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قواعد النرش يف املجلة
بالرتاث  تعنى  التي  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل   

سة عىل وفق القواعد اآلتية: الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ
1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي 

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 ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 



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

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

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

10- تعرب 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 

أـ 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@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (  

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ونسلم  ونصيل  به  ونستعني  وِمَننِه  نعامئه  عىل  تعاىل  اهلل  نحمد 
الطيبني  بيته  آل  ونبّينا حممد وعىل  سيِّدنا  أنبيائه ورسله  عىل صفوة 

الطاهرين.
لكوهنم  ومبدعيها  ومفكرهيا  بعلامئها  تعرف  األمم  فإنَّ  بعد  أما 
واحلضاري  العلمي  البناء  يف  فاعلة  بصورة  سامهت  الَّتي  النخبة 
وهم  وتقتدي،  األجيال  به  تستنري  ــذي  الَّ الــراج  فهم  والثقايف، 
الّرافد  الّركيزة األساسّية ألّي جممتٍع من املجتمعات القائمة، وهم 
لذا  خريًا  يشّع  فهم مصدر  واملعرفة،  العلوم  لشّتى صنوف  املعطاء 
الطابع  ذات  الدراسات  دور  تعميق  تراث كربالء عىل  سعت جمّلة 
العلمي املبدع املتخصص بدراسة وحتليل اآلثار العلمّية واالجتامعية 
والتارخيية هلم و السيام األبحاث التي تبتعد عن النمطّية والوصفّية 
من  مدروسة  سرتاتيجية  تنفيذ  عىل  املجّلة  هيأتا  وستعمل  املعتادة، 
كربالء  علامء  من  عامل  عن  عام  كّل  خاص  عدد  ختصيص  خالل 

ضمن حماور سيعلن عنها الحًقا. 
وأّما يف هذا العدد فتصدرت املجّلة ببحث السيد حممد املجاهد 
كربالء  رواة  عن  بحث  تاله  واجلهادي،  العلمي  أثره  الطباطبائي 
احلائري  هشام  بن  إلياس  حممد  أبو  الشيخ  الرجاليني  مصنفات  يف 
عىل  احلجة  وكتابه  احلائري  معد  بن  فخار  السيد  وبعده  انموذًجا، 



الذاهب إىل تكفري أيب طالب، والتعليم واملدارس الدينية واحلكومّية 
يف كربالء حتَّى أواخر العهد العثاميّن، وقد اعتادت املجّلة نرش بحث 
باللغة االنكليزية فخصص لذلك يف هذا العدد بحث بعنوان: دور 
إىل  إضافة  األّول،  الربيطاين  لالحتالل  ي  التصدِّ يف  كربالء  علامء 
كّل بحث  ليثري  منوعة  أبحاث أخرى موزعة عىل حقول معرفية 
حقاًل من حقول املعرفة لتتحقق بذلك وظيفة اإلثراء والتنوع، ففي 
يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني  حول  األول  بحثان؛  األدب 
يف  احلسني  اإلمام  لرثاء  وصفية  دراسة  والثاين  الكربالئي،  الشعر 
التاريخ االقتصادي دراسات عن  العرندس، ويف  ابن  الشيخ  شعر 
السياسة االقتصادية للدولة العباسية و أثرها يف الواقع االقتصادي 
احلسيني  احلائر  التارخيي  الطابع  ذات  األبحاث  ومن  كربالء،  يف 
النشأة والتطور، كام روعي تنوع األبحاث من جامعات خمتلفة من 

داخل العراق وخارجه.
الفكرة  نرش  منه  اهلدف  كان  العدد  أبحاث  يف  التنوع  هذا  كل 
العلمية التي تنشدها تراث كربالء بني صفوف املجتمع بكل أقسامه 
قاعدة  لتتسع  املعرفّية  بنتاجاتكم  لرفدها  تدعوكم  املجلة  فإنَّ  لذا 
لتعّم  وعلامئها  وأعالمها  كربالء  لرموز  جديدة  بقراءات  التوثيق 

ا. ا وإبداعيًّ الفائدة من خالل تقديم أبحاث راقية ومتفوقة علميًّ
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني.

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  التاريخ، ومرة، ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه 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 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  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. 
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ملّخ�س البحث
حاول هذا البحث الوقوف عىل تاريخ نشأة وتطور بقعة هي من أرشف 
بقاع األرض عىل اإلطالق وهي احلائر احلسيني املقّدس. وكانت دراسات 
سابقة قد اعتنت هبذه املوضوعة من قبل، يأيت يف مقدمتها دراسة السيد عبد 
السيد  ودراسة  احلسني(،  وحائر  كربالء  )تاريخ  كتابه  يف  الكليدار  اجلواد 
ودراسة  كربالء(،  تاريخ  يف  النبالء  كتابه)بغية  يف  الكليدار  احلسني  عبد 
التاريخ(،  عرب    احلسني  اإلمام  كتابه)مرقد  يف  شبيب  آل  حتسني  السيد 
أمري  اآلداب(للباحث  كلية  الكوفة-  يف)جامعة  ماجستري  رسالة  ومؤخرًا 
تنبه  وقد  تارخيية61-656هـ(  احلسيني-دراسة  بعنوان)احلائر  كاظم  جواد 
عبد  السيد  سابقًا  فيها  وقع  التي  األخطاء  أو  اإلشكاالت  لبعض  البحث 
اجلواد الكليدار، ولألسف مل يلتفت هلا أو مل يقف عندها الباحث أمري جواد 
ما  املوضوعة، وهذا  الدقيق هبذه  الرغم من ختصص دراستيهام  كاظم، عىل 
األخطاء،  أو  اإلشكاالت  تلك  لتصحيح  موجز  بشكل  بحثها  إعادة  رجح 
دون اإلسهاب بتفصيالت املوضوعة األخرى، فهي مبثوثة بشكل مستفيض 

يف تلك الدراسات األربع.



238

احلائر احل�ضيني- الن�ضاأة والتطور

Abstract
The present research tried to shed light on the history of the 

establishment and development of one of the most purified 
and holy lands ; it is Al- Hair Al- Husainy، the holysacred . 
Some studies have tackled this subject before، the first of 
which was the study by Al- Sayyd Abdul – Jawad Al- Kileedar 
in his book’ The History of Karbala and Hair Al- Husain، the 
second was by Al- Sayyd Abdul – Jawad Al- Kileedar in his 
book Bughiatul – Nubala fi tareekh Karbala ( The Nobles ‘ 
Desire in the History of Karbala ) and the last was an M.A. 
thesis from the University of Kufa / College of Arts by Ameer 
Jawad Kadhim entitled Al- Hair Al- Husainy–A Historical 
Study 61 – 656 A.H. ) . The researcher considered some of 
the mistakes and shortcoming Al- Sayyd Abdul – Jawad Al- 
Kileedar committed and unfortunately were not noticed and 
considered by the researcher، Ameer Jawad Kadhim insipte 
of their studies being particularly concerned with this subject، 
Al- Hair Al- Husainy . This is why I have started writing on 
this subject to correct the mistakes and to fill in the gaps they 
have ignored but briefly as the subject was، in some respects، 
extensively investigated .
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المقّدمة
ارتبط تاريخ كربالء عمومًا بالبقعة املباركة التي ترشفت باحتضان اجلثامن 
الطاهر لسيد شباب أهل اجلنة اإلمام احلسني ، وهي التي عرفت الحقًا 
باحلائر احلسيني، وقد استحوذت هذه املساحة الصغرية التي ال تبلغ سوى 
بضع مئات من األمتار عىل اإلرث التارخيي للمنطقة كلها، فاندكت تسميات 
قراها املتعددة و املأهولة بالسكان قبل حلول اإلمام احلسني  هبا يف حائر 
عقيلة  لسان  عىل  التاريخ  أرسلها  حممدية  نبوءة  حتّقق  حاكية  الرشيف  قربه 
الطالبيني عليها الّسالم، وهي يف قمة اللوعة واألمل لذلك املصاب الرهيب، 
عندما رأت بقية العرتة اإلمام السجاد  جيود بنفسه حزنًا عىل أبيه وأهل 
وإخــويت؟...،  وأيب  جدي  بقية  يا  بنفسك  جتود  أراك  مايل  وأنصاره:«  بيته 
األعضاء  هذه  جيمعون  أهنم  ــة...،  األّم هذه  من  أناس  ميثاق  اهلل  أخذ  لقد 
الشهداء  سيد  أبيك  لقرب  علام  الطف  هبذا  وينصبون  فيواروهنا...،  املتفرقة 
ال يدرس أثره، وال يعفو رسمه، عىل كرور الليايل واأليام، وليجتهدن أئمة 
الكفر وأشياع الضاللة يف حموه وتطميسه فال يزداد أثره إاّل ظهوًرا وأمره إاّل 

علًوا«)1(.
بل إّن احلائر احلسيني- بام يمثله من عقيدة ومبدأ وقيمة وموقف- كان 
قد استحوذ عىل املسار التارخيي حلركة اإلسالم األصيل والرسالة املحمدية 
النقية، والرغبة اإلنسانية يف حتقيق العدل واحلرية، عرب بقائه شاهدًا حيًا عىل 
والتي  والعبودية،  واحلرية  واجلاهلية  اإلسالم  بني  احلاسمة  املواجهة  تلك 
ابترها قول اإلمام  ـ:)إيّن مل أخرج بطرا وال أرشا، وال مفسدا وال ظاملا، 
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وإّنام خرجت أطلب الصالح يف أمة جدي حممد، أريد آمر باملعروف وأنى عن 
املنكر، وأسري بسرية جدي وسرية أيب عيل بن أيب طالب()2(. وقوله :)أال وإّن 
الدعي ابن الدعي قد تركني بني السلة والذلة وهيهات له ذلك مني، هيهات 
وجدود  طهرت  وحجور  واملؤمنون،  ورسوله  لنا  ذلك  اهلل  أبى  الذلة،  منا 
املوقف  ذلك  أتم  كام  الكرام()3(.  مصارع  عىل  اللئام  طاعة  نؤثر  أن  طابت 
الثراء  الشيعية عىل وجه اخلصوص، ومنحها هذا  والعقيدة  املذهب  تشكل 
الثاوية  واملواقف  امُلثل  استلهام  عرب  الدوام،  عىل  واملتجدد  املستمر  املبدئي 
. وعليه فمن  خلف الرضيح األقدس لإلمام احلسني  وصحابته الطاهرينـ 
احلري باالهتامم البحث يف نشأة تلك البقعة املباركة)احلائر احلسيني(، وتاريخ 
ومعنوي،  وفكري  واعتقادي  إيامين  زخم  من  متثِّله  ملا  وتطورها،  تسميتها 
البرش من كافة أرجاء األرض، عىل  إليه قلوب املاليني من  يزال جيتذب  ملا 
اختالف اعراقهم وأصوهلم ومتبنياهتم العقدية والفكرية والفلسفية، والسياّم 
أهّنا مل حتظ باالهتامم الكايف، إاّل يف حماوالت أربع سابقة، وهي عىل ختصصها 
يف املوضوعة قد وقعت بإشكاالت، حاول البحث التنبيه عليها وتصحيحها 
احلائر  تسمية  أصل   : األول  تناول  مباحث  ثالثة  عىل  البحث  قسمنا  وقد 
احلسيني و تناول الثاين : التطور التارخيي للحائر احلسني الرشيف و تناول 

الثالث حد احلائر احلسيني الرشيف ، وختم البحث بأبرز النتائج.
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المبحث الأول:
 اأ�ضل ت�ضمية الحائر الح�ضيني

تتباين اآلراء حول أصل تسمية احلائر احلسيني وحدودها ووقت ظهورها 
تباينًا كبريًا، يمكن أن يلحظ بوضوح تام يف كتب الفقه واألحكام الرشعية 

عند تطرقها هلذه البقعة املباركة واألحكام التعبدية املتعلقة هبا)4(.
ويظهر أنَّ احلائر كان بداية واضحًا معلومًا حمدد األبعاد واملساحة، كأن يكون 
 ،البناء املحيط بقرب اإلمام احلسني بناء يميزه عن غريه من  حماطًا بسور أو 
القوانني  بحكم  املنطقة  التغاير يف تضاريس  وتتابع  السنني  تقادم  مع  ولكن 
واخلراب،  والعمران  واهلدم  البناء  عمليات  وتوايل  واجلغرافية،  الطبيعية 
أي  التحديد-  و  التعيني  مستوى  عىل  إشكااًل  متثل  التسمية  هذه  أصبحت 
مساحة احلائر وحدوده املكانية- وهو ما سيأيت احلديث عنه بفقرة خاصة من 
البحث. كام غدت هذه التسمية تشكل تداخاًل عىل مستوى االسم مع لفظ 

احلري الذي قيل إّنه لفظ تصغري أو ختفيف للحائر)5(.
أّن  بالعكس، أي  فقال  الكليدار  السيد عبد اجلواد  اشتبه األمر عىل  وقد 
احلائر هو اسم خاص بقرب اإلمام  احلري هو اسم لعموم مدينة كربالء، وأنَّ 
ياقوت  لنّص  منه  ومتومهة  مغلوطة  ــراءة  ق عىل  بناًء  وذلــك   ،احلسني
إليه  احلاير هو يف األصل حوض يصب  يقول:  الذي  احلموي)ت626هـ( 
املاء يتحري فيه فريجع من أقصاه  املاء من األمطار، سمي بذلك ألن  مسيل 
إىل أدناه، وقال األصمعي: يقال للموضع املطمئن الوسط املرتفع احلروف 
عائشة  يقولون  كام  احلري  احلائر  يسمون  الناس  وأكثر  حوران،  ومجعه  حائر 
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عيشة، واحلائر هو قرب احلسني. قال أبو القاسم)6(: هو احلائر إاّل أّنه ال مجع 
له، ألنَّه اسم ملوضع قرب احلسني بن عيل، فأّما احلريان فجمع حائر، وهو 
مستنقع ماء يتحري فيه فيجيء ويذهب، وأّما حوران وحريان فجمع حوار، 

قال جرير:
محملها      خللفللر  عللّنللا  رسللائللل  حيرانابللّلللْغ  يحِمْلَن  لللم  قللالئِللَص  على 

أراد الذي تسميه العامة حري اإلوز فجمعه حريان، إاّل أنَّه يلزمه أن يقول 
أيضًا:  واحلائر  عنوا كربالء.  إذا  إضافة  بال  احلري  يقولون  فإهّنم  اإلوز،  حري 

حائر ملهم، وحائر احلجاج بالبرصة معروف، يابس ال ماء فيه)7(.
يميز  ياقوت  فصار  بالقول:  النص  هذا  اجلواد عىل  عبد  السيد  ق  علَّ فقد 
بينام  وما حوله،  للقرب  اسم  األّول أخص وهو  بأّن  احلائر واحلري  بني  بذلك 
الثاين- يف نظره- اسم ملدينة كربالء، وهو الصحيح)8(. وقد كرر هذا الرأي 

يف مؤّلف ال يزال خمطوطًا له بعنوان جغرافية كربالء القديمة وبقاعها)9(.
وحقيقة احلال ليس هذا رأي ياقوت احلموي وال مقصده، فهو ال يريد 
بذلك التمييز بني القرب واملدينة، وإّنام يريد التمييز بني)احلائر/احلري(احلسيني 
وغريه من احلريان أو احلوران. بمعنى أنَّه أراد القول: إّن كلمة)حائر/حري(
حائر  احلجاج،  حائر  ملهم،  مثل:)حائر  آخر  نعت  أو  اسم  هلا  أضيف  إذا 
إذا  أّما  إليها،  ما أضيف  بانرصافها وداللتها عىل  مقيدة  فهي  اإلوز...الــخ( 
وردت لوحدها )حري/حائر/ احلري/ احلائر(فهي ال تنرصف إاّل إىل)احلائر/

يتضح  احلري(الذي يف كربالء وهو موضع قرب اإلمام احلسني. ومن هنا 
الرأي  ذلك  بنسبته  الكليدار  السيد  فيه  وقع  الذي  واالشتباه  التوهم  مقدار 
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به،  بل و تصحيحه واألخذ  لياقوت احلموي،  والقرب،  املدينة  بني  التفريقي 
أو  املوضوعة،  هذه  عن  حتدث  مصدر  أي  يف  وروده  عدم  من  الرغم  عىل 
رد  اإلمجال  نحو  يمكن عىل  أّنه  عليه!. عىل  تدل  قرينة  أو  إشارة  أي  وجود 

تسمية هذه البقعة املباركة باحلائر أو احلري ألسباب ثالثة هي:
اإلمام  قرب  بحرث  العبايس)232-247هـ(أمر  املتوكل  إّن  األّول- 
احلسنيو ختريبه وإغراق موضع قربه باملاء، فلام أجري املاء عليه حار املاء 

ومل يتجاوز موضع القرب، فسمي باحلائر)10(.
وحقيقة احلال أن هذا الرأي قد أخذ شهرة واسعة بني الناس عىل الرغم 
من أن املتقدمني مل يرّصحوا به ومل ينّصوا عليه، وكان أول من أدىل به هو حممد 
بن مجال الدين مكي بن شمس الدين حممد بن أمحد بن حامد اجلزيني- قرية 
يف جبل عامل يف لبنان- العاميل املعروف بالشهيد األول)734-786هـ()11(، 
فقد قال يف كتابه ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة ما نصه:» أما احلائر فقال 
ابن إدريس: هو ما دار سور املشهد واملسجد عليه، دون ما دار سور البلد 
ملا أمر  به:  املاء. يعني  عليه، ألن احلائر لغة هو املكان املطمئن..، وفيه حار 
يبلغه«)12(. ولعل  ليعفيه فكان ال    املاء عىل قرب احلسني  املتوكل بإطالق 
ملوضوعة  األوىل  اإلشكالية  تام  بوضوح  يعكس  هذا  األول  الشهيد  نّص 

احلائر وهي اختالف العلامء حول مساحته وحدوده.
وعىل أية حال فقد فّر الشهيد األول عبارة ابن إدريس احليل)ت598هـ(

دار  ما  باحلائر  )املراد  الفتاوي:  لتحرير  احلاوي  الرائر  كتاب  قاهلا يف  التي 
هو  ذلك  ألن  عليه،  البلد  سور  دار  ما  دون  عليه،  املسجد  و  املشهد  سور 
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املاء  احلائر حقيقة، ألن احلائر يف لسان العرب، املوضع املطمئن الذي حيار 
فيه()13(. أو رّبام كان هناك خطأ يف النسخة التي اّطلع عليها الشهيد األّول، 
فتحولت عبارة)املوضع املطمئن الذي حيار املاء فيه(املثبتة يف كتاب الرائر 
إىل)املكان املطمئن، وفيه حار املاء(، فعقب الشهيد عىل هذه العبارة بالقول: 
  احلسني  قرب  املاء عىل  بإطالق  املتوكل  أمر  ملا  به:  يعني  املاء.  حار  )وفيه 
ليعفيه فكان ال يبلغه( ومن خالله انترش هذا الرأي بني الناس، وعنه أخذه 
املؤرخون والسيام الشيعة منهم وصواًل للوقت احلديث، حتى صارت هذه 
احلادثة أشهر األسباب التي تطرح يف تسمية احلائر احلسيني اليوم، وهي يف 
حقيقة األمر ال أصل هلا، وسيأيت عند نقل رواية أيب الفرج األصفهاين حول 
هذه احلادثة أن القرب الرشيف كان قد عفيت فيها آثاره متامًا، حتى أن ناقل 
الرواية حممد بن احلسني األشناين وصاحبه العطار مل يتعّرفا عىل موضع القرب 

الرشيف إال من خالل رائحته الطيبة!.
واضحة  فعبارته  مقصده،  وال  ادريس  ابن  قول  هذا  ليس  احلقيقة  ويف 
متام الوضوح، وهو إنام حييل هبا إىل املعنى اللغوي واالصطالحي اجلغرايف 
للتسمية)احلائر يف لسان العرب، املوضع املطمئن الذي حيار املاء فيه(. أي أنه 
يرد االسم لصفته أو طبيعته اجلغرافية ال لفعل املتوكل الذي احتمله الشهيد 

األول من كالمه.
الثاين- إّن تسمية احلائر ترجع إىل الصفة الطبيعة أو اجلغرافية للمنطقة، 
فاحلائر: عبارة عن حوض أو مكان منبسط أو متساوي من الوسط ومرتفع 
من اجلوانب، فيجتمع فيه مسيل مياه األمطار، وسمي حائرًا ألن املاء يتحري 
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فيه فريجع من أطرافه إىل وسطه)14(، ومجعه حوران وحريان)15(.
وقد احتمل عبد اجلواد الكليدار أن كربالء أو بعض أجزائها سميت هبذا 
االسم ملا يوجد يف أرضها من املنخفضات التي جيتمع فيها مسيل مياه األمطار 
والسقي، وأهنا الزالت- يف وقته- بحكم الوراثة اجلغرافية للمنطقة حتتوي 
األطراف  يف  الواسعة  املستنقعات  تشكل  التي  املنخفضات  هذه  بعض  عىل 
اجلنوبية من املدينة، والتي مل تستطع البلدية ردمها وجتفيفها بشكل كيل حتى 
ذلك الوقت)16(. وقد أطلقت هذه التسمية عىل عدد من األماكن التي تتشابه 
يف هذه الصفة اجلغرافية، فهناك حائر احلجاج يف البرصة وهو يابس ال ماء 

فيه)17(. وهناك حائر ملهم يف الياممة)18(، وهناك احلائر يف ظهر سامراء)19(.
وحقيقة احلال إن رّد التسمية للصفة أو الطبيعة اجلغرافية للمنطقة يفرتض 
أن هذه التسمية معروفة ومتداولة قبل ورود اإلمام احلسني إليها، وقبل 
الفتح اإلسالمي للعراق، وربام يمتد ألزمان قديمة جدًا ترتبط بسكان العراق 
القدماء، وهذا ما ال تسعفنا املصادر بيشء عنه، بل لعلها تؤكد أن هذه التسمية 
الوقت  ففي  بكربالء،   احلسني اإلمام  نزول  وقت  حتى  متداولة  تكن  مل 
الغارضية،  نينوى،  النواويس،  مثل: كربالء،  أسامء  الروايات  تتداول  الذي 
احلائر  لتسمية  تتطرق  نجدها  ال  شفية)20(،  العقر،  الفرات،  شاطئ  الطف، 
بأوصايل  »كأين  قال:  بل لعل اإلمام احلسني حسم األمر حني  أو احلري، 
تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء«)21(. فلو كان االسم معلومًا 
متداواًل خلصه اإلمام بالذكر والتحديد، ولقال إّنه سيقتل يف موضع يقال 
له احلائر أو احلري؟!، أو لذكر له أصحابه هذين االسمني حينام عّدوا له أسامء 
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كربالء أو بعض املواضع أو القرى املحيطة هبا؟!.
الثالث- إّن هذه التسمية ظهرت بعد استشهاد اإلمام احلسني وأصحابه 
يف كربالء، وبعد دفن األجساد الزواكي بمدة من الزمن، نتيجة إلقامة سور 

.أو بناء أو عالمات خاصة بقرب اإلمام
والبلدانيات  اللغة  معاجم  يف  احلائر  لفظة  نجد  أننا  ذلك  يؤيد  مما  ولعل 
ترتبط بقرب اإلمام احلسني وكأنه معرف هلا، بمعنى ان البقعة باتت تسمى 
احلائر أو احلاير أو احلري بعد دفن اإلمام احلسني هبا. قال اجلوهري:»واحلري 
ياقوت  بكربالء«)22(.وقال  احلري  ومنه  احلمى،  أو  احلظرية  شبه  بالفتح: 
احلموي:» احلائر هو قرب احلسنيوهم يقولون احلري بال إضافة إذا عنوان 
كربالء«)23(. وقال عبد املؤمن البغدادي:» احلاير موضع قرب احلسني؛ ألنه 
موضع مطمئن الوسط مرتفع احلروف«)24(. وقال الزبيدي:احَلرْي بَكْربالَء، 
اإِلماِم  َمْشَهُد  فيه  الِذي  املَوِضُع  هو  بَكْربالَء  واحَلائُِر  ى.  مِحً لَكْونه  َي  ُسمِّ
احُلَسني)25(.وقال الطرحيي: احلائـر: »هو يف األصل جممع املاء، ويراد به 
حائر احلسني، وهو ماحواه سور املشهد احلسيني«)26(. وهكذا نجد أن 
بالطبيعة أوالصفة اجلغرافية  التسمية مقرتنة بقرب اإلمام أكثر من اقرتاهنا 
للمكان قبل ذلك، بل لعل املكان اكتسب هذه الصفة اجلغرافية بعد أن دفن 
به اإلمام عرب بناء سور أو ما شابه حول املرقد الرشيف، سواء كان القيام 
بذلك من قبل األمويني لرصد حركة زوار القرب الرشيف، أو كان من قبل 

الشيعة تعظياًم له وللداللة عليه.
احَلري  أن تسمية  السابقة أكدت عىل  النصوص  أن  إىل  االنتباه هنا  وجيدر 
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بالفتح، مما له داللة خاصة ربط اجلوهري بينها وبني احلظرية أو احلمى، أي 
أيضًا  الزبيدي  َنصَّ  ذلك  وعىل  الطبيعة،  من  ال  البناء  خالل  من  تأتت  أهنا 
ى. أي أنه بني فصار مكانًا حمميًا.  َي لَكْونه مِحً حني قال: احَلرْي بَكْربالَء، ُسمِّ
بناء مدينة احلرية من  بام يروى يف سبب  أنه شبيه  الفهم  يعزز هذا  ولعل مما 
وثبوهتم  العراق،  أرض  العرب  نزول  بدء  أن:  ورد  فقد  نرص،  نبوخذ  قبل 
فيها، واختاذهم احلرية واألنبار منزاًل، أن بختنرص وثب عىل من كان يف بالده 
بالتجارات ويمتارون منهم احلب  العرب، وكانوا يقدمون عليهم  من جتار 
والتمر والثياب وغريها، فجمع من ظفر به منهم فبنى هلم حريًا عىل النجف، 
وحصنه ثم ضمهم فيه، ووكل هبم حرسًا وحفظة، ثم انه خىّل عن أهل احلرية 
فاختذوها منزاًل يف عهده، فلام مات انضموا إىل أهل األنبار وبقي ذلك احلري 

خرابًا)27(.
وعىل العموم يبدو السبب الثالث للتسمية هو األرجح نسبيًا، والسّيام وأن 
احلديث عن احلائر واحلري أو ذكرمها يف املرويات التارخيية املتعلقة بزيارة قرب 
اإلمام احلسني جاء متأخرًا عن وقت شهادة اإلمام وبدايات زيارته، 
بمعنى   ،الصادق اإلمام  عن  وردت  إنام  تذكرمها  التي  الروايات  فأوائل 
إمامة اإلمام  باملدة)114-148هـ(أي مدة  يرتبط زمنيًا  أن ظهورمها األول 
العباسية،  الدولة  وقيام  األموية  الدولة  سقوط  شهدت  التي   ،الصادق
األموية  الدولة  أخريات  نسبيًا يف  قد خف  الشيعة  الضغط عىل  أن  ومعلوم 
وبدايات الدولة العباسية، مما يعني وجود فرصة سانحة إلقامة بناء بسيط أو 

.سور حول قرب اإلمام احلسني
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ولعل مما يعزز هذا الرأي أننا عندما نتتبع بدايات زيارة قرب اإلمام ال 
نكاد نعثر عىل مفهوم للحائر أو احلري، ولعلنا برتتيب األخبار الواردة يف ذلك 

زمنيًا نستطيع الوصول إىل مبدأ ظهورمها.
1- زيارة جابر بن عبد اهلل األنصاري. يف الوقت الذي تنّص الرواية عىل 
معرفة عطية العويف بموضع القرب معرفة جيدة، بحيث أوصل جابر بن عبد 
اهلل األنصاري إليه وأملسه تربته- ألنه كان رضيرًا وال يبرص- فإهنا ال ترصح 
متيزه  تضاريسية  خصوصية  أو  عليه،  دالة  عالمة  من  القرب  عىل  استدل  بأنه 
عن البقعة املحيطة به. فقد ورد عن عطية العويف أنه قال: خرجت مع جابر 
بن عبد اهلل األنصاري زائرين قرب احلسني بن عيل ، فلام وردنا كربالء دنا 
جابر من شاطئ الفرات فاغتسل..، حتى إذا دنا من القرب قال: أملسنيه فأملسته 

القرب، فخر عىل القرب..)28(.
اهلل  عبد  بن  جابر  زيــارة  تزامن  إىل  تشري  النصوص  بعض  كانت  وإذا 
األنصاري مع وقت عودة اإلمام زين العابدين بعامته وأخواته من الشام 
يف العرشين من صفر)29(، فيبدو أن قرص املسافة بني شهادة اإلمام ووقت 
ورود جابر لزيارته)أربعني يومًا( تعني عىل متييز موضع القرب عن غريه من 
األرض املحيطة به، كأن يكون مرتفعًا قلياًل، أو أن آثار احلفر وقلب الرتبة ال 

تزال واضحة عليه.
وقد استبعد السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة يف كتابه بغية النبالء يف 
تاريخ كربالء، أن يكون جابر األنصاري قد زار قرب اإلمام احلسني بعد 
أربعني يومًا من شهادته، كام استبعد أن يكون اإلمام زين العابدينقد 
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عاد إىل كربالء بعد أربعني يومًا، وافرتض أن ذلك ربام يكون قد حدث يف 
االحتامالت  تسقط  الفرض  هذا  وأمام  عام)62هـ()30(.  أي  التالية  السنة 
من  املنطقة هم  إىل  الذين رجعوا  أسد  بني  أن  احتامل  إال  يبقى  السابقة وال 
عرفوا جابر وعطية العويف بموضع القرب، والسّيام أّن اإلمام احلسني قد 
اشرتط عليهم ذلك عندما اشرتى منهم األرض وتصدق عليهم بثمنها)31(، 
أو أن اإلمام زين العابدين هو من عرفه بموضع القرب والسياّم أنه هو من 

دفن األجساد الرشيفة.
األخرى  وهي  التوابني.  ومجاعته  اخلزاعي  رصد  بن  سليامن  زيارة   -2
ال تسعفنا بأية معلومة عن تسمية احلائر أو احلري، فكل ما فيها: أن سليامن 
بن رصد وأصحابه خرجوا إىل قرب اإلمام احلسني، وأعلنوا توبتهم عند 
باللحاق  رغبتهم  وأبدوا  مما ضيعوا من حقه عليهم،  املغفرة  قربه، وطلبهم 
ويبكون  عليه،  يصّلون  وليلة  يومًا  عنده  أقاموا  وأهنم  قاتليه،  مقاتلة  عرب 
ويترضعون وكان كل واحد منهم ال يميض حتى يأيت قرب احلسني فيقوم عليه 
الناس  ازدحام  أكثر من  ازدمحوا عىل قربه  له، وأهنم  فيرتحم عليه ويستغفر 
الرواية فهو  به هذه  تفيد  عىل احلجر األسود)32(. وإن كان هناك يشء مهم 
أن قرب اإلمام احلسني كان مّعينًا مشّخصًا حينها أي عام)65هـ(. ومن ثم 
 يبدأ ظهور مسمى احلري واحلائر يف الروايات الواردة عن اإلمام الصادق

يف كيفية زيارة اإلمام احلسني ومنها:
3- ما نقله أبو محزة الثاميل، من أن اإلمام الصادق قال له: إذا أردت 
تأيت  ثم  هبا..،  رحلك  فتضع  النينوى  تأيت  ثم   ،..احلسني قرب  إىل  املسري 
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الشط بحذاء نخل القرب واغتسل..، ثم امش قلياًل وقرص خطاك، فإذا وقفت 
الباب  أتيت  القرب فقف وقل : اهلل أكرب اهلل أكرب ..، فإذا  التل فاستقبل  عىل 
ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  أشهد  وقل:  الباب  عىل  فقف  املرشق  ييل  الذي 
رشيك له..، السالم عىل مالئكة اهلل الذين هم هبذا احلائر يعملون وبأمر اهلل 
مسلمون..، ثم خترج من السقيفة وتقف بحذاء قبور الشهداء وتومي إليهم 
وتقول: السالم عليكم و رمحة اهلل وبركاته..، ثم در يف احلائر وأنت تقول: يا 

من إليه وفدت، وإليه خرجت، وبه استجرت، وإليه قصدت..)33(.
4- ما نقله يوسف الكنايس عن اإلمام الصادق أنه قال له: إذا أتيت قرب 
احلسني فأِت الفرات واغتسل بحيال قربه، وتوجه إليه وعليك السكينة 
والوقار حتى تدخل احلري من جانبه الرشقي، وقل حني تدخله: ..، السالم 

عىل مالئكة اهلل الذين هم يف هذا احلري بإذن اهلل مقيمون..)34(.
كيفية  له يف  الصادققال  اإلمام  أن  بن ظبيان، من  يونس  نقله  ما   -5
زيارة اإلمام احلسني:إذا أتيت أبا عبد اهلل فاغتسل عىل شاطئ الفرات، 

ثم البس ثيابك الطاهرة، ثم امش حافيًا..، حتى تصري إىل باب احلري..)35(.
6- ما نقله احلسن بن عطية من أن اإلمام الصادققال له: إذا دخلت 
احلائر فقل: اللهم إن هذا مقام أكرمتني به ورشفتني به، اللهم فاعطني فيه 

رغبتي..، و كلام دخلت احلائر فسلم وضع خدك عىل القرب)36(.
7- ما نقله صفوان اجلامل من أنه قال لإلمام الصادقأنه يريد زيارة قرب 
اإلمام احلسني وأنه يريد أن يعلمه كيف يزوره، فقال اإلمام:..، توجه 
نحو احلائر وعليك السكينة و الوقار، وقرص خطاك..، فإذا أتيت باب احلائر 
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فقف، وقل: اهلل أكرب كبريًا..، أأدخل يا رسـول اهلل؟، أأدخل يا نبي اهلل؟..)37(.
أتيت  إذا  له:  قال   الصادق اإلمام  أن  من  الصامت  أبو  نقله  ما   -8
الفرات فاغتسل، وعلق نعليك وامش حافيا، وامش ميش العبد الذليل، فإذا 

اتيت باب احلائر فكرب أربعا، ثم امش قليال ثم كرب أربعًا..)38( .
البسيط  بالبناء  مرتبطة  احلائر  تسمية  أن  يتأكد  الروايات  هذه  خالل  من 
األول الذي ُأقيم عىل القرب الرشيف يف زمن اإلمام الصادق، وعليه فإن 
تسمية احلائر واحلري ال ترتبط بالصفة أو الطبيعة اجلغرافية للمنطقة، كام أهنا 
 ،ال تبتعد يف وقت تواجدها ملا قبل اإلسالم أو قبل شهادة اإلمام احلسني
بل وال حتى ملا بعد شهادته بوقت قصري. وقد كان عبد اجلواد الكليدار قد 

سبق باالنتهاء إىل هذه النتيجة)39(.
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المبحث الثاني:
 التطور التاريخي للحائر الح�ضيني ال�ضريف

يبدو من الروايات الواردة عن اإلمام الصادق وصحابته أنه حتى ذلك 
الوقت- وقت صدور الروايات- مل يكن هناك ثمة فرق بني احلري واحلائر، 
إىل  يرجع  ذلك  أن  ويبدو  الروايات،  يف  وتداخلهام  التسميتني  تبادل  بدليل 
بساطة البناء املقام حول القرب الرشيف، وربام وجود سور واحد بعدة أبواب 
حول القرب، ولذا نجده يورد عبارات)باب احلائر أو احلري/ حتى تدخله من 
جانبه الرشقي/ الباب الذي ييل املرشق(. كام تشري الرواية الواردة عن أيب 
محزة الثاميل لوجود سقيفة حول القرب)ثم خترج من السقيفة( ولعله بناء بسيط 

لقبة فوق الرضيح املقدس.
ويظهر أن هذا البناء الذي أقيم عىل قرب اإلمام احلسني كان يف بدايات 
أنه خرج يف  الثاميل  ابن بنت أيب محزة  العباسية فقد ورد عن احلسني  الدولة 
آخر زمان بني مروان إىل زيارة قرب اإلمام احلسني بصورة رسية خوفًا من 
احلرس األمويني املوكلني بمراقبة القرب الرشيف، وإلقاء القبض عىل من يأيت 
من الشيعة لزيارته، وأنه زار اإلمامعند طلوع الفجر، ورجع مرعًا خوفًا 

من أن حيس به أولئك احلرس)40(.
منع  عىل  األمويني  حرص  مدى  واضحة  بصورة  تعكس  الرواية  فهذه 
زيارة اإلمام احلسني  ومالحقة زائريه وقتلهم، ومن ثّم ليس من املنطقي 
مع هذا الوضع أن يسمحوا ببناء القرب عىل نحو ما تعكسه الروايات املتقدمة. 
هذا فضاًل عن أنه عىل الرغم من حرص احلسني ابن بنت أيب محزة الثاميل عىل 
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نقل تفاصيل زيارته تلك بصورة دقيقة ومتكاملة، فإنه مل يرش إىل وجود باب 
أو سقيفة أو أي عالمة عىل البناء، كام أنه مل يذكر لفظة احلائر أو احلري، بل ذكر 
لفظة القرب، وقد تبني سابقًا أن تسمية احلائر إنام أطلقت عىل القرب بعد إقامة 
البناء املبسط عليه، إذن فالراجح أنه حتى هنايات الدولة األموية مل يكن هناك 
والسّيام  العباسية،  الدولة  بدايات  يف  أقيم  إنام  وأنه  الرشيف  القرب  عىل  بناء 
أن العباسيني وظفوا شعارات الرضا آلل حممد واالنتصار هلم، واألخذ بثأر 
دعائيًا  برناجمًا  األموي،  والظلم  التسلط  عىل  والقضاء   ،احلسني اإلمام 
لقيام دولتهم، فضاًل عن أن بعض رجاالت الدعوة العباسية هم من الشيعة 
بدايات دولتهم بمالحقة  انشغلوا يف  العباسيني  أن  إىل ذلك  أصاًل، يضاف 
األمويني والقضاء عليهم، وتثبيت أركان دولتهم، مما أعطى اإلمام الصادق 
اإلمام  قضية  وإبــراز  التشيع  مذهب  لنرش  الوقت  من  فسحة  وشيعته 
احلسني. ولكن رسعان ما أبدى العباسيون وجوههم احلقيقية وحقدهم 
وشيعتهم، والسياّم خالل الرصاع املرير بني بني  الدفني عىل أهل البيت 
وأخيه  الزكية  النفس  ذي  حممد  ثورة  أثر  عىل  املنصور  جعفر  وأيب  احلسن 

إبراهيم عام)145هـ(.
ومع ذلك يبدو أن البناء عىل قرب اإلمام احلسني  قد تطور بعض اليشء 
واخلدمة  املوظفني  أو  السدنة  بعض  هناك  فكان  خاص  نظام  له  صار  حتى 
يف  الطربي  أورد  فقد  الدولة،  تقدمه  راتب  مقابل  احلري  يف  يعملون  الذين 
احلسن  إىل  سندها  ينتهي  املقام،  هذا  يف  قّيمة  )193هـ(رواية  عام  حوادث 
بن راشد أحد موايل أيب جعفر املنصور)41(، وأحد رجاالت الدولة يف عهد 
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هارون العبايس)170-193هـ( قال فيها: أن هارون العبايس بعث إىل ابن 
أيب داود والذين خيدمون قرب اإلمام احلسنييف احلري، فأيت هبم، فنظر احلسن 
بن راشد إىل ابن أيب داود، وقال له: ما لك؟. قال: بعث إيل هارون العبايس 
فأحرضين ولست آمنه عىل نفيس. فقال له احلسن: إذا دخلت عليه فسألك 
فقل له احلسن بن راشد وضعني يف ذلك املوضع، فلام دخل عليه قال هذا 
القول، فقال هارون: هذا من ختليط احلسن أحرضوه، فلام حرض احلسن بن 
راشد قال له هارون: ما محلك عىل أن صريت ابن أيب داود يف احلري؟. فقال 
احلسن: رحم اهلل من صريه يف احلري، أمرتني أم موسى أن أصريه فيه، وأن 
أجري عليه يف كل شهر ثالثني درمهًا. فقال هارون: ردوه إىل احلري، وأجروا 

عليه ما أجرته أم موسى وأم موسى هي أم املهدي ابنة يزيد بن منصور)42(.
ومع أن هارون العبايس عفا عن ابن أيب داود ، وأعاده للحري ورد عليه 
راتبه، إال أن الشيخ الطويس ينقل لنا رواية، ينّص فيها عىل أن هارون العبايس 
فقطعت،  فيه  التي  السدرة  بقطع  وأمر  وكربه،   احلسني اإلمام  قرب  هدم 
ولذلك  الرشيف،  القرب  عىل  الدالة  العالمات  إحدى  السدرة  هذه  وكانت 
عندما سمع جرير بن عبد اهلل بفعل هارون هذا، رفع يديه إىل السامء وقال: 
اهلل أكرب، جاءنا فيه حديث عن رسول اهللأنه قال: لعن اهلل قاطع السدرة 
ثالثا، فلم نقف عىل معناه حتى اآلن، ألن القصد بقطعها تغيري مرصع اإلمام 

احلسنيحتى ال يقف الناس عىل قربه)43(.
املتعلقة  احلادثة وسابقتها  الكليدار بني هذه  اجلواد  السيد عبد  ربط  وقد 
يف  وقعا  أهنام  وافرتض   ،احلسني اإلمام  قرب  خدمة  باقي  و  داود  أيب  بابن 
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آخر سنة من حكم هارون الرشيد، أي عام)193هـ()44(. ويبدو أنه توهم 
أن ذكر أحداث سنة)193هـ(  بعد  الطربي  أن  الوهم  يف ذلك، ومنشأ هذا 
جواريه  وعن  عهده  يف  الــوالة  عن  فتحدث  عاد  الرشيد،  هــارون  وموت 
داود  أيب  ابن  حادثة  ذكره  مما  وكان  أخباره،  بعض  وذكر  وأوالده،  ونسائه 
وباقي خدمة قرب اإلمام احلسني، فظن السيد عبد اجلواد الكليدار أن هذه 

احلادثة قد جرت يف آخر سنة من حياة هارون العبايس!.
 ،احلسني اإلمام  لقرب  العبايس  هارون  هدم  حادثة  أن  احلال  وحقيقة 
ربام تكون قد حدثت عىل أقل تقدير خالل املدة)187-188هـ( وذلك ألن 
هذه احلادثة التي يذكرها الشيخ الطويس تنص عىل أن جرير بن عبد احلميد 
الرازي، ملا سمع بفعل هارون هذا، رفع يديه إىل السامء وقال: اهلل أكرب، جاءنا 
فيه حديث عن رسول اهللأنه قال: لعن اهلل قاطع السدرة ثالثًا، فلم نقف 
عىل معناه حتى اآلن. وجرير هذا مات سنة)187هـ أو 188هـ()45(. وعليه 
فاحلادثة إن كانت وقعت فعاًل فهي مل تقع عام)193هـ(. هذا فضاًل عن أنه 

ليس من املناسب أن تقع احلادثتان مع تناقضهام يف العام نفسه.
ويظهر أن احلائر احلسيني قد ظل قائم البنيان، مشيد األركان حتى عهد 
املتوكل العبايس )232-247هـ(، وكان املتوكل ظاهر احلقد عىل العلويني 
 ،وشيعتهم، وشديد التعصب عليهم، وقد ورد أنه كرب قرب اإلمام احلسني
وعفى أثاره، ووضع عىل سائر الطرق املؤدية إليه مسالح له ال جيدون أحدًا 
زاره إال أتوه به فقتله أو أهنكه عقوبة)46(. وذكر السيد عبد اجلواد الكليدار 
أنه هدم قرب اإلمام احلسني أربع مرات خالل مدة حكمه التي امتدت)15 
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سنة( وقد قام بذلك يف السنوات )232هـ، 236هـ، 237هـ، 247هـ()47(.
القرب  هدم  جريمة  عىل  أقدم  أنه  إىل  يشري  التارخيي  االستقراء  أن  عىل 
وظل  جدًا،  قصرية  بمدة  اخلالفة  ويل  أن  بعد  وذلك  واحدة،  مرة  الرشيف 
القرب مهدومًا حتى موته عام)147هـ(، فقد روى أبو الفرج األصفهاين)ت 
يغنني  قبل اخلالفة  إليه  بجوارهيا  تبعث  كانت  املغنيات  أن بعض  356هـ(: 
له إذا رشب، فلام ويل اخلالفة بعث إىل تلك املغنية فعرف أهنا غائبة، وكانت 
قد زارت قرب احلسني، وبلغها خربه، فأرسعت الرجوع، وبعثت إليه بجارية 
يألفها، فقال هلا: أين كنتم؟. فأخربته أن سيدهتا خرجت  من جوارهيا كان 
لزيارة قرب اإلمام احلسني وقد خرجن معها فغصب لذلك، وأمر بموالهتا 
الديزج،  يسمى  أصحابه  من  برجل  وبعث  أمالكها،  وصودرت  فحبست، 
وكان هيوديًا فأسلم، إىل قرب اإلمام، وأمره أن يكرب قربه ويمحو آثاره، 
وخيرب كل ما حوله، فمىض ذلك وخرب ما حوله، وهدم البناء، وكرب ما 
حوله نحو مائتي جريب، فلام بلغ إىل قربه مل يتقدم إليه أحد، فأحرض قومًا من 
اليهود فكربوه، وأجرى املاء حوله، ووكل به مسالح بني كل مسلحتني ميل، 

ال يزوره زائر إال أخذوه ووجهوا به إليه)48(.
وهذه الرواية تبني أن احلائر احلسيني وزيارته قد تطورت بشكل ملحوظ 
البناء مل يقترص عىل القرب الرشيف، إنام شمل أيضًا  حتى ذلك الوقت، وأن 
الزائرين  إليــواء  أبنية  هناك  كانت  أنه  الراجح  ومن  به،  املحيطة  املناطق 
اإلمام  لزيارة  الوافدة  األعــداد  بضخامة  الرواية  تشعر  كام  واسرتاحتهم، 
به  اجلند)ووكل  من  متعددة  قطعات  املتوكل  وضع  ولذلك   ،احلسني
إىل  وصوهلم  ومنع  الزائرين  حركة  ملراقبة  ميل(  مسلحتني  كل  بني  مسالح 
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القرب الرشيف. فسعة املساحة التي تغطيها هذه املسالح تشعر بتعدد الطرق 
املؤدية إىل القرب الرشيف، وهي إن دلت عىل يشء فإنام تدل عىل كثرة األعداد 
يتطلب  ما  وهو  ومتعددة،  متنوعة  مناطق  من  وورودهــا  للزيارة،  الوافدة 
حول  كربت  التي  الواسعة  املساحة  عن  فضاًل  هذا  املنافذ.  هذه  كل  مراقبة 
الواحد=60  القرب الرشيف)وكرب ما حوله نحو مائتي جريب( واجلريب 
ذراعًا × 60 ذراعًا)49(. أي )3600 ذراع(، ولنا أن نتصور سعة املساحة التي 

كربت حول القرب إذا ما ضاعفناه مائتي مرة!.
وقد نقل أبو الفرج األصفهاين خربًا مهاًم يف هذا املورد، إذ أنه جاء عن أحد 
شهود العيان لعملية اهلدم تلك، فقد نقل عن حممد بن احلسني األشناين أنه 
قال: بعد عهدي بالزيارة يف تلك األيام خوفًا، عملت عىل املخاطرة بنفيس 
فيها وساعدين رجل من العطارين عىل ذلك، فخرجنا زائرين نكمن النهار 
ونسري الليل حتى أتينا نواحي الغارضية، وخرجنا منها نصف الليل فرنا 
بني مسلحتني وقد ناموا حتى أتينا القرب فخفي علينا، فجعلنا نشمه ونتحرى 
جهته حتى أتيناه، وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه وأحرق، وأجري املاء 
عليه فانخسف موضع اللبن وصار كاخلندق، فزرناه وأكببنا عليه فشممنا منه 
رائحة ما شممت مثلها قط كيشء من الطيب، فقلت للعطار الذي كان معي: 
أي رائحة هذه؟. فقال: ال واهلل ما شممت مثلها كيشء من العطر، فودعناه 
وجعلنا حول القرب عالمات يف عدة مواضع، فلام قتل املتوكل اجتمعنا مع 
مجاعة من الطالبيني والشيعة حتى رصنا إىل القرب، فأخرجنا تلك العالمات 

وأعدناه إىل ما كان عليه)50(.
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الرشيف،  القرب  حول  املقام  البناء  عن  أخرى  بتفاصيل  يلقي  اخلرب  فهذا 
واسعة  كانت  احلسيني  للحائر  والتخريب  اهلدم  عملية  أن  يؤكد  هو  فبداية 
املقام حول  الرضيح  أو  للصندوق  إحراق  النطاق، وقد صاحبتها عمليات 
واهلدايا  املفروشات  من  األثاث  بعض  هناك  كان  الرشيف، وال شك  القرب 
القرب كان  املقام حول  البناء  أن  ينّص عىل  أنه  أيضًا، كام  فأحرقت  وما شابه 
من اللبن، وأنه أجري عليه املاء فانخسف وصار كاخلندق، وأن معامل القرب 
قد ُأزيلت متامًا، وأهنام ما استطاعا التعرف عليه إال من خالل الرائحة الطيبة 
القرب، فكانت دلياًل هلم  العالمات حول  أقاما بعض  التي تفوح منه، وأهنام 

عندما أعادوا البناء عىل القرب بعد قتل املتوكل لعنة اهلل عليه.
وجيدر االنتباه هنا إىل أن اجلمع بني الروايتني يشري بأن عملية اهلدم هذه 
كانت هي األوىل والوحيدة يف عهد املتوكل العبايس!، بمعنى أنه ليس هناك 
عملية هدم أخرى قام هبا املتوكل، ألنه مل يسمح طوال عهده بتجديد البناء 
عىل القرب، بدليل نرشه املكثف للمسالح واجلند يف املنافذ والطرقات املؤدية 
للقرب ملنع الزوار من الوصول إليه، و بدليل أن شاهد العيان وهـو حممد بن 
هذه  ظلت  وقد  هدمه،  بعد  للقرب  داللية  عالمات  وضع  األشناين،  احلسني 
والشيعة  العلويني  من  وجمموعة  هو  فجاء  املتوكل،  مات  حتى  العالمات 
واستخرجوها وأعادوا بناء القرب عىل أساسها!. وبذلك يتضح عدم تارخيية 
ما أدىل به السيد عبد اجلواد الكليدار من أن املتوكل هدم القرب الرشيف أربع 
237هـ،  236هـ،  السنوات:)232هـ،  يف  حكمه  مدة  خالل  متتالية  مرات 

247هـ(.
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وإذا ما عدنا للطربي وتارخيه، نجده يؤرخ حلادثة هدم واحدة لقرب اإلمام 
عام)236هـ(،  حــوادث  ضمن  ذكرها  وقد  املتوكل،  عهد  يف  احلسني 
فقال:» وفيها أمر املتوكل هبدم قرب احلسني بن عيل، وهدم ما حوله من املنازل 
والدور، وأن حيرث ويبذر ويسقى موضع قربه وأن يمنع الناس من إتيانه، 
فذكر أن عامل صاحب الرشطة نادى يف الناحية: من وجدناه عند قربه بعد 
ثالثة بعثنا به إىل املطبق، فهرب الناس وامتنعوا من املصري إليه، وحرث ذلك 

املوضع وزرع ما حواليه«)51(.
ويظهر أن هذه احلادثة التي أوردها الطربي، هي نفسها احلادثة التي نقلها أبو 
الفرج األصفهاين، ولكن الطربي أمجلها، وأبو الفرج نقلها عىل نحو التفصيل، 
وبذلك تلتقي الروايتان يف جزئية أن احلائر احلسيني املرشف ظل مهدومًا طيلة 
بناؤه بعد قتله، بمشاركة حممد بن  املتوكل، حتى أعيد  املتبقية من عهد  املدة 
احلسني األشناين الذي حدد العالمات الداللية ملوضع القرب القديم عند زيارته 
له بعد هدمه. وبذلك يتضاءل ما ذهب إليه السيد عبد اجلواد الكليدار من أن 
احلائر احلسيني هدم أربع مرات يف عهد املتوكل. ويرجح أهنا كانت عملية هدم 
واحدة ولكن حيتمل أن عمليات اإلغراق قد حدثت أكثر من مرة، بحجة سقي 
األرض التي زرعت حول القرب الرشيف. ولعل املسعودي وضع النقاط عىل 
احلروف يف هذه املسألة وجاء بالقول الفصل فيها، إذ نّص عىل أن: أمر املتوكل 
للديزج هبدم احلائر احلسيني املطهر، وحراثة ما حوله من األرض وإغراقها 
باملاء، ونصب املسالح للزوار ملنعهم من زيارته ومالحقتهم، كان قد حدث 

عام)236هـ(، ومل يزل األمر كذلك حتى ويل املنترص)52(.
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جدد بناء احلائر احلسيني يف املدة القصرية التي توىل اخلالفة فيها املنترص 
وترك  طالب،  أيب  آل  عن  بالكف  املنترص:  أمر  وقد  باهلل)247-248هـ(، 
 ،احلسني اإلمام  قرب  زيارة  من  أحد  يمنع  ال  وأن  أخبارهم،  عن  البحث 
 ،)c(وال قرب غريه من آل أيب طالب، وأمر برد فَدَك إىل ولد احلسن واحلسني
وأْطَلَق أوقاف آل أيب طالب، وترك التعرض لشيعتهم ودفع األذى عنهم)53(. 
يرشد  عاليًا  مياًل  ووضع  املرشف،  احلسيني  احلائر  بتشييد  ساهم  أنه  وذكر 
الناس إليه)54(. وقد اهندم هذا البناء عام)273هـ( أي بعد)25 سنة( تقريبًا، 
فجدد عامرته الداعي الزيدي يف طربستان حممد بن زيد بن احلسن احلسني 
ذلك  ومنذ  العبايس)278-289هـ()55(.  املعتضد  خالفة  عام)283هـ(يف 
الوقت توالت عمليات التجديد والتوسعة يف احلائر احلسيني وصواًل للوقت 
احلارض، فقد جدد يف عهد عضد الدولة البوهيي خالل )369-370هـ( ويف 
عهده قام عمران بن شاهني ببناء الرواق واملسجد املعروفني باسمه اليوم، كام 
البقاء،  اختذ البوهييون مقابر هلم يف احلائر)56(، ومل يكتب لبناء عضد الدولة 
ابن  الوزير  يدي  بناؤه عىل  احلسيني عام 470هـ، فجدد  احلائر  فقد احرتق 
سهالن الرامهرمزي وزير سلطان الدولة البوهيي)57(. وهذا السور الذي بناه 
دار سور  ما  احلائر هو  بقوله:  احليل  ادريس  ابن  عناه  الذي  ابن سهالن هو 
املشهد واملسجد عليه)58(، فقد جدد ابن سهالن بناء السور والبناء عىل القرب 
بأفضل من ذي قبل، وهذا السور هو الذي شاهده ابن بطوطة ووصفه يف 

رحلته عند قدومه إىل كربالء عام)727هـ()59(.
وقد رمم هذا البناء وأضيف له بعض التجديد يف آخر عهد اخلليفة العبايس 
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القمي  حممد  الدين  مؤيد  وزيره  يدي  اهلل)575-622هـ(عىل  لدين  النارص 
املقدادي، وذلك عام)620هـ(، فقد كسا جدران الروضة بأخشاب الساج، 
وزين صندوق الرضيح املقدس باحلرير املوشى والديباج)60(، وقد صمدت 
هذه العامرة أكثر من)360سنة(، فاجتازت القرن اخلامس والسادس والسابع 
وحتى أواخر القرن الثامن اهلجري، فأدركت سقوط الدولة العباسية وحكم 
املغول، والدولة األليخانية واجلالئرية يف العراق، وهذا البناء هو الذي وصفه 
ابن بطوطة بقوله: ثم سافرنا إىل مدينة كربالء مشهد احلسني بن عيل وهي 
مدينة صغرية حتفها حدائق النخل ويسيقها ماء الفرات، والروضة املقدسة 
داخلها، وعليها مدرسة عظيمة وزاوية كريمة فيها الطعام للوارد والصادر، 
فيقبل  إذهنم،  عن  إال  أحد  يدخل  ال  والقومة  احلّجاب  الروضة  باب  وعىل 
الذهب  قناديل  املقدس  الرضيح  وعىل  الفضة،  من  وهي  الرشيفة  العتبة 
والفضة، وعىل األبواب أستار احلرير)61(. ومن ثم جدد بناء احلائر احلسيني 
اجلالئري،  حسن  الشيخ  بن  أويس  السلطان  عهد  عام)767هـ(يف  املرشف 
لتصّدعه  وذلك  أمحد)62(،  والسلطان  حسني  السلطان  ولداه  بعده  من  وأمته 
فيام  قائمة  العامرة  هذه  ظلت  وقد  والفيضانات)63(.  الغرق  تتابع  جراء  من 
بعد، وأضيف هلا بعض التجديد والتوسعة والتزيني يف عهد الشاه اسامعيل 
الصفوي عام)920هـ(، فقد أهدى صندوقًا جديدًا للرضيح املقدس، وعددًا 
من القناديل الذهبية ومفروشات احلرير واالستربق، وبعض األثاث، ومن 
القبة الرشيفة وجتصيصها  بناء  بتجديد  الرابع  العثامين مراد  السلطان  ثم قام 
وهو  القاجاري،  خان  حممد  آغا  قام  ثم  ومن  عام)1048هـ(،  اخلارج  من 
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 1207( عام  الرشيفة  القبة  بتذهيب  إيــران  يف  القاجارية  الدولة  مؤسس 
هـ(. ويف عام)1214هـ( أي أوائل القرن التاسع عرش امليالدي، أهدى فتح 
عيل شاه القاجاري أحد ملوك إيران، رضحيًا فضيًا للقرب الرشيف، وقامت 
زوجته بتذهيب املئذنتني ويف عام)1259هـ( قام حممد عيل شاه سلطان اهلند 
وملك أود، بتذهيب االيوان الرشيف و صياغة بابه بالفضة)64(.وهكذا تواىل 
التجديد والرتميم والتوسعة يف البناء عىل القرب الرشيف وما حوله وصواًل 
للوقت احلارض عىل األصل الذي تم بناؤه يف عهد السلطان أويس اجلالئري 
وولديه السلطان حسني والسلطان أمحد، إذن فالبناء الشاخص اليوم للحرم 
احلسيني املطهر إنام يعود للعام)767هـ(وما بعده بمدة وجيزة، ال كام يظن 

الكثريون بأنه يرجع إىل العهد البوهيي)65(.



263

م. د �ضهيد كرمي حممد

�ضهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017مال�ضنة الرابعة/املجلَّد الرابع/ العدد الثالث

المبحث الثالث:
 حد الحائر الح�ضيني ال�ضريف.

مرت اإلشارة إىل أنه هناك اختالف بني العلامء حول حدود احلائر احلسيني، 
و يبدو أن هذه املسألة طرقت ألول مرة يف زمن ابن ادريس احليل)ت598هـ(. 
والسياّم بعدما أخذ البناء عىل القرب الرشيف وما حوله بالتطور والتمدد مع 
مرور األيام وتوايل عمليات التوسعة والعمران، فأصبح هناك أكثر من سور 
للحائر  األول  احلد  حول  العلامء  اختالف  اىل  أدى  مما  القرب،  حول  واحد 
املقدس، وهذا ما يشري إليه قول ابن ادريس: املراد باحلائر ما دار سور املشهد 
واملسجد عليه، دون ما دار سور البلد عليه، ألن ذلك هو احلائر حقيقة)66(. 
وقال الشيخ املفيد)ت413هـ( يف معرض حديثه عن شهداء كربالء من بني 
هاشم والصحابة: إن إخوة اإلمام احلسني، وبني أخيه وبني عميه جعفر 
وعقيل، كلهم مدفونون مما ييل رجيل اإلمام يف مشهده، ُحفرت هلم حفرية 
وألقوا فيها مجيعًا وسّوي عليهم الرتاب، إال العباس بن عيل فإنه دفن يف 
أثر،  موضع مقتله عىل املسناة بطريق الغارضية، وليس لقبور إخوته وأهله 
وإنام يزورهم الزائر من عند قرب اإلمام احلسني ويومئ إىل األرض التي 
نحو رجليه بالسالم، وعيل بن احلسني يف مجلتهم. وأما أصحاب اإلمام 
احلسنيالذين قتلوا معه، فإهنم دفنوا حوله، ولسنا نحصل هلم أجداثًا عىل 

التحقيق والتفصيل، إال أنا ال نشك أن احلائر حميط هبم)67(.
ويبدو أن مسألة حدود احلائر احلسيني قد أخذت مساحة من مناقشات 
والصالة  كالدعاء  التعبدية  األحكام  ببعض  الرتباطها  الفقهاء،  وآراء 
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مثاًل)68(، ولذلك حاول العاّلمة املجليس )ت1111هـ/1699م( بحث هذه 
املوضوعة يف موسوعته بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار يف 
باب خاص، استعرض فيه آراء املتقدمني يف حد احلائر، ومدى اختالفهم فيه 
وصواًل إىل عرصه، فقال: اعلم أنه اختلف كالم األصحاب يف حد احلائر، 

وبنّي أن اختالفهم فيه يقع عىل ثالثة أوجه هي:
مجيع  من  الصحن  فيه  فيدخل  الصحن  جــدران  به  أحاطت  ما  إنه   -1

اجلوانب والعامرات املتصلة بالقبة املنورة واملسجد الذي خلفها.
2- إنه القبة الرشيفة وما اتصل هبا من العامرات كاملسجد واملقتل واخلزانة 

وغريها.
3- إنه القبة الرشيفة فقط.

الشتهاره  أظهر  واألول  بالقول:  الثالثة  اآلراء  هذه  عىل  عقب  إنه  ثم 
أكثر  كلامت  ولظاهر  أسالفهم،  عن  آخذين  املشهد  أهل  بني  الوصف  هبذا 
األصحاب. قال ابن إدريس: املراد باحلائر ما دار سور املشهد واملسجد عليه 
ال ما دار سور البلد عليه، ألن ذلك هو احلائر حقيقة، ألن احلائر يف لسان 
أن  الذكرى:  يف  الشهيد  وذكر  املاء.  فيه  حيار  الذي  املطمئن  املوضع  العرب 
يف هذا املوضع حار املاء ملا أمر املتوكل بإطالقه عىل قرب احلسني، ليعفيه 
فكان ال يبلغه. وذكر السيد الفاضل أمري رشف الدين عيل املجاور باملشهد 
الغروي، وكان من مشاخينا: أنه سمع من كبار الشائبني يف البلدة املرشفة أن 
احلائر هو السعة التي عليها احلصار الرفيع من القبلة واليمني واليسار، وأما 
اخللف فام ندري ما حده..، ويف شموله حلجرات الصحن إشكال، وال يبعد 
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أن يكون ما انخفض من هذا الصحن الرشيف يكون داخاًل يف احلائر دون ما 
ارتفع منها..، واهلل أعلم)69(.

وحقيقة احلال أّن حدود احلائر احلسيني املرشف قد عينت بصورة دقيقة 
.يف روايتني صدرتا عن اإلمام الصادق

األوىل- إّنه قال: قرب اإلمام احلسنيعرشون ذراعًا يف عرشين ذراعًا 
مكرًا روضة من رياض اجلنة)70(.

فقال:  الرشيف،  القرب  بن عامر سأله عن حد حرمة  إّن إسحاق  الثانية- 
امسح مخسة وعرشين ذراعًا من ناحية رجليه، ومخسة وعرشين ذراعًا مما ييل 
وجهه، ومخسة وعرشين ذراعًا من خلفه، ومخسة وعرشين ذراعًا من ناحية 

رأسه، وموضع قربه منذ يوم دفن روضة من رياض اجلنة)71(.
ولو اعترب الذراع الواحد نصف مرت أو ما يقرب من ذلك، تكون مساحة 
املساحة  وهذه  مربعًا(.  مرتًا  قرابة)625  املذكورين  التقديرين  بأعىل  احلائر 

متناسبة مع ما حدده ابن ادريس احليل يف قوله املذكور سلفًا)72(.
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الخاتمة
1- انتهى البحث إىل جمانبة رأي السيد عبد اجلواد الكليدار يف كتابه )تاريخ 
كربالء وحائر احلسني( يف التفريق بني احلائر واحلري، عىل أن األول اسم 
للبناء املحيط بقرب اإلمام احلسني ، والثاين اسم لكربالء عمومًا، فقد تبني 
الذي أورده ياقوت  الرأي عىل قراءة مغلوطة للنص  تبنى هذا  الكليدار  أن 
وقد  البلدان،  معجم  كتابه  يف  احلسيني  احلائر  حول  )ت626هـــ(  احلموي 
إليه  ذهب  ما  يقصد  يكن  مل  أنه  احلموي  ياقوت  لنص  العودة  حني  اتضح 
الكليدار، هذا فضاًل عىل أن رأي األخري ال يوجد ما يدعمه أو يرجحه يف 

النصوص واملصادر األخرى.
2- كام جانب البحث رأي السيد عبد اجلواد يف قضية هدم القرب الرشيف 
خالل  من  تبني  العبايس)232-247هـ(فقد  املتوكل  عهد  يف  مرات  ألربع 
التدقيق يف الروايات أنه هدم القرب مرة واحدة فقط، وذلك عام)236هـ(، 
حتى  أي  املتبقية  حكمه  مدة  طوال  مهدومًا  القرب  إبقاء  عىل  حرص  وقد 

عام)247هـ(.
3- كذلك جانب البحث رأي السيد عبد اجلواد فيام ظنه من أن هارون 
العبايس)170-193هـ( هدم القرب الرشيف عام )193هـ(فقد تبني أن ذلك 

توهم من املؤلف يف قراءة الرواية الواردة يف تاريخ الطربي هبذا الصدد.
4- وقف البحث عىل التفسري املشهور لتسمية احلائر احلسيني، ورده إىل 
أن املتوكل العبايس هدم قرب اإلمام، وأجرى عليه املاء فحار حول قربه 

فسمي باحلائر.
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الم�ضادر والمراجع
أواًل- الكتب .

- آقا رضا اهلمداين.
1/مصباح الفقيه. تح: حممد الباقري وآخري0ن)ط1،املؤسسة اجلعفرية 

إلحياء الرتاث: قم- إيران 1417هـ(.
- ابن ادريس احليل: أبو جعفر حممد بن منصور بن أمحد)ت598هـ(.

النرش  مؤسسة  الــفــتــاوي.)ط2،  لتحرير  ــاوي  احل الــرائــر  2/كــتــاب 
اإلسالمي: قم- إيران 1410هـ(.

-األربيل: أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح. ت)693هـ/1293م(.
لبنان  بريوت-  األضــواء:  )ط2،دار  األئمة  معرفة  يف  الغمة  3/كشف 

1405ه ـ/1985م(.
- ابن بطوطة: أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم اللوايت 

الطنجي. )ت779هـ(.
لبنان  بــــريوت-  ـــــرتاث:  ال دار  ـــطـــوطـــة.)ط1،  ب ـــن  اب 4/رحـــلـــة 

1388هـ/1968م(.
- البخاري: أبو عبد اهلل حممد بن اسامعيل. ت)256هـ/869م(.

5/ التاريخ الكبري، تصحيح وتعليق: عبد الرمحن حييى اليامين)ط1،اجلمعية 
العلمية: حيدر آباد- اهلند 1361هـ/1942م(.

- البغدادي: صفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق. )ت739ه(.
عيل  حممد  تــح:  والــبــقــاع.  األمكنة  ــامء  أس عــىل  ـــالع  االّط 6/مــراصــد 
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البجاوي)ط1، دار اجليل: بريوت- لبنان 1412هـ /1992م(.
- البالذري: أبو جعفر امحد بن جابر. ت)279هـ/892م(.

ــه: صـــالح الــديــن  ــارس ــه ــدان، وضـــع مــالحــقــه وف ــل ــب 7/فـــتـــوح ال
املنجد)ط1،مكتبة النهضة املرصية: القاهرة- مرص 1376هـ /1956م(.

- حتسني آل شبيب.
إيران  قم-  الفقه:  دار  )ط1،  التاريخ.  عرب  احلسني  اإلمــام  8/مرقد 

1421هـ(.
- اجلواهري: حممد حسني النجفي. )ت1266هـ(.

عــبــاس  ـــح:  ت اإلســـــالم.  ــــع  رشائ رشح  يف  الـــكـــالم  جـــواهـــر   /9
القوجاين)ط2،مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي: طهران- إيران 1367هـ(.

- ابن اجلوزي: أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد)ت597هـ/1200م(.
دراسة وحتقيق: حممد ومصطفى  امللوك واألمم.  تاريخ  املنتظم يف   /10
عبد القادر عطا، مراجعة: نعيم زرزور. )ط1،دار الكتب العلمية : بريوت-

لبنان 1412هـ/1992م(.
-اجلوهري: إسامعيل بن محاد. ت)393هـ/1002م(.

11/ الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية. تح: أمحد عبد الغفور عطار 
)ط4، العلم للماليني 1407هـ/ 1987م(.

- احللواين: احلسني بن حممد بن احلسن. )ت ق5(.
قم-  املهدي:  اإلمام  مؤسسة  )ط1،  اخلاطر.  وتنبيه  الناظر  نزهة   /12

إيران 1408هـ(.
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- احليل: ريض الدين عيل بن يوسف املطهر. ت)710هـ/1310م(.
13/ العدد القوية لدفع املخاوف اليومية. تح: مهدي الرجائي)ط1،مكتبة 

املرعيش: النجف-العراق 1408هـ/ 1987م(.
- احليل: أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهر. ت)726هـ/1325م(.
14/تذكرة الفقهاء. )ط1، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث: قم- إيران 

1414هـ/1993م(.
اخلطيب البغدادي: أبو بكر أمحد بن عيل. ت)463هـ/1070م(.

عطا)ط1،دار  القادر  عبد  مصطفى  وحتقيق:  دراسة  بغداد.  تاريخ   /15
الكتب العلمية: بريوت – لبنان 1417هـ/ /1997م(.

عثامن.  بــن  ــد  أمح بــن  حممد  اهلل  عبد  ــو  أب الــديــن  شمس  الــذهــبــي:   -
ت)748هـ/1347م(.

الكتاب  تدمري)ط1،دار  السالم  عبد  عمر  تح:  اإلسالم،  تاريخ   /16
العريب، بريوت-لبنان1407هـ/1987م(.

-الزبيدي: أبو فيض حمب الدين حممد مرتىض احلسيني الواسطي احلنفي. 
ت)1205هـ/1790م(.

17/ تاج العروس. دراسة وحتقيق : عيل شريي)ط1،دار الفكر: بريوت- 
لبنان 1414هـ /1994م(.

- السبزواري: حممد باقر. )ت1090هـ(.
إلحياء  البيت  آل  مؤسسة  )ط1،  اإلرشاد.  رشح  يف  املعاد  ذخرية   /18

الرتاث(.



276

احلائر احل�ضيني- الن�ضاأة والتطور

التميمي.  منصور  بن  حممد  بن  الكريم  عبد  سعد  أبــو  السمعاين:   -
)ت562هـ(.

19/ األنساب. تقديم وتعليق: عبد اهلل عمر البارودي)ط1،دار اجلنان: 
بريوت- لبنان 1408هـ/1988م(.

- ابن سيده: أبو احلسن عيل بن إسامعيل. )ت458هـ(.
لبنان  بــريوت-  الــعــريب:  الــرتاث  إحياء  دار  20/املــخــصــص.)ط1، 

1321هـ(.
- الشاكري: حسني.

إيران  قم-  اهلادي:  مؤسسة  )ط1،  والعرتة.  املصطفى  موسوعة   /21
1417هـ(.

- الشاهرودي: عيل النامزي. )ت1405هـ(.
22/ مستدرك سفينة البحار. تح: حسن عيل النامزي)ط1،مؤسسة النرش 

اإلسالمي: قم- إيران 1418هـ(.
- الشهيد األول: حممد بن مجال الدين مكي العاميل اجلزيني. )ت786هـ(.
23/ ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة. )ط1، مؤسسة آل البيت إلحياء 

الرتاث: قم- إيران 1419هـ(.
بابويه  بن  موسى  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  -الصدوق: 

القمي. )ت381هـ(.
الريض:  الرشيف  مؤسسة  )ط2،  األعامل.  وعقاب  األعامل  24/ثواب 

قم–إيران 1368هـ(.
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- ابن طاووس: عيل بن موسى بن جعفر بن حممد. ت)664هـ/1265م(.
إيــران  قــم-  ــدى:  اهل ــوار  أن الــطــفــوف)ط1،دار  قتىل  يف  اللهوف   /25

1417هـ/1996م(.
- الطربي: أبو جعفر حممد بن جرير. ت)310هـ/922م(.

إبراهيم)ط2،دار  الفضل  أبو  حممد  تح:  وامللوك.  الرسل  تاريخ   /26
املعارف: القاهرة- مرص 1387هـ/ 1967م(.

- الطربي: عامد الدين أبو جعفر حممد بن أيب القاسم. )ت ق6(.
القيومي:  ـــواد  ج تـــح:  املــرتــىض.  لشيعة  املصطفى  ـــشـــارة  27/ب
األصفهاين)ط1،مؤسسة النرش اإلسالمي: قم- إيران 1420هـ/2000م(.

- الطرحيي: فخر الدين النجفي. )ت1087هـ(.
مرتضوي:  مؤسسة  احلسيني)ط2،  أمحد  تح:  البحرين.  جممع   /28

طهران- إيران 1362هـ(.
- الطويس: أبو جعفر حممد بن احلسن. ت)460هـ/1067م(.

اإلسالمية–مؤسسة  الــــدراســــات  قــســم  ـــح:  ت األمـــــايل.   /29
البعثة)ط1،مؤسسة البعثة: قم- إيران 1414هـ/1993م(.

30/ هتذيب األحكام يف رشح املقنعة للشيخ املفيد. تح: حسن املوسوي 
اخلرسان.)ط3، دار الكتب اإلسالمية: طهران- إيران 1364هـ(.

لبنان  بــريوت-  الشيعة:  فقه  مؤسسة  )ط1،  املتهجد.  مصباح   /31
1411هـ/1991م(.

- ابن الغضائري:أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم. )ت ق5(.
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دار  اجلاليل)ط1،  احلسيني  رضا  حممد  تح:  الغضائري.  ابن  32/رجال 
احلديث: قم- إيران 1422هـ(.

-الفراهيدي: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد. ت)175هـ/791م(.
السامرائي)ط2،مؤسسة  إبراهيم  و  املخزومي  مهدي  تح:  العني.   /33

دار اهلجرة: إيران 1409هـ/1988م(.
ــد.  ــن أمح ــن حمــمــد ب ــن احلــســني ب ــيل ب ــاين: ع ــه ــف ــرج األص ــف ـــو ال -أب

ت)356هـ/966م(.
ــران  إي ــم-  ق الــكــتــاب:  دار  الطالبيني)ط2،مؤسسة  مقاتل   /34

1385ه ـ/1965م(.
-القمي: أبو القاسم. )ت1231هـ(.

35/مناهج األحكام. تح: مؤسسة النرش اإلسالمي)ط1، مؤسسة النرش 
اإلسالمي: قم- إيران 1420هـ(.

-القمي: عباس. )ت1359هـ(.
36/ الكنى واأللقاب. تقديم: حممد هادي األميني)ط1، مكتبة الصدر: 

طهران- إيران (.
-ابن قولويه: أبو القاسم جعفر بن حممد القمي. )ت368هـ(.

37/ كامل الزيارات. )ط1، مؤسسة نرش الفقاهة: قم- إيران 147هـ(.
-ابن كرامة: رشف اإلسالم بن سعيد املحسن. )ت494هـ(.

38/تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني. تح: حتسني آل شبيب)ط1،مركز 
الغدير للدراسات اإلسالمية 1420هـ/ 2000م(.
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-الكليدار: عبد اجلواد آل طعمة.
39/ تاريخ كربالء واحلائر احلسيني. )ط1، املكتبة احليدرية: النجف- 

العراق 1418هـ(.
-الكليدار: عبد احلسني آل طعمة

40/ بغية النبالء يف تاريخ كربالء)ط1، مطبعة اإلرشاد: بغداد- العراق 
1966م(.

-املجليس: حممد باقر. ت)1111هـ/1699م(.
األطهار)ط2،مؤسسة  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنــوار  41/بحار 

الوفاء: بريوت- لبنان 403ه ـ/1983م(.
-حمسن األمني. )ت 1371هـ(.

التعارف:  األمــني)ط1،دار  حسن  وختريج:  حتقيق  الشيعة.  أعيان   /42
بريوت- لبنان 1403هـ/1983م(.

-املسعودي: أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل. ت)346هـ/957م(.
حسن  ومراجعة:كامل  اعتناء  اجلوهر.  ومعادن  الذهب  مــروج   /43

مرعي)ط1،املكتبة العرصية: بريوت- لبنان 1425هـ/ 2005م(.
-ابن مسكويه: أبو عيل الرازي. )ت421هـ(.

44/ جتارب األمم. تح: أبو القاسم إمامي)ط2، دار رسوش: طهران- 
إيران 1422هـ/2001م(.

ــدادي.  ــغ ــب ــربي ال ــك ــع ــامن ال ــع ــن ــد: حمــمــد بـــن حمــمــد بـــن ال ــي ــف -امل
ت)413هـ/1022م(.
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45/ مسار الشيعة يف خمترص تواريخ الرشيعة. تح:مهدي نجف)ط2،دار 
املفيد: بريوت- لبنان 1414هـ/ 1993م(.

لبنان  بريوت-  املفيد:  دار  األبطحي.)ط2،  باقر  حممد  تح:  46/املزار. 
1414هـ/1993م(.

-ابن منظور: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم. ت)711هـ/1311م(.
إيران  العرب. تقديم: أمحد فارس)ط1، أدب احلوزة: قم-  47/ لسان 

1405هـ/1984م(.
ت  اهلل.  هبة  البقاء  أيب  بن  جعفر  بن  حممد  الدين  نجم  احليل:  نام  -ابن 

)645هـ/1247م(.
48/ مثري األحزان.)ط1،منشورات املطبعة احليدرية: النجف- العراق 

1369ه ـ/1950م(.
-الوحيد البهبهاين: حممد باقر الوحيد. )ت 1205هـ(.

الوحيد  مؤسسة  تح:  الرشائع.  مفاتيح  رشح  يف  الظالم  مصابيح   /49
البهبهاين)ط1،مؤسسة الوحيد البهبهاين : قم- إيران 1424هـ(.

اهلل.  عبد  بن  ياقوت  اهلل  عبد  أبــو  الدين  شهاب  احلموي:  -ياقوت 
ت)626هـ/1228م(.

لبنان  بـــريوت-  الــعــريب:  الـــرتاث  إحــيــاء  ــدان)دار  ــل ــب ال معجم   /50
1399هـ/1979م(.

51/ معجم األدباء.)ط3، دار الفكر: بريوت- لبنان 1400هـ/1980م(. 
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ثانيًا- الرسائل الجامعية.
- أمري جواد كاظم عيل بيج. 

ماجستري  تارخيية)61-656هـ(،)رسالة  دراسة  احلسيني-  احلائر   /52
غري منشورة، كلية اآلداب- جامعة الكوفة، 2007م(.
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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 neighbors 
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 behavior, 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 neighbors, 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 



pure history, The Husseini Haa'ir The Emergence and Development. 
In addition, the Journal is used to publishing an article in English 
in every issue. So, the article in English in this issue is The Role 
of Scholars of Karbala' in Opposing the First British Occupation. 
The above-mentioned variety extended to cooperate with many 
researchers and professors working for different Iraqi universities 
and other universities from abroad.

 The scientific idea behind the variety of articles is to spread the 
academic idea of appearing the heritage of Kerbala' among all the 
engriedients of the society. For this reason our Journal invites you 
to providing it with your scholarly productions to expend the base 
of the documentation in new readings about the characters and the 
scholars  of Kerbala' within highly superior researches. 

At last many thanks to God.
  

Editor-in-Chief



The Issue Word
Praise be to Allah the Lord of the worlds and may the blessings 

and peace of Allah be upon the most honored of messengers our 
master Muhammad and upon all the members of his household the 
most kind the most pure.

 Now then, nations are known with their elites that composed 
of the most prominent scholars, thinkers and innovators who 
actively contributed in the processes of the scientific and cultural 
construction of their countries and became the guide and the 
example that is followed by the generations. In addition, those elites 
are considered as the cornerstone to any one of the international 
communities. This could be attributed to the fact that they are 
regarded as the rich scholarly resource to the various parts of the 
sciences and knowledge's. Therefore, the Journal of Kerbala' 
Heritage has pursued to deepen the role of the scientific creative 
studies that specialized in studying and analyzing the historical and 
scientific remains of the those brilliant scholars in fresh unusual, 
Non- descriptive and Non- typical researches. Henceforth, this 
journal, with both of its advisory and editorial boards, would carry out 
a sophisticated strategy in specifying a yearly issue researching one 
outstanding personality of the scientists of Kerbala' within certain 
topics that would be announced later on.

 In this issue, our Journal has started with the research on Al- Syed 
Al- Mujaahid Al- Tabaatabaai'i His Scientific and Hihadist Impact 
(1180 H.- 1242 .H.). This article has been followed by many other 
ones as Al- Sayed Al- Fakhaar Bin Ma'ad Al- Haa'iri and his book 
Hujaat Al- Thaahib Ilaa Takfeer Abi Taalin, The Education and the 
Religious Formal Schools in Karbala until the Late Ottoman Era and 
other researches aiming to enrich different fields of the knowledge. 
In literature, there are two articles, one article entitled as The Jihatist 
implications of the Husseini Revolution in the Poetry of Kerbala' The 
Poetry of the Sheikh Hadi Al- Khafaji as a Sample, other article is 
A descriptive Study of Elegizing Imam Hassan (pbuh) in Sheikh 
Ibn Al-, Arandas Al- Hilli's poetry. Beside that, there is a research in 
economic history that is Studies on the Abbasid Economic Policies 
and their Affections over the Conditions of Kerbala' and a research in 



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 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 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.karbala@gmail.com), Web:http://karbalaheritage.alkafeel.net/ , or Delivered 
directly to the Journal's headquarters at the following address:Karbalaheritage 
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 
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