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العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم على اشرف األنبياء واملرسلني حممد واله الطاهرين 
وبعد : 

النجف هو  ظهر الكوفة وجبلها املتواضع الوحيد يف السهل الرسويب يف العراق وعرف هبا فقيل جنف الكوفة، وهذا اجلبل الصغري النجف كان 
يسمى كوفان ايضا ))).  

والكوفة ِحمى النجف ))) وقراره وأرضه املستوية املباركة . 
والفرات معني الكوفة وهبا ُعِرف فقيل فرات الكوفة نسبًة إليها .

لقد حبا اهلل تعاىل النجف  بـ: 

 موقع جغرافي  يكشف عن العناية اإللهية الخاصة ))) بها لتكون مرسى بإذن الهي خاص لسفينة نوح بعد انتهاء الطوفان ولتكون آية 
للناس ، ولتكون المنزل المبارك بدعوة نوح وأجابه الرب ﴿َوُقْل َربِّ َأْنِزْلِني ُمْنَزاًل ُمباَركًا َوَأْنَت َخْيُر اْلُمْنِزِليَن﴾ المؤمنون/)9 ، ))) المنزل 
الذي انطلقت منه الحياة اإلنسانية  بقيادة النبي المعمر الوارث لتراث من سبقه والمؤسس لمن خلفه أوسع قاعدة فكرية وحضارية في 
اِلِميَن﴾  الدنيا))) . هذه الحقيقة التاريخية عن النجف سجلها لها القرآن الكريم عبر قوله تعالى ﴿َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقيَل ُبْعداً ِلْلَقْوِم الظَّ
هود/)) وقد فسره اإلمام الصادق بفرات الكوفة ، وجاءت الوثائق المسمارية مصدقة ومؤيدة حيث أكدت ان الجودي اسم للفرات 
في العهد البابلي الحديث ))) ، ومن النجف انطلق نوح ليعمر األرض المباركة الكوفة ويبني مسجدها ثم اتسعت آنذاك لتشمل كل 
ظهر الكوفة وهضبتها التي كان يحدها من الشرق الفرات ومن الغرب بحر ومن الجنوب ملتقى مياه بحر النجف مع نهر الفرات الواسع 
المتصل بنهر دجلة ولما تكن بابل أو سومر  قد وجدت بعد ، وقد شكلت هذه الهضبة قبل جفافها أجمل وأقدم ساحل حضاري 
وديني شهدته الدنيا ، هو العراق األول))) وهي ارض ما بين النهرين األولى بعد الطوفان ، العراق الذي  كان عامرا بالحياة الطيبة والعلم 
النافع وعبادة اهلل على طريقة نبيه نوح . وكان مناخ هذا الساحل مناخ البحر األبيض المتوسط لمكان بحر النجف والفرات والخليج. 

 وحباها يوم جعلها مثوى للنبيين هود وصالح )عليهما السالم) . 
 ويوم مرَّ منها إبراهيم في حركته نحو بالد القبلة واشتراها من أهلها لتكون في  ملكه ، وكانت الكوفة مسكنه ومثواه)9) ، وكان 
))) طلب رئيس تحرير المجلة من سماحة العالمة السيد سامي البدري ان يكتب كلمة التحرير لهذا العدد بحكم كونه رئيس المؤسسة  وباني أطروحتها الفكرية 

والمشرف العام على المجلة وقد استجاب مشكورا . 
)))  معجم البلدان /ياقوت . قال ابن الكلبي : الكوفة عرفت بجبيل صغير في وسطها يسمى كوفان . 

))) وذلك الن النجف بالنسبة للكوفة كالمسناة يحميها من سيول المنطقة الغربية التي لواله لجرفت الكوفة ومنازلها ومقابرها فهي بحمايته من خطر السيول 
الغربية . 

))) النجف جزء بارز من هضبة النجف كربالء وهذه الهضبة هي المرتفع الوحيد في السهل الرسوبي وتكونيها كما يقول الخبير الجيولوجي المرحوم د . موسى 
العطية يعبر عن إعجاز الهي وقد شرحه تفصيال في بحثه المنشور في هذا العدد . 

 : عليك بالعراق الكوفة فان البركة منها على اثني عشر ميال ، هكذا   ألحد أصحابه حين سأله اين ينزل ؟  فأجابه اإلمام  ))) قال اإلمام الصادق 
وهكذا ، والى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط وال ملهوف إال فرج اهلل عنه . وقال : إن نفقة في الكوفة بالدرهم الواحد تعدل بمائة درهم في غيرها ، والركعة 

بمائة ركعة . )المزار - محمد بن المشهدي ص)))) . 
))) يستند اليوم المسلمون والمسيحيون واليهود والهندوس والزرادشتيون الى نوح ويذكرونه بصفته الناجي من الطوفان بسفينة صنعها بوحي الهي ومن قبُل 

يستند السومريون واألكديون والبابليون واآلشوريون في العراق  والمصريون إلى نوح صاحب السفينة اإللهية . 
))) انظر بحث السيد سامي البدري المنشور في هذا العدد . 

)))  قال الخليل : العراق هو ساحل البحر . 
)9) وسائل الشيعة )آل البيت) - الحر العاملي ج)) ص))) : عن صفوان ، عن أبي أسامة عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال : سمعته يقول : الكوفة روضة 

من رياض الجنة فيها قبر نوح وإبراهيم ، وقبور ثالثمائة نبي وسبعين نبيا وستمائة وصي وقبر سيد األوصياء أمير المؤمنين عليه السالم . 

كلمة التحرير
(((

احملتـــــــــــــــــــــــويات

) كلمة التحرير

دراسة جديدة يف ضوء القرآن   النجف مرسى سفينة نوح 
  والتوراة بلغاتها التارخيية  الكريم وتراث  أهل البيت 

والرتاث املسماري والواقع اجلغرايف للمنطقة
العالمة السيد سامي البدري / احلوزة العلمية ـ النجف األشرف

(

 أرض النجف التاريخ والرتاث اجليولوجي
الشهيد الدكتور موسى جعفر العطية / بغداد

9(

 ومرساها األخري  سفينة نوح 
)))بــل كراوس / امريكا

 األشكال األرضية يف احلاّفات املتقطعة للهضبة الغربّية بني 
حبريتي الرزازة وساوه

د. عايد جاسم الزاملي / كلية اآلداب ـ جامعة الكوفة
(((

 الرد على من أنكر أن عليا قد دفن يف النجف
ــ خالصة رسالة الدالئل الربهانية يف تصحيح احلضرة الغروية
 العالمة احللي  ـ تلخيص وحتقيق جلنة العلوم االسالمية يف

املؤسسة
ــ الغري مشهد سيدنا علي

 العالمة السيد هبة الدين الشهرستاين  ـ حتقيق د. علي
حجي / كل الفقه ـ جامعة الكوفة

(((

 تاريخ الفقه وتطوره يف احلوزة العلمية يف النجف االشرف 
 العالمة السيد حممد جعفر احلكيم / احلوزة العلمية النجف

االشرف / تلخيص وحتقيق جلنة العلوم االسالمية
((0

 تاريخ اأُلسر العلمية يف مدينة النجف األشرف
أ.د. حسن عيسى احلكيم / كلية اآلداب ـ جامعة الكوفة

(((

 عمارة املدارس الدينية يف مدينة النجف االشرف ـ مدرسة 
السيد اليزدي أمنوذجا

م.م مؤمل سليم مرزة / كلية اآلداب ـ جامعة الكوفة
(((

 تطور علم أصول الفقه يف احلوزة العلمية
 املرجع الشهيد السيد حممد باقر الصدر ـ تلخيص العالمة السيد

حممد احلكيم ـ وحتقيق جلنة العلوم االسالمية يف املؤسسة
(0(

 منهج اإلمامّية يف فهم النّص القرآني
أ. م. د. ستار االعرجي / كلية اآلداب ـ جامعة الكوفة

((0

 أهمية البحث العلمي
 ا.د. سليم حسن الكتيب / عميد كلية الرياضيات واحلاسوب ـ

جامعة الكوفة
((0

 تقويم رواية البخاري و حممد بن إسحاق يف صلح احلديبية
 حجة االسالم السيد حسني البدري / احلوزة العلمية ـ قم

املشرفة
(9(

 االمر يف اللغات السامية
م. م عمار عبد الرزاق خليفة / كلية اللغات ـ جامعة بغداد

(((

قصيدة يف احلجة املنتظر)عج( للعالمة البالغي 
 م. علي عباس عليوي االعرجي / كلية اآلداب ـ جامعة

القادسية
(((

 الدراسات االسالمية املسيحية اليهودية املقارنة
)))العالمة السيد سامي البدري / احلوزة العلمية ـ النجف األشرف

1. تنشر جملة تراث النجف البحوث العلمية األصيلة اليت تتصل برتاث النجف احلضاري 
والديين اليت تتوافر فيها شروط البحث من اإلحاطة واالستقصاء ومنهج البحث العلمي 

وخطواته. 
2. يطبع البحث على اآللة الكاتبة )نظام word( مبسافات مزدوجة بني األسطر، وعلى 
قرص مدمج )CD( و تسلم منه نسخة واحدة ، وجيب أن يتضمن البحث عنوان البحث 

واسم الباحث او الباحثني، وامللخص، واملقدمة، والنتائج. 
3. يف حالة قبول البحث للنشر ، يلتزم الباحث بتعديله ليتناسب و مقرتحات احملكمني ، 

وأسلوب النشر يف اجمللة. 

4. يكتب ملخص باللغة العربية وآخر باالنكليزية، على أن ال يزيد عدد كلماته على )150( 
كلمة. 

5. ترقم اجلداول واألشكال على التوالي حسب ورودها يف البحث، وتزود بعنوانات ويشار 
اىل كل منها بالتسلسل نفسه من منت البحث . 

6. تكتب اهلوامش أسفل الصفحة ثم يرفق البحث بقائمة املصادر يف آخره.
7. ال تعاد البحوث املقدمة نشرت أم ال.

8. ترتيب املواضيع داخل اجمللة خيضع ألمور فنية.

قواعد النشر يف اجمللة:
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) . قسم التاريخ اإلسالمي وسيرة النبي واألئمة وتاريخ المرجعية الدينية للشيعة في زمن الغيبة الكبرى . 
) . قسم علم اآلثار والحضارات القديمة : ويشمل التاريخ القديم وتاريخ األنبياء والحضارات القديمة ذات العالقة بتراث النجف 
كحضارات وادي الرافدين واليمن والجزيرة العربية القديمة والحضارة المصرية القديمة والحضارة الفارسية والهندية القديمتان 

والحضارة اليونانية القديمة . 
) . قسم علم األديان المقارن : ويعنى بالدراسات المقارنة بين القرآن الكريم والكتب المقدسة والشريعة االسالمية والتلمود والتراث 

المسيحي . 
) . قسم العلوم البحتة والعلوم التطبيقية ذات الصلة بالتراث الديني . 

ج : بناء كادر علمي يف املواقع األكادميية واحلوزوية يسد الفراغات يف حقول البحث التراثي اجلديد كحقل )علم اثار القران) )وعلم 
األديان املقارن) أو غريمها من خالل عقد الدورات املتخصصة وتأسيس املعاهد املتخصصة . 

د : اإلسهام يف حركة احلوار بني األديان واملذاهب يف العامل . 
وتتلخص اهداف جملة تراث النجف مبا يلي : 

ـ تعريف اجلامعات ومراكز الثقافة املحلية والعاملية بالتاريخ احلضاري العريق للنجف وما لديها من تراث اسالمي اصيل استمد أصوله 
.  من أهل البيت

ـ نشر الدراسات والبحوث اليت تصحح مسار علم اآلثار وعلم األديان املقارن وقراءة التاريخ االسالمي قراءة صحيحة .
ـ اإلسهام يف تطوير حركة احلوار بني األديان واملذاهب يف العامل .

ويف ضوء هذه األهداف تتلخص سياسة اجمللة فهي : 
تستقبل الدراسات اجلديدة الصاحلة اليت مل تنشر . وتستقبل ايضا الدراسات املنشورة سابقا إذا بذل فيها جهد مناسب ألعدادها لطبعة 

ثانية من قبل املؤلف نفسه ، أو من قبل غريه . 

بني يدي العدد األول : 
اشتمل العدد األول على مخسة عشر موضوعا تنوعت إىل ما يلي : 

) . عشرة حبوث تنشر ألول مرة ، واحد منها مترجم عن االنكليزية ، أما الباقية  فخمس منها رسائل جامعية اثنتان للدكتوراه وثالث 
للماجستري  غري منشورة استلها كتاهبا وقدموها للمجلة ، واألربعة الباقية حبوث مستقلة . 

) . مخسة حبوث منشورة سابقا ولكنها أعدت كطبعة ثانية : ثالثة منها جدد الباحثون أنفسهم النظر يف حبوثهم ، وحبثان شكلت هلما جلنة 
إلعدادمها للطبعة الثانية بتلخيص وإضافة تراجم بعض األعالم ليكونا مناسبني ا للنشر يف املجلة ، والسادس منها كلفت به هيأة التحرير 
احد الباحثني لتحقيقه مث ارتأت ان تضيف إليه حبثا آخر يف املوضوع نفسه ألمهيته بعد ان شكلت جلنة خاصة إلعداده فكانا موضعني حتت 

عنوان واحد .
وأخريا إىل كل األفاضل واألخوة من الباحثني واعضاء اللجان العلمية والفنية الذين أسهموا يف هتيئة هذا العدد شكرنا وتقديرنا واعتزازنا 
واحلمد هلل على عظيم نعمته وجزيل منته أوال وآخرا . كما ان أسرة حترير املجلة ترحب بأي نقد لألحباث املنشورة بل يسرها ذلك على 

ان جتري ضمن قواعد النشر يف املجلة .
ويف اثناء وضع اللمسات االخرية للعدد االول هذا وصلنا نبأ وفاة العالمة الدكتور حسني حمفوظ احد اعضاء اهليأة االستشارية 
للمجلة وهو ممن افىن عمره يف طلب العلم وخدمة مدرسة احلديث الشريف والوسط العلمي االكادميي العراقي والعريب 
والعاملي وقد احتف الساحة العلمية مبا يزيد على االلف حبث ورسالة ، فانا هلل وانا اليه راجعون ونسأله تعاىل ان يتغمده 

بواسع رمحته وحيشره مع النيب وآله صلوات اهلل وسالمه عليه وعليهم .

السيد سامي البدري / النجف األشرف 
صفر 1430هـ / شباط 2009م

)مسجد السهلة الموضع الذي خرج منه إلى العمالقة)))) .
ِس   في ليلة شاتية وقد تاه في مسيره ليوافق القدر اإللهي  له حين ناداه ربه منها )َفاْخَلْع نَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلواِد اْلُمَقدَّ  ويوم جاءها موسى 

ُطوًى) . 
 ويوم كانت ملجأ الطاهرة مريم وابنها عيسى حين ولدته كما في قوله تعالى ﴿َوآَوْيناُهما ِإلى َرْبَوٍة ذاِت َقراٍر َوَمِعين﴾ المؤمنون/)0 قال 

اإلمام الصادق : قال : »الربوة نجف الكوفة ، والمعين الفرات . والقرار : المسجد))) . 
 ومصاله))) ومثواه حيث حقق اهلل تعالى رغبته وأمنيته يوم وقف عندها قائال : اللهم اجعل قبري   ويوم جعلها مسكنا ألمير المؤمنين 

بها«))) .
 ، قال أبو عبد اهلل : »إن بظهر الكوفة لقبرا ما أتاه مكروب قط إال فرج اهلل كربته ،   ويوم جعل حدها الشمالي الشرقي مثوى للحسين 

. (((»يعني قبر الحسين
 ويوم صيَّر منها جامعة وحوزة علمية تحمل علوم النبوة برواية أهل البيت وذلك حين شرح اهلل تعالى  قلب الشيخ الطوسي مرجع 

الشيعة في بغداد يوم نكبته ان يجعلها مهجره ومقر درسه . 

ويف ضوء هذه اخلصائص واحلُبى : 

تشكل تراث النجف احلضاري والديين . 
فالتراث احلضاري للنجف هو : 

بلغاته السومرية  بالتراث املسماري  بالنجف من تراث لغوي وديين قدمي يتصل بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويتمثل  ما ارتبط 
واألكدية والعربية واآلرامية والسريانية والعربية اجلنوبية والعربية الشمالية وغريها . 

و التراث الديين للنجف هو : 
ما ارتبط بالنجف والكوفة من تراث إسالمي منذ الفتح اإلسالمي وهجرة أمري املؤمنني علي إليها واحتضاهنا نشاطه ونشاط األئمة 
املعصومني من ولده النشاط الذي استهدف إحياء سنة النيب يف أمته ، وبعبارة أخرى نريد بتراث النجف الديين هو : الرسالة الدينية 
والفكرية اليت اضطلعت هبا الكوفة منذ انفتاحها على هنضة أمري املؤمنني اإلحيائية لسنة النيب ومنذ قيام احلوزة العلمية يف النجف 
بعناصرها املتكاملة على عهد الشيخ الطوسي عندما هاجر إليها سنة  ))) هجرية كمركز علمي اضطلع مبهمة نشر اإلسالم برواية 

 .  وتطبيق علي وولده املعصومني
وألجل التعريف بالنجف وتراثه احلضاري والديين قامت مؤسسة تراث النجف احلضاري والديين ، وجملتها جملة  تراث النجف . 

وتتلخص أهداف مؤسسة تراث النجف احلضاري والديين إمجاال مبا يلي : 
أ : تعريف اجلامعات ومراكز الثقافة املحلية واإلقليمية والعاملية بالتاريخ احلضاري العريق للنجف وما لديها من تراث إسالمي أصيل 

استمد أصوله من أهل البيت  من خالل جملة تراثية خمتصة مناسبة ومؤمترات عاملية متخصصة أيضا . 
ب : تنشيط الدراسات احلضارية والدينية اليت ارتبطت بالنجف بشكل وبآخر ورمبا إعادة القراءة يف هذا احلقل أو ذاك كما هو احلال 
يف حقل املسماريات وحقل تراث الكتاب املقدس بلغاته األصلية العربية واآلرامية واليونانية والالتينية والعربية وحقل التاريخ اإلسالمي 

وغريها . من خالل ستة أقسام علمية هي : 
) . قسم العلوم اإلسالمية : ويعنى بالبحوث العقلية والفلسفة اإلسالمية ، وبحوث العقائد وعلوم القرآن والتفسير والفقه وأصوله 

والحديث وأصوله وغيرها . 
) . قسم العربية وأخواتها من اللغات السامية وآدابها : ويعنى ببحوث النحو والصرف والبالغة و العروض والشعر والعربية المقارنة . 

))) من ال يحضره الفقيه ـ الشيخ الصدوق ج) ص))) . 
))) كامل الزيارات جعفر بن محمد بن قولوية  )0) . الوسائل )آل البيت) ))/)0) . 

)))  عن األصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين قال : يا أهل الكوفة لقد حباكم اهلل عز وجل بما لم يحب به أحدا ، من فضل مصالكم بيت آدم وبيت نوح وبيت 
إدريس ، ومصلى إبراهيم الخليل ، ومصلى أخي الخضر ، ومصالي )وسائل الشيعة ـ الحر العاملي ج) ص ))) – ))) تحقيق مؤسسة آل البيت) . 

تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر ج) ص))) . عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن مسلم عن الصادق  (((
))) مستدرك الوسائل - الميرزا النوري ج0) ص 9)).


