  موقعها  عن  يتحدثون 
يرجع إىل طبيعة البلدانيني نفسهم والسيام الذين مل يزوروا املدينة، ولغرض 
معرفة موقعها سوف نورد آراءهم بحسب قدمهم إذ أشار االصطخري)40(، 
هبري)42(،اما  ابن  قرص  حياذي  فيام  الفرات  غريب  تقع  بأهنا  حوقل)41(،  وابن 
حّددوا  فقد  البغدادي)45(،  احلق  وعبد  احلموي)44(،  البكري)43(،وياقوت 
ذكرا  بطوطة،  وابن  اإلدرييس،  اما  الكوفة.  ناحية)46(،  يف  تقع  بأهنا  موقعها 
بأهنا تقع غرب هنر الفرات، وهي مدينة صغرية حتفها حدائق النخيل، وتسقى 
من هنر الفرات)47(، فيام ذهب ابو الفداء)48(، بأن موقعها بالقرب من جرس 
مسالكها  إىل  البلدانيون  أشار  ذلك  عن  فضاًل  بابل.  نواحي  سورا)49(،من 
وطرقها ولكن معلوماهتم كانت مقتضبة بسبب عدم وضوح املوقع اجلغرايف 
لدهيم عن املدينة، هلذا ذكروا لنا طريقني يربطان املدينة باملدن االخرى، وعىل 
النحو االيت: طريق كربالء- بغداد: يبدأ الطريق من قرص ابن هبري إىل جرس 
كوثى)50(، مخسة فراسخ)51( ومنه إىل بغداد سبعة فراسخ)52(، ويقع بينهام هنر 

امللك)53(.
أسد)54(،  سوق  إىل  هبري  ابن  قرص  من  الطريق  يبدأ  كربالء–الكوفة:  طريق 
ومن  فراسخ)57(  مخسة  شاهي)56(،  إىل  أسد  سوق  ومن  فراسخ)55(،  سبعة 

شاهي إىل مدينة الكوفة مخسة فراسخ)58(.
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مدينة  املائية يف  املوارد  إىل جمموعة من  البلدانيون  أشار  املائية:  املوارد  ثالثًا: 
كربالء ومسمياهتا اثناء كالمهم عن املدينة والسيام اهنا تشتهر بكثرة العيون 

فيها، وهي:
1- عني مجل وذواهتا: وسميت عني مجل ألن مجاًل مات عندها يف حدثان 

استخراجها فسميت بذلك وقيل: إن املستخرج هلا كان يقال له مجل)59(.
شفيه: وهي بئر حفرهتا بنو أسد بالقرب من كربالء، وأنشأت بجانبها قرية، 
وأم  الطريق،  عن  الرياحي  يزيد  بن  احلر  حبسه  عندما   )g(احلسني وكان 
كربالء، أراد أن ينزله يف مكان ال ماء فيه، قال أصحابه: دعنا ننزل يف هذه 

القرية يعنون شفيه)60(.
2- الصيد: وسميت عني الصيد لكثرة السمك الذي كان هبا)61(.

بلفظ  الكوفة،  قرب  موضع  التصغري  لفظ  عىل  أوله،  بضم  الرهيمة:   -3
التصغري، وجيوز أن يكون تصغري رمهة، وهي املطرة الضعيفة الدائمة، والرهام 
من الطري كل يشء ال يصطاد:وهو ضيعة قرب الكوفة، قال السكوين: هي 
عني بعد خفية إذا أردت الشام من الكوفة، بينها وبني خفية ثالثة أميال يف 

وسط الصحراء)62(.
4- القطقطانة: بالضم ثم السكون ثم قاف أخرى مضمومة، وطاء أخرى، 
املطر،  أصغر  والقطقط:  بالفتح،  األزهري  ورواه  وهاء،  نون  األلف  وبعد 
وتقطقطت الدلو يف البئر إذا انحدرت، موضع قرب الكوفة من جهة الربية 
بالطف به كان سجن النعامن بن املنذر وقال أبو عبيد اهلل السكوين: القطقطانة 
بالطف بينها وبني الرهيمة مغربًا نيف وعرشون مياًل إذا خرجت من القادسية 
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تريد الشام ومنه إىل قرص مقاتل ثم القريات ثم الساموة، ومن أراد خرج من 
القطقطانة إىل عني التمر ثم ينحط حتى يقرب من الفيوم إىل هيت، وهى قرية 

خراب يف الرب، بينها وبني الكوفة ستة وثالثون مياًل )63(.
5- وهي عيون كانت للموكلني باملسالح)64(، التي كانت وراء خندق سابور 
الذي حفره بينه وبني العرب وغريهم، كانت أياد تغري عىل السواد وتفسد، 
فجعل سابور بن هرمز بن ثري بن هبرام، بينه وبينهم مسالح باألنبار وعني 
كتفه،  نزعوا  منهم،  الرجل  أخذوا  إذا  فكانوا  الناحيتني،  هاتني  وغري  التمر 

فسمت العرب سابور" ذا األكتاف)65(.
البلدانيني  كتب  يف  ذكرت  التي  املهمة  االهنــار  من  يعد  العلقمي:  6-هنر 
احد  بأنه  جعفر)320هـ/938م(  بن  قدامة  ذكره  كربالء،إذ  مدينة  عن 
واالنبار،  هيت  من  خيرج  عندما  الفرات  هنر  عىل  أطلقت  التي  االســامء 
ان  إىل  العلقمي،  يسمى  قلياًل  املغرب  نحو  يتجه  قسم  قسمني  إىل  وينقسم 
ســورا)66(. بمدينة  يمر  الذي  سورا  يسمى  اآلخر  والقسم  بالكوفة،  يصري 
املائية يف مدينة  املوارد  اما اإلدرييس)ت560هـ/1164م()67(، فقد وصف 
كربالء، بقوله: "وسائر املياه تنصب يف البطائح فتتكون منها بطيحات كثرية 

ومناقع مياه عليها قرى وأعامل".
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المبحث الثاني: كربالء في ال�شعر.
كل  ذكر  إىل  سعوا  هلذا  كبرية،  أمهية  كربالء  مدينة  العرب  البلدانيون  أوىل 
الشعر كثريًا من خالل جمموعة  اليها، فكان نصيبها من  التي تشري  االخبار 
فيها مسميات مدينة كربالء مع اإلشارة  التي وردت  الشعرية  القصائد  من 
القصائد يف اهلامش، وسوف  التي رافقت قول هذه  التارخيية  إىل األحداث 
بقصيدة  البكري،  ذكرها  الكتب.  هلذه  التارخيي  التسلسل  بحسب  نذكرها 

للشاعر سليامن بن قتة)68(، قال فيها:
ــّمــد ــات آل محُ ــي أب ــىل  ـــررت ع حلتم حــني  أمــثــاهلــا  أرهـــا  فلم 

وأهلها البيوت  اهلل  يبعد  وان أصبحت منهم برغمي ختلتفــال 

الرزايا وجلتوكــانــوا رجــاء ثــم عـــادوا رزيــة تلك  لقد عظمت 

سيوفهم يشيموا  مل  قوم  سلتأولئك  حني  أعدائهم  يف  تنك  ومل 

هاشم آل  من  الطف  قتيل  فذلتوان  قــريــش  مــن  ــًا  ــاب رق أذّل 

اقشعرتأمل تر ان األرض أضحت مريضة والــبــالد  حسني  لفقد 

لفقده السامء  تبكي  أعولت  وأنجمها ناحت عليه وصلت)69(وقد 

وقال ايضًا:
نــّومــًا أمــيــة  مــن  ســكــارى  محيمهاتبيت  يــنــام  مــا  قتىل  وبالطف 

عصابة إال  االســالم  أفسد  نعيمهاومــا  فــــدام  ــا  ــاه ــوك ن ــر  ــأم ت

ظامل كف  يف  الدين  قناة  إذا اعوج منها جانب ال يقيمها)70(فصارت 

كام ذكرت يف قصيدة للشاعر كثري عزة)71(، قال فيها:
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قــريــش ـــن  م األئـــّمـــة  إّن  ســــواءأال  أربــــعــــة  احلــــــّق  والة 

ــــن بــنــيــه خفاءعـــــيّل والــــثــــالثــــة م هبــم  ليس  ــاط  ــب األس هــم 

ــــّر ـــط إيــــــامن وب ـــالءفــســبــط ســـب ـــرب ـــه ك ـــت ـــب ــــط غـــّي وســــب

ــني حــّتــى ــع ال ــــراه  ت ــط ال  ــب ــواءوس ــلَّ ــل يــقــدمــهــا ال ــقــود اخلــي ي

ــًا ــان ـــرى عــنــهــم زم وماء)72(تــغــّيــب ال ي عسل  عنده  برضوى 

فضاًل عن ذلك ذكر البكري، ابياتًا للفرزدق)73(، قال فيها:
سيوفًا تشظى جامعات املفارق)74(لقوا يوم عقري بابل حني أقبلوا

ونحُقل قصيٌد جلرير قاله فيهم:
هتوى لدى العقر أقحافًا مجامجها * كأهنا احلنظل اخلطبان ينتقف)75(. أما 
ياقوت احلموي، فقد ذكر جمموعة من القصائد ومنها لرجل من أشجع قال 

هبا:
مطيتي كربالء  يف  بست  ححُ سمينهالقد  غّثًا  عاد  حتى  العني  ويف 

له رجعت  منزل  من  رحلت  ألهينهاإذا  ــنــي  إن وإهيــــًا  لــعــمــري 

رشيعة كــل  ــاء  م مــن  رفاق من الذبان زرق عيوهنا)76(ويمنعها 

فضاًل عن ذلك نقل قصيد الوزير املغريب)77(، وكان احلاكم قتل أهله بمرص، 
التي ذكره فيها:

تائقًا الطف  إىل  مشتاقا  كنت  املقطمإذا  عــراض  فانظر  كربال  إىل 

عصابة املغريب  رجــال  من  مرضجة األوساط والصدر بالدم)78(تــرى 

االمام  زوجة  زيــد)79(،  بنت  عاتكة  ذكرهتا  التي  الشعرية  االبيات  ذكر  كام 
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)g(احلسني
حسينًا نسيت  ــال  ف ـــه أســــّنــــة األعــــــداءوحــســيــنــًا  ـــصـــدت أق

ــًا ــع ال سقى الغيث جانبي كربالء)80(غـــــــادروه بـــكـــربـــالء رصي

وذهب أبو الفرج االصفهاين، بقوله: اهنا قصدته أسّنة األعداء: أصابته فلم 
بن  معن  الشاعر  أنشدها  أبياتًا  احلموي  وياقوت  البكري  وذكر  ختطئه)81(. 

أوس املزين)82(، من قصيدة طويلة:
فلعلعا كــربــالء  حلت  هــي  والنوائحاإذا  دوهنا  العذيب  فجوز 

فطاوعت نواك  من  نواها  مع الشانئني الشائنات الكواشحافباتت 

واضــحــًا  باملعرب  ربــعــًا  أبت قرتاه اليوم أاّل تراوحا)83(تــومهــت 

فضاًل عن ذلك ذكر ياقوت احلموي، قصيدة األقيرش األسدي)84(:
ــا ــارهت وج هـــنـــدًا  يـــذكـــرين  نيقإين  عىل  محامات  صوت  بالطف 

جآجئها بيض  معا  ــاء  م ــر مــنــاقــرهــا صــفــر احلــاملــيــقبــنــات  مح

معملة الدهر  هبن  السقاة  ـــع املــخــاريــقأيدي  ــا رج ــوهن ــام ل ــأن ك

قرع القواقيز أفواه األباريق)85(أفنى تالدي وما مجعت من نشب

مما تقدم يتضح ان كربالء كان هلا باع كبري يف الشعر إذ اصبحت متثل رمزًا 
من  ومأوى  احلرية  نافذة  وهي  الطغيان،  بوجه  والوقوف  والبطولة  للفداء 
 ،)g(احلسني اإلمــام  باسم  انصهر  فاملكان  كريمة  حرة  حياة  عن  يبحث 
واصبح ذكره يشري بشكل أو بآخر إىل مكان الفاجعة والواقعة وهي مدينة 

كربالء املقدسة.
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المبحث الثالث: محطات من تاريخ كربالء.
ذكر البلدانيون بعض الروايات التارخيية التي حدثت يف مدينة كربالء، ومن 
أقدم هذه الروايات ما ذكره قدامة بن جعفر)86(،واحلمريي)87(، يف فتح خالد 
بن الوليد لعني التمر)88(، يف أيام أيب بكر سنة )12 ه /634م( وكان فتحها 
سريين،  بن  ّمد  حمحُ والد  سبى  ذلك  فمن  رجاهلا،  وقتل  نساءها  فسبى  عنوة 
وسريين اسم أمه، ومحران بن أبان موىل عثامن بن عفان ونصري أبا موسى، 
وأبا عمرة جد عبداهلل بن عبد األعىل الشاعر. فضاًل عن ذلك ذكر ياقوت 
الوليد يف غزوته لغرب  بن  رافقوا خالدًا  الذين  العرب  احلموي عن بعض 
كربالء  يف  نزل  احلرية  فتح  عندما  خالد  بأن  سنة )12هـــ/634م(،  العراق 
بن  قدامة  اشار  كذلك  الذبان)89(،  النرصي  وشيمة  بن  اهلل  عبد  إليه  فشكا 
جعفر)90(،وياقوت احلموي)91( يف اثناء حديثهام عن مدينة الكوفة، إىل الرصاع 
بني خالد بن الوليد،ويزدجر الفاريس وهروبه أمام القوات االسالمية فأخذ 
وأنزل  بني أصحابه  تقسيمها  إىل  ثم عمد  أهلها  عنوة، وسبى  كربالء  خالد 
فيها فأحيوها، فكتب بذلك سعد بن  التي خرج سهمه  الناحية  كل قوم يف 
سوق  إىل  فحوهلم  حوهلم  ان  إليه  فكتب  اخلطاب،  بن  عمر  إىل  وقاص  ايب 

حكمة)92(، ويقال إىل كويفة بن عمر من دون الكوفة)93(.
واورد احلمريي)94(، رواية مسندة إىل أيب سعيد التميمي)95(، مفادها: ملا رجع 
االمام عيل)g( من صفني نزل إىل كربالء، فلام انتصف النهار عطش القوم، 
فحفروا  هاهنا،  احفروا  ألصحابه  فقال  مكان  إىل   )g(عيل االمام  فجاء 
باردة  ماء  عني  فاذا  فرفعوه  احلجر،  هذا  ارفعوا  هلم  فقال  حجر،  فصادفهم 
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الرواية أن االمام عيل)g( مر بكربالء  طيبة، فرشبوا منها. ويبدو من هذه 
ذكرها  التي  املهمة  التارخيية  االحداث  ومن  اهلجرة.  من  أربعني  سنة  قبل 
مفاده:  بام  االليمة:  الطف  واقعة  عن  احلمريي)96(،  ذكره  ما  البلدانيون، 
كان استشهاد االمام احلسني)g( يف الطف يف العارش من حمّرم احلرام سنة 
احدى وستني للهجرة، وعمره ست ومخسون سنة ومخسة أشهر وثالثة أيام، 
ثم يواصل حديثه عن شهادة االمام، قائاًل: إّن قاتله شمر بن ذي اجلوشن، 
وقيل سنان بن ايب أنس، وقائد اجليش عمر بن سعد بن ايب وقاص، ثم ذكر 
ان رأس احلسني)g( محل إىل يزيد بن معاوية وهو أول رأس محل عىل خشبة 

يف االسالم.
ومن األحداث التارخيية املهمة التي ذكرها البلدانيون عن مدينة كربالء، ما 
رواه البكري و احلمريي أثناء حديثهم عن فتح مدينة بلنجر)97(، بام مفاده: 
شهد فتحها مجاعة من الصحابة رض اهلل عنهم، ومن ضمنهم زهري بن القني 
البجيل، الذي سمع قول سلامن الفاريس رض اهلل عنه، يقول: أفرحتم بفتح 
بقتالكم  فرحًا  أشد  فكونوا   )a(ّمد حمحُ آل  شباب  أدركتم  فإذا  عليكم،  اهلل 
الطريق،فكان  تلقاه يف   )g(فلام سمع زهري بخروج االمام احلسني معهم، 
يف مجلة جيشه واستشهد معه بكربالء، وكان االمام احلسني)g( يتمثل يف 

ذلك اليوم:
الفتى مسلاملعمرك ما باملوت عار عىل  وجاهد  حقًا  نوى  ما  إذا 

كفى بك موتًا أن تذل وتحُظلام )98(فإن عاش مل يندم وإن مات مل يلم

كربالء،  يف   )g(احلسني االمام  استشهاد  قصة  أورد  فقد  العمري)99(،  اما 
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الضلوع  وصدع  الدموع  رصع  من  احلسني  مرصع  من  كان  ما  وأّما  بقوله: 
وكرس القلوب كرسًا ال جيرب، وأمات لإلسالم ميتًا ال يغري فاهًا هلا رزية فتت 
مثلها  بطالب  وأضنت  لثمد،  أنضيت  لقد  والغمد  السيف  وفلت  العضد 

املهرية األجد)100(، فيا هلا من فجيعة و يا هلا من مصيبة وجيعة.
البلدانيني، خطبة  التي ورد ذكرها يف كتب  املهمة  ومن االحداث االخرى 
الكوفة عندما جاءت من مدينة كربالء بعد استشهاد  السيدة زينب)h( يف 
بن  اهلل  عبيد  جملس  يف  األليمة،  الطف  واقعة  يف   )g(احلسني االمام  اخيها 
إىل  مسندًة  اخلطبة  هذه  نقل  الذي  اهلمداين)101(،  الفقيه  ابن  ذكر  إذ  زياد، 
 )g(احلسني بن  عيل  انرصف  وقد  الكوفة  قدمت  قوله:  سيري،  بن  جرير 
فسمعت  اجليوب،  مهتكات  يلتدمن  الكوفة  أهل  نساء  فرأيت  كربالء،  من 
هؤالء  إن  أال  العلة:  أهنكته  وقد  صبي  بصوت  يقول   )g(احلسني بن  عيل 
قتلونا، أّما زينب)h( فقد أومأت إىل الناس أن انصتوا، فارتدت االنفاس 
وسكنت االجراس، ثم قالت: احلمد اهلل والصالة عىل نبيه، اما بعد يا اهل 
الكوفة يا أهل اخلتل واخلذل، فال رقأت العربة وال هدأت الرنة، انام مثلكم 
أال  بينكم  دخاًل  أيامنكم  تتخذون  أنكاثًا،  قوة  بعد  من  غزهلا  نقضت  كالتي 
وهل فيكم إال الصلف والصدف والشنف، أال ساء ما قدمت لكم انفسكم 
فابكوا  أتبكون؟ أي واهلل  أنتم خالدون.  العذاب  إن سخط اهلل عليكم ويف 
بغسل  ترحضوها  ولن  وشنارها  بعارها  فزتم  فلقد  قلياًل  واضحكوا  كثريًا 
بعدها أبدًا، وان ترمحون بعد قتل سليل خاتم الرسالة وسيد شبيبة أهل اجلنة 
ومالذ خريتكم ومفزع نازلتكم، أال ساء ما تزرون تعسًا ونكسًا، فلقد خاب 
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ورضبت  اهلل  من  بغضب  ويؤثم  الصفقة  وخرست  األيدي  وتبت  السعي 
عليكم الذلة واملسكنة، ويلكم أتدرون أي كبد ملحُحّمد)a( فريتم؟ واي دم 
سفكتم؟ واي حرمة آله أضعتم؟ لقد جئتم شيئًا إذ تكاد السموات يتفطرن 
طالع  شوهاء  خرقاء  هبا  أتيتم  ولقد  هّدًا،  اجلبال  وختر  األرض  وتنشق  منه 
أخزى  اآلخرة  فلعذاب  دمًا،  السامء  قطرت  أن  فعجبتم  والسامء  األرض 
ربك  إن  كال  الثأر  فوت  خياف  ال  فإنه  املهل،  يستخفّنكم  فال  تنرصون  وال 
اهلمداين،  الفقيه  ابن  التي ذكرها  الطويلة  لباملرصاد، ويبدو من هذه اخلطبة 
نفوس  يف  كبريًا  أملًا  أوقعت  التي  التارخيية  لألخبار  البلدانيني  اغفال  عدم 
املسلمني، والسيام مأساة كربالء املقدسة. بالرغم من إغفال املؤرخني هلذه 

اخلطبة امثال الطربي، واملسعودي وغريهم، باستثناء ابن اعثم الكويف)102(.
عالقة  وهلا  العرب  البلدانيون  ذكرها  التي  املهمة  التارخيية  االحداث  ومن 
أثناء حديثهم عن  نقلوه  ما   ،)g(احلسني االمام  واستشهاد  كربالء  بمدينة 
مدينة بوغرات)103(، بمفاده: يوجد فيها طائر يشبه اخلطاف يفهم من صوته 
كل سامع افهامًا ال يشوبه لبس قتل احلسني قتل احلسني يكررها مرارًا، ثم 
يقول بكربالء مرة واحدة، وهذا مشهور عندهم)104(، وهذا يدل عىل عظمة 
املصيبة التي حلت عىل العامل بقتل ابن بنت رسول اهلل)a(، فشملت مجيع 

الكائنات ومنها الطيور.
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المبحث الرابع: لمحات من الحياة االجتماعية للمدينة 
المقد�شة.

أوردت كتب البلدانيني ملحات من احلياة االجتامعية ملدينة كربالء املقدسة، 
بالرغم من قلة هذه املعلومات إال أهنا اعطتنا صورة واضحة عن طبيعتها يف 
ذلك الوقت، ولغرض تسليط الضوء عليها سوف نتطرق اليها بحسب ما 

وردت يف تلك الكتب.
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1-التركيبة ال�شكانية:
كربالء  مدينة  عن  حديثه  أثناء  بطوطة)ت779هـ/1377م()105(،  ابن  ذكر 
إىل وجود طائفتني فيها أوالد زحيك وأوالد فائز، وبينهام القتال أبدًا، وهم 
مجيعًا إمامية يرجعون إىل أب واحد، دون ان حيدد من هو أبو هؤالء، وهذا 
يدل عىل جهله بسكان املدينة، غري أّن القراءات املتأنية للنصوص التارخيية، 
تبني ان هاتني العائلتني مشهورتان يف مدينة كربالء املقدسة. ومما يؤيد كالم 
ابن بطوطة ما ذكره احد الباحثني)106(، اثناء حديثه عن أرسة آل فائز بمفاده: 
الليل والتهجد باألسحار،  النهار وقيام  القائمون بصوم  فائز هم  آل  وذرية 
ّمد العابد بن االمام موسى بن جعفر)g( إىل اآلن ومل تزل نقابة  من لدن حمحُ
املشهد الرشيف ظهرًا بعد ظهر وبطنًا بعد بطن فيهم إال شذوذًا خترج عنهم، 
ثم تعود إليهم. ويبدو لنا ان آل فائز هم أول من استوطنوا كربالء، ومل يتقدم 
يف  الساموي)107(،  ّمد  حمحُ الشيخ  ذكرهم  اكده  ذلك  عن  فضاًل  أحد.  عليهم 

أرجوزته، فيهم قائاًل:
مل يك رهط مثل آل الفائز بنائل نقابًة أو حائز

فقد مضت يف كربال قرون منهم نقيب كربال يكون
ّمد أو طعمة األول مقول الندى مثل آل فائز أو محُ

أو رشف الدين الفتى أو طعمة آال ثاين أو خليفة بن نعمة)108(.
املقّدستني، احلسينّية والعّباسّية منذ  الروضتني  فائز هم سدنة  ثم يقول وآل 

قديم الزمان حتى كتابة هذه القصيدة.
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2-الكرم وال�شخاء:
عّد من اجلوانب االجتامعية املهمة التي ذكرها البلدانيون العرب، والسيام  يحُ
)الثامن  القرن  يف  املقدسة  كربالء  مدينة  إىل  زيارته  أثناء  بطوطة)109(،  ابن 
اهلجري/الرابع عرش امليالدي(، الذي قدم وصفًا رائعًا ألطباع أهل كربالء، 
إذ أورد رواية مفادها: انه صحبه رجل رشيف من أهايل كربالء إىل خوارزم 
يل  يشرتي  أن  أكلفه  كنت  فيقول  التجار،  من  وكان  منصور  بن  عيل  يسمى 
الثياب وسواها فكان يشرتي يل الثوب بعرشة دنانري. ويقول: اشرتيته بثامنية 
أن  إىل  بفعله  يل  علم  ال  وأنا  ماله  من  الدينارين  ويدفع  بالثامنية  وحياسبني 
تعرفت ذلك عىل ألسنة الناس وكان مع ذلك قد أسلفني دنانري. فلام وصل 
إيل إحسان أمري خوارزم رددت إليه ما أسلفني وأردت أن أحسن بعده إليه 
أحسن  أن  وأردت  أفعل.  ال  أن  وحلف  ذلك  فأبى  احلسنة  ألفعاله  مكافاة 
من  لقيته  من  أكرم  وكان  أفعل  ال  أن  فحلف  كافور  اسمه  له  كان  فتى  إىل 
بلده  أهل  إن مجاعة من  ثم  اهلند.  إىل بالد  السفر معي  العراقيني.وعزم عىل 
فقلت  معهم.  السفر  يف  فأخذ  الصني  إىل  السفر  برسم  خوارزم  إىل  وصلوا 
له يف ذلك.فقال: هؤالء أهل بلدي يعودون إىل أهيل وأقاريب ويذكرون أين 
سافرت إىل اهلند برسم الكدية فيكون سبة عيل ال أفعل ذلك وسافر معهم 
إىل الصني فبلغني بعد وأنا بأرض اهلند أنه ملا بلغ إىل مدينة املالق وهي آخر 
البالد التي من عاملة ما وراء النهر وأول بالد الصني أقام هبا وبعث فتى له 
بام كان عنده من املتاع فأبطأ الفتى عليه. ويف أثناء ذلك وصل من بلده بعض 
التجار ونزلوا معه يف فندق واحد. فطلب منه الرشيف أن يسلفه شيئًا حتى 
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يصل فتاه فلم يفعل ثم أكد قبح ما صنع يف عدم التوسعة عىل الرشيف بأن 
أراد الزيادة عليه يف املسكن الذي كان له يف الفندق فبلغ ذلك الرشيف فاغتم 
منه ودخل إىل بيته فذبح نفسه فأدرك وبه رمق واهتموا غالمًا كان له بقتله 
فقال: ال تظلموه فإين أنا فعلت ذلك. ومات من يومه غفر اهلل له،وكان قد 
حكى يل عن نفسه أنه أخذ مرة من بعض جتار دمشق ستة آالف درهم قرضًا 
فلقيه ذلك التاجر بمدينة محاة من أرض الشام فطالبه باملال وكان قد باع ما 
اشرتى به من املتاع باآلجل فاستحى من صاحب املال ودخل إىل بيته وربط 
عاممته بسقف البيت وأراد أن خينق نفسه، وكان يف أجله تأخري فتذكر صاحبًا 

له من الصيارفة فقصده وذكر له القضية فأسلفه مااًل دفعه للتاجر.
ومن االمور املهمة التي ذكرها البلدانيون، ما قدمه ابن بطوطة عن وصف 
والروضة  مفاده:  بام  عليه،  كانت  وما  كربالء  مدينة  يف  احلسينية  الروضة 
للوارد  الطعام  فيها  كريمة  وزاوية  عظيمة  مدرسة  وعليها  داخلها  املقدسة 
بإذهنم  إال  أحد  يدخل  ال  والقومة  احلّجاب  الروضة  باب  وعىل  والصادر 
فيقبل العتبة الرشيفة وهي من الفضة وعىل الرضيح املقدس قناديل الذهب 

والفّضة وعىل األبواب أستار احلرير)110(.
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الخاتمة
ويف ختام بحثنا هذا توصلنا إىل النتائج اآلتية:

عن . 1 العرب  والرحالة  البلدانيني  كتب  يف  ــواردة  ال املعلومات  تنوع 
مسميات كربالء التي هلا قيمة تارخيية كبرية.

مدينة . 2 عىل  أطلقت  التي  املسميات  توثيق  يف  كبرية  أمهية  للشعر  كانت 
كربالء، مثل قول كثري عزة:

فسبط سبط إيامن وبّر * وسبط غّيبته كربالء
املائية . 3 مواردها  عن  فضاًل  للمدينة،  اجلغرايف  املوقع  بذكر  االهتامم 

ومسالكها التي تربطها باملدن االخرى.
التاريخ العام، . 4 التي تكاد تغفلها كتب  التارخيية  الروايات  وجود بعض 

مثل خطبة السيدة زينب)h( يف الكوفة بعد قدومها من كربالء.
والسخاء . 5 الكرم  والسيام  كربالء،  أهل  لدى  االجتامعي  اجلانب  إبراز 

الذي أشار إليه ابن بطوطة.
حتديد سدنة الروضتني املقدستني احلسينّية والعّباسّية، ومها آل زحيك . 6

وآل فائز.
املناطق . 7 بالرغم من وجود بعض  املدينة  االقتصادية يف  اغفال اجلوانب 

التابعة هلا يكثر فيها النخيل مثل عني التمر.
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بن عامر بن مالك احلرضمّي، كانت من املهاجرات، تزّوجها عبد اهلل بن أيب بكر وكانت ذات خلق بارع، 
فأولع هبا وشغلته عن مغازيه، فأمره أبوه بطالقها لذلك.ابن عبد الرب،االستيعاب،1877/4؛الصفدي، 

الوايف بالوفيات،318/16؛احلائري،أعالم النساء،248/2. 
معجم البلدان،36/4؛ابن عبد احلق البغدادي، مراصد االطالع،1154/3. نظمت هذه األبيات . 80

عاتكة بنت زيد، بعد استشهاد اإلمام احلسني)g( يف الطف. ابو الفرج االصفهاين،األغاين،302/18. 
االغاين،302/18.. . 81
معن بن أوس بن نرص بن زيادة بن أسعد بن سحيم بن ربيعة بن عداء بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد . 82

بن عداء بن عثامن بن عمرو بن أد بن بن طابخة وأم عثامن اسمها مزينة بنت كلب بن وبرة غلبت عليهم 
فنسبوا إليها املزين الشاعر املشهور شاعر جميد فحل من خمرضمي اجلاهلية واالسالم، تويف سنة)29هـ( 

االغاين،303/12؛ ابن حجر،االصابة،242/6. 
معجم ما استعجم،927/3؛معجم البلدان،307/5.وينظر: مرقد االمام احلسني)g(، ص14.. 83

موسوعة العتبات املقدسة،19/8. 
األقيرش بالشني املعجمة والراء والباء فهو األقيرش الشاعر واسمه املغرية بن عبداهلل بن االسود . 84

االسدي وكان ابرص لذلك سموه األقيرش ومع ذلك كان هيجو الربصان بالربص. اجلاحظ، الربصان 
والعرجان،ص109؛ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،63/60؛ابن حجر،االصابة،350/1.. 

معجم البلدان،36/4.وينظر: ابو الفرج االصفهاين،االغاين،185/11. ارتبطت هذه األبيات . 85
بانتصار العرب عىل األعاجم وسيطرهتم عىل جمموعة من عيون املاء التي كانت هلم مثل عني الصيد، 

وعني اجلمل وغريها. ياقوت احلموي، معجم البلدان،36/4. 
اخلراج وصناعة الكتابة، ص272. . 86
الروض املعطار، ص422. . 87
بلدة قريبة من األنبار غريب الكوفة بقرهبا موضع يقال له: شفاثا، منها جيلب القصب والتمر إىل . 88

سائر البالد، وهو هبا كثري جدًا، وهي عىل طرف الربية، وهي قديمة. ياقوت احلموي، معجم البلدان،. 
معجم البلدان،445/4.وينظر:الطربي،تاريخ،574/2. . 89
اخلراج وصناعة الكتابة،ص286. . 90
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نسب إىل حكمة بن حذيفة بن بدر وكان قد نزل عنده، قال: وأم حكمة هي أم قرفة التي كانت . 91
تؤلب عىل رسول اهلل)a(، فقتلها زيد بن حارثة يف بيتها، ويقال اهنا نسبت إىل رجل من ولد حكمة يقال 

له حكم.ياقوت احلموي،283/3. 
اخلراج وصناعة الكتابة،ص272. . 92
املصدر نفسه،491/4. . 93
الروض املعطار،ص586. . 94
الذهبي، . 95 املؤمنني)g( شيعي.  لقبه، من أصحاب أمري  اسمه دينار، وأبو سعيد كنيته وعقيٌص 

ميزان االعتدال، 3 / 88.. 
الروض املعطار،ص397-396.. . 96
البكري، . 97 الروم.  ببالد  ثالثه، بعده جيم مفتوحة، وراء مهملة مدينة  أوله وثانيه، وإسكان  بفتح 

معجم ما ستعجم،276/1. 
معجم ما استعجم،276/1 ؛ الروض املعطار، ص94. وينظر: الطربي، تاريخ،299/4. . 98
مسالك االمصار،285-284/24. . 99

الناقة القوية املحكمة. . 100
البلدان،ص224.وينظر: ابن اعثم الكويف،الفتوح،227-222/5. . 101
ابن اعثم الكويف،الفتوح،227-222/5. . 102
الروض . 103 احلمريي،  صنهاجة.  من  قوم  يسكنها  غانة،  آخر  يف  تقع  السودان  بالد  من  مدينة 

املعطار،ص119. 
البكري،املغرب،ص181؛ جمهول،االستبصار،ص224؛احلمريي، الروض املعطار،ص119. . 104
رحلة ابن بطوطة،ص231. . 105
الكيال،جملة االيامن، شبكة االماميني،ص168.. 106
ّمد الساموي بن طاهر، ولد سنة )1292( يف مدينة الساموة بالعراق وتويف سنة)1370( . 107 الشيخ حمحُ

يف النجف،ترك الساموة إىل النجف لطلب العلم فدرس عىل أعالمها، ثم عاد إىل بلده حتى سنة )1330( 
وعني عضوًا يف جملس الوالية حتى هناية احلرب العاملية األوىل فرجع إىل النجف بعد االحتالل االنكليزي 
لبغداد، ثم عني قاضيًا فتنقل بني النجف وكربالء وبغداد وصار فيها عضوًا يف جملس التمييز الرشعي، ثم 
ّمد الصدر رئيس جملس  طلب نقله إىل النجف فنقل إليها وبقي فيها سنة فحدث أن اختلف مع السيد حمحُ

األعيان فآثر االستقالة عىل القضاء. االمني، أعيان الشيعة،274/6. 
جمايل اللطف بأرض الطف،ص72. . 108
رحلة ابن بطوطة، ص379-378. . 109
رحلة ابن بطوطة، ص231.. 110
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الم�شادر والمراجع

ـــــّمـــــد)314ه/926م(، الــفــتــوح، دار  ــن حمحُ ــويف، لــوط امحــد ب ــك 1.ابـــن اعــثــم ال
الندوة،)بريوت،د.ت(.

يف  الغابة  اسد  اجلــزري)630هـــ/1232م(،  ّمد  حمحُ بن  عيل  احلسن  أبو  األثري:  2.ابن 
الرتاث  احياء  دار  ط1،  الرفاعي،  أمحد  عادل  بتصحيحها  اعتنى  الصحابة،  معرفة 

العريب،)بريوت 1417هـ/1997م(.
3.ابن العديم، عمر بن امحد العقييل احللبي)ت660ه/1261م( ،بغية الطلب يف تاريخ 

حلب، حققه وقدم له: الدكتور سهيل زكار، مؤسسة البالغ ) بريوت،1988م(.
كتاب  خمترص   ، ـــ/902م(  ت290ه  ( اهلمداين  ّمد  حمحُ بن  امحد  بكر  أبو  الفقيه:  4.ابن 

البلدان،حتقيق م0ج،دي غول،مكتبة املثنى )بغداد،1976 م(.
779هـــ/1377م(  )ت  ابراهيم  بن  ّمد  حمحُ عبداهلل  ابو  الدين  بطوطة،شمس  5.ابــن 
الكتب  ــرب،دار  ح طالل  هوامشه  وكتب  األمــصــار،رشح  غرائب  يف  النظار  ،حتفة 

العلمية،)بريوت،2002م(.
ّمد  الكتاب،حتقيق،حمحُ وصناعة  اخلراج   ، )ت320هــــ/938م(  جعفر،قدامة  6.ابن 

خمزوم،ط1، دار احياء الرتاث العريب،)بريوت،1988م(.
7.ابن حجر، شهاب الدين امحد بن عيل العسقالين)ت852ه/1448م( ، االصابة يف 

متييز الصحابة، حتقيق عادل امحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية)بريوت،1415ه(.
ّمد بن عيل النصيبي )ت 367هـ/977م(، صورة األرض،  8.ابن حوقل: أبو القاسم حمحُ

منشورات مكتبة احلياة، )بريوت، 1979م (.
و  300هـ/912م(،املسالك  عبداهلل،)ت  بن  اهلل  عبيد  القاسم  أبو  خرداذية:  9.ابن 
)بريوت،  العريب،  الرتاث  احياء  دار  خمزوم،  ّمد  وهوامشه،حمحُ مقدمته  املاملك،وضع 

1988م(. 
املبتدأ  ،العرب وديوان  ّمد )ت 808هـــ/1405م(  بن حمحُ الرمحن  10.ابن خلدون: عبد 
واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب، حتقيق 
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ّمد عيل بن بيضون، ط2، دار الكتب العلمية،)بريوت، 2002م(. حمحُ
ّمد بن ايب عمران ) 681هـ/1282م(، وفيات  11.ابن خلكان: أبو العباس امحد بن حمحُ

األعيان وأنباء الزمان، حتقيق إحسان عباس، د. ط، دار صادر، )بريوت،1969م(.
املسالك  أوضح  /1589م(،  997هـ  )ت  الربوسوي  عيل  بن  ّمد  حمحُ سباهية:  12.ابن 
الغرب اإلسالمي  الرواضة، ط1، دار  املهدي عبد  البلدان واملاملك، حتقيق  إىل معرفة 

)بريوت، 2006م(.
، االستيعاب  النمريي )ت463هـــ/1070م(  الرب  الرب، يوسف بن عبد  13.ابن عبد 

ّمد البجاوي، ط1،دار اجلبل )بريوت، 1992م(. يف معرفة االصحاب، حتقيق عيل حمحُ
14.ابن عساكر، ابو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي)ت571ه/1175م(، 

تاريخ مدينة دمشق، حتقيق عيل شريي،دار الفكر)بريوت،1975م(. 
الكامل يف رفع  إكامل  ــيل)ن475ه/1082م(،  بن هبة اهلل بن ع ما كوال، عيل  15.ابن 
الرتاث  إحياء  دار  واالنساب،،  والكنى  االسامء  يف  واملختلف  املؤتلف  عن  االرتياب 

العريب)بريوت. د.ت(. 
ّمد بن مكرم )ت711هـ/1311م( ، معجم  16.ابن منظور: مجال الدين أبو الفضل حمحُ
إحياء  الصادق،ط3،دار  ّمد  وحمحُ الوهاب  عبد  أمني  بتصحيحها  العرب،اعتنى  لسان 

الرتاث العريب )بريوت،1999م(. 
تقويم  ـــــــ/1331م(،  عــيل )ت732ه بــن  اسامعيل  الــديــن  عــامد  ــفــداء:  ال ـــو  17.أب

البلدان،ط1،مكتبة الثقافة الدينية )القاهرة،2007م(.
ّمد الرشيف)ت560هـ/1164م(، نزهة املشتاق يف اخرتاق  ّمد بن حمحُ 18.اإلدرييس: حمحُ

اآلفاق،ط1،مكتبة الثقافة الدينية،(القاهرة،2002م).
ّمد الفاريس )ت 341هـ/952م( ،مسالك  19.األصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بن حمحُ

املاملك، مطبعة يربل، )ليدن، 1937م(. 
القاهرة،  االغاين،   ، ـــ/966م(  )ت356ه احلسني  بن  عيل  فرج  أبو  20.االصفهاين، 

املؤسسة املرصية للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش، 1383هـ/1963م.
21.االمني السيد حمسن )ت1371ه( ، أعيان الشيعة، حتقيق حسن األمني دار التعارف 

للمطبوعات )بريوت – د.ت(.
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البغدادي: صفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق، )ت 739هـ/1338م(،مراصد   .22
ّمد البجاوي، دار اجليل،) بريوت،،  االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع، حتقيق عيل حمحُ

د.ت (.
ّمد )ت 487هـ/1094م (،  البكري: أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حمحُ  .23

معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع، عامل الكتب)بريوت،1408هـ(.
املثنى،  مكتبة  واملغرب،  افريقية  بالد  ذكر  يف  ،املغرب   ...................  .24

)بغداد، د.ت(.
البالذري: امحد بن حييى )ت 279هـ/ 892م (، فتوح البلدان، وضع حواشيه،   .25

ّمد عيل، ط، دار الكتب العلمية،)بريوت، 2000 م(. عبد القادر حمحُ
اجلاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر )ت255 هـ/868م( ، الربصان والعرجان   .26
)بريوت-  اجليل،  دار  هارون،  ّمد  حمحُ السالم  عبد  ورشح  حتقيق  واحلوالن،  والعميان 

1410هـ/ 1990م(.
مؤسسة  النساء،  أعــالم  ،تراجم  األعلمي  حسني  ّمد  حمحُ الشيخ  احلائري،   .27

األعلمي،)بريوت،1987م(.
ّمد بن عبد املنعم، )ت 727هـ/ 1326م ( ، الروض املعطار يف  احلمريي: حمحُ  .28
خرب األقطار، حتقيق إحسان عباس، ط1،ط2، مكتبة لبنان، )بريوت 1975،1974م(. 
مؤسسة  كربالء،ط2،  قسم  املقدسة،  العتبات  موسوعة   ، جعفر  اخللييل،   .29

األعلمي)بريوت،1987م(.
ـــد)ت748ه/1347م(،   ـــمّ حمحُ بن  امحد  الدين  شمس  عبداهلل  ابو  الذهبي،   .30
والنرش  للطباعة  املعرفة  دار  الــبــجــاوي،ط1،  ّمد  حمحُ عيل  حتقيق  االعــتــدال،  ميزان 

)بريوت،1963م(. 
األرناؤوط،  شعيب  النبالء،حتقيق  أعالم  ............................ســــري   .31

حسني االسد، مؤسسة الرسالة )بريوت،1993م(.
ـــّمـــد بـــن مــرتــىض احلــســني  ــض حمحُ ــي ــف الـــزبـــيـــدي: حمـــي الـــديـــن ابــــو ال  .32
العريب  الفكر  العروس، حتقيق عيل شريي، دار  الواسطي)ت1205ه/1790م(، تاج 

للطباعة والنرش)بريوت،1994م(.
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33.الزركيل: خري الدين)ت 1410ه( ، األعالم، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء 
من العرب واملستعربني واملسترشقني، ط4، دار العلم للماليني ) بريوت، 1980م(.

34.الزخمرشي جار اهلل، ابو القاسم حممود بن عمرو بن امحد)ت538ه/1143م( ،اجلبال 
واألمكنة واملياه، حتقيق امحد عبد التواب عوض، دار الفضيلة،)القاهرة،1999م(.

اجلغرافيا،  كتاب  /1160م(،  بكر)ت556هـ  أيب  بن  ّمد  حمحُ اهلل  عبد  أبو  35.الزهري، 
ّمد حاج صادق، د.ط، مكتبة الثقافة الدينية، )مرص، د.ت(. حتقيق حمحُ

ّمد ابراهيم كريم ، كربالء ومسمياهتا يف أّمهات املصادر العربية، جملة  36.الشمري، حمحُ
تراث كربالء، العدد الثاين،2015م.

37.الصفدي: صالح الدين خليل)ت764هـ/1362م(، الوايف بالوفيات،حتقيق،امحد 
األرناؤوط، وتركي مصطفى، دار احياء الرتاث)بريوت،2000م(.

ّمد  الرسل وامللوك، حتقيق حمحُ تاريخ   ، ّمد بن جرير)ت310ه/922م(  38.الطربي،حمحُ
أيب الفضل ابراهيم، دار احياء الرتاث العريب)بريوت، د.ت(.

39.العمري: فضل اهلل )ت749هـ/1348م(، مسالك االمصار يف ممالك االمصار، 
حتقيق كامل سلامن اجلبوري، ط1، دار الكتب العلمية )بريوت،2010م(. 

العني، حتقيق مهدي املخزومي  40.الفراهيدي: اخلليل بن امحد )ت175ه/791م(، 
وابراهيم السامرائي،ط2، مؤسسة دار اهلجرة )قم،1409ه(.

النرش  الكنى وااللقاب، مؤسسة   ، الشيخ عباس)ت 1359ه/1940م(  41.القمي، 
االسالمي،)قم املقدسة،1400ه(.

، االستبصار يف عجائب   ) السادس اهلجري  القرن  42.جمهول: مؤلف )مراكيش من 
األمصار،نرش وتعليق سعد زغلول عبد احلميد،د.ط )الكويت،1985م(. 

حتقيق  املغرب،  إىل  املرشق  من  العامل  حدود   ، مؤلف)ت372ه/943م(  43.جمهول، 
السيد يوسف، الدار الثقافية للنرش)القاهرة،1423ه(.

الطبيعية  ــوال  االح يف  دراســة  البلدانيني  كتب  يف  املغرب   ، عثامن  حال  ــّمــد:  44.حمحُ
واالجتامعية واالقتصادية للقرنني السادس والسابع للهجرة/الثاين عرش والثالث عرش 

للميالد، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب)جامعة البرصة،2015م(.
معرفة  يف  التقاسيم  أحسن  )ت380هــــــ/990م(،  امحــد  بن  ّمد  حمحُ ــقــديس:  45.امل
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م.د. �شالم جبار من�شد االعاجيبي     

�شهر ذي احلجة املعظم 1437هـ/ايلول 2016مال�شنة الثالثة/املجلد الثالث/ العدد الثالث

ّمد خمزون،دار إحياء الرتاث العريب )بريوت،1987م(. االقاليم،حتقيق حمحُ
عجائب  يف  االنظار  نزهة  ـــ/1813م(،  )ت1228ه الصفاقيس  حممود  46.مقديش: 
اإلسالمي  الغرب  حمفوظ،ط1،دار  ّمد  وحمحُ الربواري  عيل  حتقيق  واالخبار،  التواريخ 

)بريوت،1988م(.
47.املوسوي، سيد حتسني آل شبيب ، مرقد اإلمام احلسني ) ( عرب التاريخ، دار الفقه 

للطباعة والنرش،)قم املقدسة،1421ه.ق(.
فنون  يف  االرب  هناية  )ت732هــــ/1331م(،  الوهاب  عبد  بن  امحد  48.النويري: 

األدب، حتقيق عبد املجيد الرتجيني،ط1، دار الكتب العلمية )بريوت،2004م(.
معرفة  إىل  ــارات  اإلش عــــيل)ت611ه/1214م(،  بن  بكر  أيب  بن  49.اهلــروي، عيل 

الزيارات، مكتبة الثقافة الدينية)القاهرة،1423ه(.
، مرآة اجلنان  ّمد عبد اهلل بن عيل بن سليامن)ت768ه/1366م(  ابو حمحُ 50.اليافعي، 
وعمرة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، حيدر اباد الدكن، دائرة املعارف 

االسالمية،1338هـ.
معجم  )ت626هـــــ/1226م(،  اهلل  عبد  بن  الدين  شهاب  احلموي:  51.يــاقــوت 

البلدان،دار صادر )بريوت،1977م(.

 ثالثًا: املجالت:
الكيل، كامل رحيم ، تاريخ قبيلة آل فائز، جملة شبكة االماميني احلسنيني عليهم السالم  •

للرتاث والفكر)د. م، د.ت(.
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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 





Third Issue Word
To investigate history and heritage is a difficult mission, 

specifically if sources are rare. The present mission is not one that 
searches for the circumstances and reasons behind the removal 
and/or absence of a large part of the bright and time-honoured 
heritage of holy Karbala. The strong commitment, however, of 
this journal is to arouse that bright scientific past of Karbala, elicit 
a positive response of efforts and knowledge about the heritage 
of Karbala, encourage scholarly and academic research in the 
authentic and highly verified heritage texts, collect information 
related to history and historical documents, preparing the 
appropriate conditions and environment for researchers to 
analyse and synthesise texts in order for past correlates with 
present, and to establish a new research era characterised by 
great achievements and movements. 

This issue includes nine researches related to different 
matters: The position of the scholars of Karbala against the 
British occupation of Iraq, High-lightening the role of one 
Karbala martyr scholar and his biography, Karbala in the eyes of 
the books of town historians, The social circumstances of the 
clans in Karbala, The Islamic legal efforts of jurisprudence of 
Al-Wahid Al-Bahbahani regarding orders and prohibitions, The 
parliamentary representation of the Iraqi Shia in the Ottoman 
Council of Representatives , and The features of the educational 
movement in Karbala till the 10th A.H. century. 

Finally, the journal welcomes authentic researches that relate 
to the heritage of Karbala.

Editor-in-Chief



of the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the 
issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical

priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their 

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

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

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

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

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

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

f. A researcher  bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward of (150,000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisos 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 areference to them in the context.

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

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

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

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

 And to make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)
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