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

1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي 
وخطواته املتعارف عليها 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 
صفحة مستقلة عىل أن حيتوي الثاين عىل عنوان البحث، ويكون امللخص بحدود 

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

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

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

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

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

     قدرها )150( ألف دينار عراقي .



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

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
دـ  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،) turath.karbala@gmail.com(

/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  
شمعة ثالثة ...

يف  كربالء  تراث  جملة  متضيها  ثالثة  لسنة  االول  العدد  هو  هذا 
مسرية البحث العلمي اجلاد الذي نتطلع من خالله اىل كل ما يمت 
القراءة  يرّصن  ما  واىل كل   ،)( احلسني  مدينة  تراث  اىل  بصلة 
العلمية الواعية يف البحث والتنقيب، ومازلنا يف جملة تراث كربالء 
حفرت  التي  والعقيدة  والثقافة  والفكر  الرتاث  مقوالت  اىل  نرنو 
اخاديدها يف ذاكرة املدينة، ويف وعي جمتمعها، وال سيام املوضوعات 
والرؤى التي مازالت عالقة يف اذهان مثقفيها ومبدعيها ومفكرهيا 
واعالمها تنتظر من يتصفحها بالبحث والتنقيب والعناية العلمية .

وتكريسًا جلهود العاملني يف جملة تراث كربالء يف استقطاب ورعاية 
وتبني البحوث ذات الصلة بفكر هذه املدينة وثقافتها وتارخيها وادهبا 
فقد تقرر يف املجلِة االرتقاء عىل تفاصيل ابواب الدراسات العلمية و 
الفنية؛ وذلك لتوجيه البحث والباحثني اىل كثري من النقاط التي هبا 
حاجة اىل احلوار والتقيص العلمي الفتني االنظار اىل ذلك، وحاثني 
االقالم للتجواب يف تلك املناطق البحثية التي ال نشك يف اهنا تسهم 
يف سد كثرٍي من ثغرات املكتبة الفكرية والثقافية ملدينة كربالء وال سيام 
تلك املوضوعات التي حيتاج املتابُع ملسرية املدينة ان يتعرفها عىل نحو 

علمي ؛ فتعاد قراءهتا قراءًة علميةً  واعية .
 وقد تضمن هذا العدد جمموعَة بحوٍث تؤكُد هنَج املجــــــلِة يف



طبيعة  من  البحوث  تلك  تؤكده  املحتويات فضاًل عام  فهرسة      
اىل  حاجة  بنا  التي  واالدبية  والتارخيية  والثقافية  الفكرية  النقاط 
املحطات  من  جديدة  جمموعة  خالهلا  من  تتكشف  متابعة  متابعتها 
ترفد  التي  معطياهتا  عىل  والوقوف  البحث،  يف  ريادهتا  يمكن  التي 
مساحة تراث كربالء باإلضاءات والتوضيحات عىل مستوى تارخيها 
واعالمها وفقهائها واحداثها واحلركات الفكرية واالجتامعية التي 

تركت اثارها يف وجدان املدينة وتراثها  .
هذه االضاممة من البحوث نأمل ان تثري القّراء للمتابعة، وحتث 
بام خيدم  بالبحث  املوضوعات وغريها  تلك  الباحثني عىل مالحقة 
مسرية البحث العلمي يف العراق والسيام ما يتعلق برتاث مدينة سيد 
شباب اهل اجلنة ايب عبد اهلل احلسني )(  آملني ان نكون ممن 

استمع القول فاتبع احسنه .
واحلمد هلل من قبل ومن بعد، وصّل اللهم عىل حممد وآله الطيبني 

الطاهرين



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 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد  فمرة  منهم،  املسلمني 



بإخفاء  ؛  املعرفة  بإضعاف  توّلد  ومرة  الرشقيني،  لساللة  كنوز 
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، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
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 



التعالق سلبًا أو  ومديات تعالقها مع جماوراهتا، وانعكاس ذلك 
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   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

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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الملخ�ص
منذ ان خلق اهلل سبحانه بني البرش عىل اديم هذه االرض اوجد معهم قانونًا 
رشعه تعاىل، ينظم هلم قواعد التعامل اجلامعي املعقد _ الصلة بني الفرد واملجتمع 
_ والن اجلامعة هي البنية االساس ملعيشة الفرد، كان البد إذن من رشيعة تكون 
الزمة لقيام تلك اجلامعة _ الن االنسان بطبيعته ال يمكن ان حييا إال باطار مجاعي 
_ ولذا كان ال مناص للفرد من االلتزام بتلك الرشائع واحرتامها، وتفرض بالقوة 
عند الرضورة، الن وجود االنسان مرهون بالقانون_ فتطوره وديمومته ومتدنه 
يف اوساطه االجتامعية عائد اليه، فالقانون أو الرشيعة هو الذي ينظم صالت 
املجتمع بعضهم ببعض، وهو الدافع نحو متدن النفس البرشية بعد ان تضبطها 
حاجاهتا  وتلبية  الفردية  نزوعها  حركة  يف  واالستقرار  التوازن  نحو  وتوجهها 
االجتامعية، ومن ذا فالتمدن ليس سلوكا غريزيا أو تلقائيا يدفع بالتطور للفرد، 
بل هو ناجم عن ضبط النفس واملجتمع بالرشيعة التي يقوم عىل امر حكمها 

نزوح النفس نحو التمدن والرقي .
ومن هنا جاءت امهية خطابات االمام احلسني عليه السالم الثورية يف   
ملحمة الطف اخلالدة ،فدائام يدفع الناس يف خطابه نحو متدن انفسهم وعمران 
اوطاهنم، فهو عليه السالم دعا اىل عملية ضبط اجتامعي لنزعة االنسان الفردية، 
اىل  بأحكامه، واالنصياع  والتمسك  اهلل سبحانه،  اجلمع برشع  يقّر  بان  وذلك 
اوامره ونواهيه، وإال فمن خالف ُيعد خارج عن نمطية احلياة العامة ملجتمعه، 

فنهج الفرد باطار الرشيعة ) القانون ( هو سري نحو متدن نفسه وعمران بالده .
وهذه مكامن امهية خطابات االمام احلسني عليه السالم الداعية اىل التمسك 
برشع اهلل سبحانه واالنقياد اىل قانونه التي اردنا بياهنا يف بحثنا هذا الذي عنوناه 

))رمزية التمدن يف خطاب الثورة احلسينية(( .
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Abstract. 
Since the time of genesis and the creation of man on the earth، Allah 

the most High has provided the children of Adam with codes to regulate the 
social transactions – the relation between the individual and the community 
. Living in groups, the basic structure of the society members' livelihood, 
requires law in their life – this could be attributed to the human nature that 
requires social context to prevail . The necessity of binding the individuals in 
the rules entails force to oblige those who would outlaw .

It could be come up with that both of the law and the human are so 
strongly related together that there must be civilization, continuity and 
development in the two sides . 

The constitution which handles the connections among the community 
members is a motive in the movement of civilization inside the human soul 
after being directed and exacted towards and emplacement in every side 
of life as in the individual and social needs . Thus, civilization is not merely 
an instinctive or a generous conduct، but it is exacting the persons and the 
society altogether in accordance with the codes .

The speeches of Imam Hussein in the Taff Battle, however، focused on 
the civilization، either in the social behavior or in the material construction 
. Imam Hussein، in this way، called for social limitation of the human 
individual instincts through committing in the heavenly canons and rules 
and the entire obedience to the ordinance of Allah, the most High . Hence، 
the persons who break the divine codes could be regarded as unable to be 
adapted with the social life for the approach of living within laws is a marsh 
towards civilization of self and building of country . 

Finally, it could be said that this is the core of Imam Hussein's speeches 
which is the commitment to the rules of Allah, the most gracious which we 
have intended to search as '' the symbolism of civilization in the speeches 
of the Husseini  revolution  "  .
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رمزية التمدن
 في خطاب الثورة الح�سينية

بترشيعاته،  االنقياد  اىل  الفرد  جترب  القانون  سلطة  فرض  ان  يعرف  كلنا 
فيصبح ملزما يف اخلضوع ملقتىض امره، وإال ُعد خارجا عنه يلزمه املجتمع 
العامة  احلياة  نمطية  عن  خيرج  املنايف  بترصفه  ألنه  لعقوبته،  حدًا  الرشع  أو 
ملجتمعه التي رسمها القانون اصاًل،، فتكون خطواته وهو يطبق القانون نحو 
متدن نفسه وعمران بالده – الن عمران البالد ال يتقرر اال بعمران النفس – 
سواء اكان ذلك رهبة، اي ان خوفه من عواقب املخالفة يدفعه اىل االلتزام، 
أم رغبة، يرغب يف تطبيقه الن نفسه اطمأنت به واعتادت عىل اتيانه عىل مر 
الزمان وجتذرت بموروثاته االنسانية والثقافية فصار اتباع نظمه من طباعه، 
البنية االساسية ملعيشة الفرد، فكان البد من رشيعة او  علام أن اجلامعة هي 
قانون يكون الزمًا لقيام تلك اجلامعة، ومنظم حلياة االفراد فيام بينهم، فهو 

عملية ضبط اجتامعي لنزعة االنسان الفردية يف حتقيق غاياته .
وعىل اية حال فان ذلك مؤداه بروز ظاهرة متدن النفس البرشية ودخوهلا 
ِقيِّ واحَلضاَرِة والُعْمراِن، وفرضية البحث الذي نحن بصدده  َمْرَحَلِة الرُّ يف 
هو قولنا ان قانون االسالم اول ما يقصده من احلياة الدنيا هو بناء النفس – 
حصول التمدن يف النفس البرشية وعمراهنا – الن وجود احلياة اصال كانت 
ألجله، فاألوىل وهذا االمر ان تكون البداية منه هو، فبصالحه تصلح امور 

الدنيا مجيعها، هلذا كانت الرساالت الساموية .
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هذا  ينهج  ان  به  حريًا  صار  النبوة،  رساج  من  هو    احلسني  ان  وبام 
النهج اذا ما رأى شططًا وانحرافًا عن هذا املفهوم يف امة جده صىل اهلل عليه 
واله، أو حاولت مجاعة اخلروج عن سنن اهلل، وقانونه سبحانه الذي فرضه 
االسالم، وملا ظهر يف امة االسالم من حاول العودة هبا اىل عرص جاهليتها، 
هنض هو  ليعيد االمر اىل نصاب سنن اهلل وبناء التمدن يف نفوس الناس 
فان  لذلك  سبحانه،  اهلل  بالد  يف  االصالحي  بمرشوعه  قدما  ليميض  اوال 
  مدلوالت خطاباته الثورية التي ابداها من حلظة خروجه اىل يوم شهادته
يف رمضاء كربالء تدل عىل ذلك، فقانونه االسالم، فاإلسالم ومتدن النفس 
البرشية يرتبطان بصلة مبارشة، والتاريخ ُيظهر ان دعوة النبي صىل اهلل عليه 
هبا،  آمن  من  وحياة  سلوك  بأنامط  التحكم  يف  التأثري  قوة  امتلكت  قد  واله 
طبائعه  هتذيب  يف  الرشاد  نحو  يقوده  ان  بعد  القويمة  احلياة  خيدم  بأسلوب 
 لنجايش  فيرتك آفاته املوروثة، وربام نجد من كالم جعفر بن ايب طالب 
احلبشة ما يظهر هذا املعنى، اذ قال : )) اهيا امللك كنا قوما اهل جاهلية نعبد 
االصنام ونأكل امليتة ونأيت الفواحش، ونقطع االرحام، ونسيئ اجلوار، يأكل 
القوي منا الضعيف، فكنا عىل ذلك حتى بعث اهلل إلينا رسوال منا، نعرف 
ونعبده،  لنوحده  تعاىل  اهلل  اىل  فدعانا  وعفافه،  وامانته  حديثه  وصدق  نسبه 
وأداء  احلديث  بصدق  وامرنا  واالوثــان،  احلجارة  من  نعبد  كنا  ما  ونخلع 
وهنانا  والدماء،  املحارم  عن  والكف  اجلوار  وحسن  الرحم  وصلة  االمانة، 
وامرنا  املحصنات،  وقذف  اليتيم،  مال  واكل  الزور،  وقول  الفواحش  عن 
بالصالة والزكاة والصيام (()1(، وبذا كان لترشيعات االسالم ضوابط نظمت 
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حياة االنسان وجعلتها أكثر انقيادا لسنن اهلل سبحانه، فربطتها بأوامر احلكم 
الرشعي االهلي التي باتت منذ ايام النبي صىل اهلل عليه واله حتكم الصالت 
االجتامعية وصلة الفرد باألخر ومن ثم كل هؤالء بأمتهم ودولتهم، وكانت 
 – البرشية  النفس  حاجة  ــرازات  إلف حقيقية  نتيجة  والثوابت  النظم  تلك 
بوصفه  الطبائع  بتلك  وجل  عز  لعلمه   – سبحانه  اهلل  وهني  برضا  واملتعلقة 
ُ بَِأْعَلَم بَِم يِف ُصُدوِر اْلَعامَلنَِي ﴾)2( وكذا قال سبحانه:  اخلالق هلا ﴿ َأَوَلْيَس اهللَّ
اَها َوَقْد َخاَب  اَها َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ ﴿وََنْفٍس َوَما َسوَّ
إلزامها  النفس  الوحيد لكبح مجاح تلك  السبيل  اَها ﴾)3(، لذا كانت  َدسَّ َمْن 
بقوانني ال يمكن هلا ان حتيد عنها، وإال ُعدت خارجة عن الرشيعة أو جاحدة 
هلا مأثومة، توجب عليها عقاب اهلل يف الدنيا واالخرة، وهذا ما اسلفنا معناه 
ٍة  ا َيَرُه َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٍة َخرْيً سابقا، قال تعاىل : ﴿ َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
االخرة  وعد  وهذا   )5(﴾  ُ اهللَّ َيْعَلْمُه  َخرْيٍ  ِمْن  َتْفَعُلوا  َوَما   ﴿ ﴾)4( و  َيَرُه  ا   َشًّ
الدين  يوم  والعقاب  الثواب  وعد  فمقياس   ،)6(﴾ َوْعَدُه   ُ اهللَّ ِلَف  ُيْ َوَلْن   ﴿
وحتى  كله  ذلــك  أجــل  ومــن  سبحانه،  اهلل  بــرشع  االنسان  متسك  مقدار 
تتقبل النفس االنصياع لقوانني الترشيع فتتأطر هبا وحتكم عملها وترصفها 
يصل  ان  لإلنسان  يمكن  ال  هبا–ألنه  املدنية  فتصل  اساسها  عىل  الدنيا  يف 
اهلل عليه واله  النبي صىل  ُبعث   – اسلفنا سابقا  قانون كام  املدنية من غري  اىل 
القران عامال يف  امينا عىل  احلسنة،  باملوعظة  الناس  داعيا  ربه  لتبليغ ترشيع 
لِْلَعامَلنَِي ﴾)7( ليتم ما قدمناه  ًة  َرمْحَ َأْرَسْلَناَك إاِلَّ  َوَما  رشح بيانه، قال تعاىل ﴿ 
من تبليغ الناس الرشائع التي ترتفع بروح االنسان وفكره اىل مستوى عال 
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من املعرفة فتجلبهم لالنقياد هلا، فتكتسب طبائعهم قيمها االنسانية ومثلها 
العليا فيتمدنون بقانون اهلل سبحانه، بعدما يصلون اىل معرفة اهلل حق معرفته، 
أي ان يقوي العقل والقانون – الرشيعة – بعضهام بعضًا فيضيئا الطريق أمام 
االنسان ليعرف اهلل سبحانه فيصل الكامل بحدوده الدنيوية، علام ان هذا قد 
جتسد منذ ان وطأت أقدام آدم  أديم االرض، إذ كان يف هذه االثناء حمور 
النظام واساس السلطة يف االرض دين التوحيد ) عبادة اهلل سبحانه ( – بل 
َك لِْلَماَلئَِكِة إيِنِّ َجاِعٌل  قل االسالم – ومتمثلة بخلق اهلل سبحانه ﴿ َوإِْذ َقاَل َربُّ
ْرِض َخِليَفًة ﴾)8( لذا صار من املنطق ان نقول : ان صقل طبائع النفس  يِف اْلَ
ِ اإْلِْساَلُم ۗ َوَما اْخَتَلَف  يَن ِعْنَد اهللَّ ومتدهنا مرهون بدين اهلل عز وجل ﴿ إِنَّ الدِّ
ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب إاِلَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْمۗ  َوَمْن َيْكُفْر بِآَياِت  الَّ

يُع احْلَِساِب ﴾)9( . َ َسِ ِ َفإِنَّ اهللَّ اهللَّ
عرص  اىل  آهنا،  يف  الرشيفة  النبوية  الدعوة  مدة  يتخطى  بحثنا  من  واملراد 
هنوض احلسني بن عيل عليهام السالم، إذ وعىل الرغم مما قدمناه من أثر الدعوة 
االسالمية املحمدية يف بث سبل الرشيعة بني الناس حتى آمنت نفوس العباد 
باإلسالم، وراحت ترتقي اىل صوب ادراك معنى احلياة يف مفهومها الساموي، 
وإن اساس احلياة والتعايش بني الناس هو االصالح باألفعال واالقوال، قال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه واله : )) املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده(()10( 
ذلك  اثر  فيظهر  سبحانه  اهلل  بمعرفة  لتسمو  النفس  خدمة  الدين  غاية  الن 
متام  وجل  عز  هلل  رغبًة  لتخضع  تتمدن  ثم  وافعاهلا،  االنسانية  انفعاالهتا  يف 
َوَما   ﴿ سبحانه  بمشيئته  مقدر  اليه  راجع  يشء  كل  ان  علمت  ملا  اخلضوع 
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ِكنَّ  َوَلٰ َأْمِرِه  َعَلٰ  َغالٌِب   ُ َواهللَّ  ﴿ ،)11(﴾ اْلَعامَلنَِي  ُ َربُّ  اهللَّ َيَشاَء  َأْن  إاِلَّ  َتَشاُءوَن 
َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن ﴾)12(، لكن أقول مرة أخرى : وعىل الرغم من ذلك 
كله شط الناس بعد رحيل النبي صىل اهلل عليه واله عنهم، وولوا وجوههم 
عن والة امرهم – من كنت مواله فهذا عيل مواله – وتلقفتهم االحداث حتى 
عال قرن الشيطان واستباحت احلرمات، وُأنكر للرشع بخالف ناموس اهلل 
عز وجل، فتقهقرت نفوس الناس وعادت االمة ادراجها أو كادت ان تعود 
اىل وحشية اجلاهلية االوىل، فركن املتغلبون عىل سلطان املسلمني اىل القوة 
رحم  من  املولود  املعيب  الوراثي  النظام  اساس  عىل  فحكموا  والعصبية، 
يقيم دعائم  ان  او  العليا  مثل االسالم  ان حيقق  او  والدين  يتفق  فلم  االثم، 
احلكم االهلي، بل هو عقبة حقيقية يف اقامة دولة مرضية عند اهلل سبحانه، وال 
امللذات والشهوات  ارتكاب  قائاًم عىل  االموي  النظام  فقد كان هذا  عجب 
بدل مرضاة اهلل، فعطلت احلدود فاخذ القوي يأكل الضعيف، وامهل نشاطه 
السيايس – اي ذلك النظام–كل ما هو مقدس يف االسالم، فخربت النفوس، 
وبانت بوادر الظلمة بأقبح افعاهلا ايام كان العرب جيهلون الدين، قال االمام 
احلسني  )) أنه قد نزل من االمر ما قد ترون وان الدنيا قد تغريت وتنكرت 
وادبر معروفها واستمرت جدا فلم يبق منها اال صبابة كصبابة االناء، وخسيس 
عيش كاملرعى الوبيل، اال ترون احلق ال يعمل به وان الباطل ال يتناهى عنه 
)) ان الناس عبيد الدنيا، والدين لعق  (()13( و  لريغب املؤمن يف لقاء اهلل حمقا 
عىل السنتهم حيوطونه ما درت معايشهم فاذا حمصوا بالبالء قل الديانون (()14(، 
ما كان من احلسني  امية–لذلك   – الطاغية  بني  دين  إال  باقية  للدين  يبق  فلم 
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 وكل هذا جيري إال القيام واعالن ثورة االصالح يف امة االسالم فيعيد 
ونواهيها  أوامرها  وحيّكموا  هبا  فيأمتون  الناس،  نفوس  يف  مكانتها  للرشيعة 
وترغب  املعايص،  ارتكاب  يف  وتزهد  وتتمدن  انفسهم  فرتتفع  بينهم،  فيام 
يف جهاد الباطل والوقوف بوجه الطغيان ودعاة الفساد، لذا عندما تصدى 
يزيد لألمر وحتكم برقاب املسلمني، دعا احلسني  الناس يف منى بعد ان 
عزم عىل الثورة، فاجتمع له نحو سبعامئة رجل عامتهم من التابعني، ومائتي 
رجل من اصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه واله فقام فيهم خطيبا، يشحذ 
)) موت يف   : انه قال    الدين، فعنه  فيهم اهلمم لقول كلمة سواء ونرصة 
عز خري من حياة يف ذل (()15( فاراد ان يعيد فيهم روح االسالم والسري عىل 
هنج رسول اهلل صىل اهلل عليه واله يف اتباع رشع اهلل وناموسه وحكم الناس 
بمقتضاه، قال  )) انا ادعوكم اىل كتاب اهلل وسنن نبيه، فان السنة قد أميتت 
والبدعة قد أحييت، فإن سمعتم قويل أهدكم سبل الرشاد ((، فغايته  قبل 
هو  وكذلك  وبلداهنم،  طبائعهم  تتمدن  هبا  إذ  نفوسهم،  اصالح  يشء  كل 
هلجمة  تعرضت  كلام  االسالم  بيضة  لصون  املتجدد  النفري  روح  فيهم  يبث 
الفاسقني، فقال  : )) اما بعد فان هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد 
فأين   ((  : قال  ثم  معاوية،  بن  يزيد  يريد  (()16( وهو  وشهدتم  وعلمتم  رأيتم 
ُ ُمتِمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه  اختوف ان يدرس هذا االمر ويذهب احلق ويغلب ﴿ َواهللَّ
باملعروف  االمر  يف  وكلمهم  هلم  النصح  يف    وبالغ   )18())  17﴾ اْلَكاِفُروَن 
والنهي عن املنكر وخطب فيهم خطبة ابيه امري املؤمنني  فقال : )) اعتربوا 
اهيا الناس بام وعظ اهلل به أولياءه من سوء ثنائه عىل االحبار اذ يقول : ﴿ َلْواَل 
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ْحَباُر َعْن َقْوهِلُِم اإْلِْثَم ﴾19 وقال : ﴿ لعن الذين كفروا  وَن َواْلَ انِيُّ بَّ َيْنَهاُهُم الرَّ
استقامت   21﴾ يفعلون  كانوا  ما  لبئس   ﴿  : قوله  اىل   20﴾ اسائيل  بني  من 
الفرائض كلها هينها وصعبها، وذلك ان االمر باملعروف والنهي عن املنكر 
دعاء اىل االسالم مع رد املظامل وخمالفة الظامل، وقسمة الفيء والغنائم، واخذ 
الصدقات من مواضعها ووضعها يف حقها (()22( وانام عاب اهلل ذلك عليهم 
الهنم كانوا يرون من الظلمة الذين بني اظهرهم املنكر والفساد فال ينهوهنم 
عن ذلك رغبة فيام كانوا ينالون منهم ورهبة مما حيذرون واهلل يقول : ﴿ َفاَل 
َشْوُهْم َواْخَشْوِن ﴾23 وقال : ﴿ َوامْلُْؤِمُنوَن َوامْلُْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض  َتْ
ۚ َيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر ﴾24 فبدأ اهلل سبحانه باألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر فريضة منه لعلمه باهنا اذا اديت واقيمت استقامت الدنيا 
وبذا فانه  وضع يف نصب اعينهم مآل االمور إذا ما اتبعوا سنة اهلل واقاموا 
تستقيم هلم هبينها وصعبها، ويقع كل  الدنيا  فان  املنكر  املعروف وهنوا عن 
فيئهم وغنائهم وصدقاهتم ووضعها مجيعها يف  يشء يف موضعه ويف قسمة 
واملدنية  العمران  مراتب   عىل  احلسني  الصورة من خطاب  فهذه  حقها، 
ارباب  بل محل  بذلك  يكتف  مل  انه  ثم  ذلك،  اتبعت  ما  إذا  االمة  قد تصلها 
 : العلم منهم ارشاد الناس طريق الصالح وعمران النفس – متدهنا – فقال
وبالنصيحة  مذكورة  وباخلري  مشهورة،  بالعلم  عصابة  العصابة،  انتم  ثم   ((

معروفة، وباهلل يف انفس الناس مهابة، هيابكم الرشيف ويكرمكم الضعيف، 
ويؤثركم من ال فضل لكم عليه وال بد لكم عنده، تشفعون يف احلوائج اذ 
اليس  امللوك وكرامة االكابر،  الطريق هبيئة  امتنعت من طالهبا، ومتشون يف 
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يؤنبهم  (()25( ثم  اهلل  بحق  القيام  من  عندكم  يرجى  بام  نلتموه  انام  ذلك  كل 
اذا ما راغوا عن النصح وركنوا اىل الصمت مع جور املتسلط عىل الرقاب 
طمعا يف جائزة أو رهبة عقاب، فاهنم سيكونون ابعد ما يكون من اتباع احلق، 
فيضيعون حق العباد واالوطان، فتعود الدنيا ادراجها واحلياة سريهتا االوىل 
موقفا  امية  آل  بإزاء  يتخذوا  ان  االقل  عىل  اهنم  أو  النفوس،  اخلراب  فيعم 
معارضا، وان يمتنعوا عن اي مظهر من مظاهر االعرتاف بنظامهم وسيادة 
يوضع  ان  احلق  من  كان  االمة  وصالح  الدولة  خري  الن  وذلك  سلطاهنم، 
فوق كل اعتبار، لذا قال  مسرتسال يف خطاهبم : )) وان كنتم عن اكثر حقه 
تقرصون، فاستخففتم بحق االئمة، فأما حق الضعفاء فضيعتم، واما حقكم 
بزعمكم فطلبتم، فال ماال بذلتموه، وال نفسا خاطرتم هبا للذي خلقها، وال 
رسله  وجماورة  جنته،  اهلل  عىل  تتمنون  وانتم  اهلل  ذات  يف  عاديتموها  عشرية 

وامنا من عذاب (()26( .
 يف كلامت خطبته هذه صورة متدن االنسان  امل يرسم االمام احلسني 
احلقيقية، سواء أكانت يف الطبائع ام الفكر أم عمران البالد، بمعنى آخر اهنا 

مثلت شكال جوهريا ملفهوم التمدن البرشي .
بل حتى انه ذهب اىل أكثر من ذلك حينام احتاج متدن االمة – اصالحها 
اىل  التاريخ  مراحل  بعض  يف  حتتاج  قد  االمم  الن  والتضحية،  الفداء  اىل   –
فاٍد وملهم، بصفته عظيام من عظامئها، ليبني هلا جمدها أو حتى حيفظ جمدها 
ويعيد هلا مبادءها، فكان هو  الفادي هلا واملدافع عن مبادئها، فركز يف فكر 
البرشية استمرارية بيان اثر دين االسالم يف متدن البرشية بوصفه قانونا سامويا 
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عادال، ويف جممل اشكاهلا، السياسية – دور االمام يف االمة وصلته بأفرادها 
واحوال  مصاحلهم  بمقتىض  دنياهم  وسياسة  االمة  –حق  واالقتصادية   –
– احلفاظ  معاشهم جماميع وافراد والعدل بينهم يف مكاسبهم- واالجتامعية 
عىل قيمهم وصيانة عاداهتم وكرامتهم وبناء نسيج اجتامعي متامسك، فكانت 
النفس البرشية هي اسمى ما يمكن لإلمام ان حيفظها، لذا قال االمام احلسني 
 : )) اللهم انك تعلم انه مل يكن ما كان منا تنافسا يف سلطان، وال التامسا 
من فضول احلطام، ولكن لنري املعامل يف دينك ونظهر االصالح يف بالدك، 
ويأمن املظلمون من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك واحكامك (()27( وكذا 
قال : )) واين مل اخرج ارشا وال بطرا، وال مفسدا، وال ظاملا، وانام خرجت 
لطلب االصالح يف امة جدي صىل اهلل عليه واله اريد ان أمر باملعروف واهني 
عن املنكر (()28( ثم مل يزل يذّكر علية القوم بان رفعة النفس – متدهنا – ال يعني 
ادراك بعض معارف العلم، وانام من اماط اللثام هبا عن وجه الباطل وعرفه 
للناس فيجتنبوا اتيانه، ودهلم عهود اهلل سبحانه واتباعها، واالمر باملعروف 
ألنه  فتتمدن،  احواهلا  فرتتقي  لصالحها  االمة  وقيادة  املنكر،  عن  والنهي 
)) بان جماري االمور واالحكام عىل ايدي العلامء باهلل االمناء   :  كام قال 
(()29(، وليس ان يتمنوا عىل اهلل اجلنة لقاء ما عرفوه من  عىل حالله وحرامه 
لقد   ((  : اياهم   خماطبا  فقال  النصيحة،  الدين  امور رشعه سبحانه، الن 
ألنكم  نقامته،  من  نقمة  بكم  حتل  ان  اهلل،  عىل  املتمنون  اهيا  عليكم  خشيت 
بلغتم من كرامة اهلل منزلة ُفضلتم هبا، ومن يعرف باهلل ال تكرمون، وانتم باهلل 
يف عباده تكرمون، وقد ترون عهود اهلل منقوصة، فال تفزعون، وانتم لبعض 
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ذمم آبائكم تفزعون، وذمة رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وسلم حمقورة ... 
وال يف منزلتكم تعملون، وال من عمل فيام تعينون، وال باألدهان واملصانعة 
عند الظلمة تأمنون، كل ذلك امركم اهلل به، من النهي والتناهي، وانتم عنه 
غافلون، وانتم اعظم الناس مصيبة ملا غلبتهم عليه من منازل العلامء لو كنتم 
اذا ما صلحت نفوس هؤالء وركنت اىل   كان يعلم  (()30( ألنه  تشعرون 
ان توظف  استطاعت  الظاملني،  اهلل يف عباده وخلقه، وتصدت جلور  تقوى 
طاقات الناس يف مصلحة دينهم ودنياهم فيشيدون العمران – عمران النفس 
ثنائية  فتتجىل  فتوثقها  االسالم،  برشائع  مدينتهم  ربط  يف  تدفع  ثم  ومتدهنا، 
 يف وجوب متدن  اقره  ما  والتمدن بصورة ال يشوهبا غبار، وهذا  الدين 
احلجة  ليقيم  العلم  اهل  خماطبا  بدأ  ما  واول  الدين،  اصل  اىل  العودة  مسار 
اختيارهم  صالح  يف  الن   – بالكلم  الفاسقني–ولو  قتال  تركهم  يف  عليهم 
صالح االمة، فقال هلم : )) ولو صربتم عىل االذى، وحتملتم املؤونة يف ذات 
ولكنكم  ترجع،  واليكم  تصدر  وعنكم  ترد،  عليكم  اهلل  امور  كانت  اهلل، 
مكنتم الَظَلمة من منزلتكم واسلمتم امور اهلل يف ايدهيم، يعملون بالشبهات 
واعجابكم  املوت  من  فراركم  ذلك  يف  سلطهم  الشهوات،  يف  ويسريون 
باحلياة التي هي مفارقتكم، فأسلمتم الضعفاء يف ايدهيم، فمن بني مستعبد 
بآرائهم،  امللك  يف  يتقبلون  مغلوب،  معيشته  عىل  مستضعف  وبني  مقهور، 
ويستشعرون اخلزي بأهوائهم اقتداء باألرشار، وجرأ عىل اجلبار، يف كل بلد 
منهم عىل منربه خطيب يصقع، فاألرض هلم شاغرة، وايدهيم فيها مبسوطة 
والناس هلم خول، ال يدفعون يد المس، فمن بني جبار عنيد، وذي سطوة 
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عىل الضعفة شديد، مطاع ال يعرف املبدئ املعيد، فيا عجبا ؛ ومايل ال اعجب 
غري  هبم  املؤمنني  عىل  وعامل  ظلوم  ومتصدق  غشوم  غاشم  من  واالرض 

رحيم فاهلل احلاكم فيه تنازعتم، والقايض بحكمه فيام شجر بيننا (()31( .
فبني  هلؤالء أهوال قوادم ايامهم ان امعن هذا يف طغيانه، وسلط عىل 
رقاب الناس ارشارهم، فيزيد )) فاسق شارب اخلمر، قاتل النفس املحرمة، 
العباد،  الفجور واالحقاد ونقم من  الدين واشاع  (()32( دنس  بالفسق  معلن 
قال تعاىل : )) وما نقموا منهم اال ان يؤمنوا باهلل العزيز احلميد (()33( وجعل 
املعروف  وادبروا  فافسدوها  اشياعه  من  للظلمة  ارثا  فكانت  خورا  البالد 
وتنكروا للدين، قال االمام احلسني  : )) قد نزل بنا ما ترون من االمر وان 

الدنيا قد تغريت وتنكرت وادبر معروفها (()34( .
ومع ان احلسني قام بوجه هؤالء واجنادهم اال انه مل ينس واجبه االنساين 
والديني اجتاههم يف اصالح نفوسهم، وبذل اجلهد لعل اهلل هيدهيم وهم اعداُئه، 
بيت  اهل  انا  يوم عاشوراء–))  تزاحم االحداث وتثاقلها عليه  الرغم من  عىل 
النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة وحمل الرمحة، بنا فتح اهلل وبنا ختم (()35( 
– فبارش يف النصح هلم يف وقتها من صبيحة يوم عاشوراء وخاطب فيهم النفس 
الناس اسمعوا قويل وال تعجلوا  اهيا   ((  : فيلقي عليها احلجة، فقال  البرشية، 
اليكم،  اعذر  امامًا معصومًا[ وحتى  بام حيق لكم عيل ] بصفته  حتى اعظكم 
انفسكم  النصف من  النصف كنتم بذلك اسعد، ومل تعطوين  فان اعطيتموين 
فامجعوا رأيكم، ثم ال يكن امركم عليكم غمة، ثم اقضوا ايلَّ وال تنظرون، إن 
ويّل اهلل الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني (()36( ثم ذكرهم بأمر اهلل وسننه، 
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وانام عليتهم وعزهتم بالتزام حدوده، فال حميص هلم من اتباع احلق ان ارادوا 
اخلالص، فكل يشء اىل الزوال اال كلمة حق هم قائلوها تضع حياة اخللق من 
– فيحصل يف حمياهم ومعاشهم  البرشي  التمدن   – القويم  املسار  بعدهم عىل 
 : )) احلمد هلل الذي خلق الدنيا، فجعلها  تطمأن نفوسهم ألخراهم، قال 
دار فناء وزوال مترصفة بأهلها حاال بعد حال، فاملغرور من غرته والشقي من 
فتنته، فال تغرنكم هذه الدنيا، فإهنا تقطع رجاء من ركن اليها، وختيب طمع من 
طمع فيها، وأراكم قد اجتمعتم عىل أمر قد اسخطتم اهلل فيه عليكم، واعرض 
بوجهه الكريم عنكم، واحل بكم نقمته، وجنبكم رمحته فنعم الرب ربنا وبئس 
العبيد انتم (()37(، ويف لفظ العبيد أعطى علية السالم اهنم عبيد السلطان والدينار 
)) اقررتم بالطاعة وأمنتم بالرسول حممد صىل اهلل عليه واله، ثم انكم زحفتم اىل 

ذريته وعرتته، تريدون قتلتهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر اهلل 
العظيم، فتبا لكم وملا تريدون، انا هلل وانا اليه راجعون، هؤالء قوم كفروا بعد 
ِذيَن َآَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ َآَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ  ايامهنم فبعدا للقوم الظاملني (()38(–))إِنَّ الَّ
ْم َعَذاًبا  ِ امْلَُناِفِقنَي بَِأنَّ هَلُ ْم َسبِياًل َبرشِّ ْم َواَل لَِيْهِدَيُ ُ لَِيْغِفَر هَلُ اْزَداُدوا ُكْفًرا مَلْ َيُكِن اهللَّ
َألِيًم(()39( – فانه  عندما قال : )) هؤالء قوم كفروا بعد ايامهنم (()40( دل عىل 
انه ال وقع لإليامن يف قلوهبم، وإال فلام تركوه ألي سبب كان، ومن ال يكون 
لإليامن وقع يف قلبه فاملعقول انه ال يؤمن باهلل ايامنا معتربا، فبلغوا حد االستهزاء 
والسخرية برشائع االسالم، ثم اهنم ازدادوا كفرا لذنوب اصابوها بقتاهلم عرتة 
النبي صىل اهلل واله، ومما يف ذلك اعىل درجات الكفر واخلروج عن طور املدنية، 
الهنم بذلك يقتلون االمة امجعها فيصلون بالكفر اىل اقوى مراتبه، لذلك احتاج 
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االمام احلسني  اىل بقاء رمزية التمدن يف نفوس الناس، خماطبهم بذلك كله وهذا 
الفداء، فداء دين جده، ليخلق  ما قدمناه، وهو ان حيفظوا دستور اهلل، ثم جلأ اىل 
بذلك رمزا – )) حسني مني وأنا من حسني (( – يبقى شاخصه دال عىل الدين ورمزية 
التمدن فيه حتى وان حاولت قوى الرش عىل مر االزمان طمس معاملها، لكن نقاء 
الفداء هلل سبحانه يأبى إال ان يبقيه عالمة فارقة شاخصة يف هامة الدهر مع تقادم 
اىل  تتوق  نفوس  هناك  مادامت  ستستمر  الطف  ملحمة  زخم  فعنفوان  االزمــان، 
احلرية والتمدن، وللقارئ ان يستشف ذلك العنفوان الذي حتدثنا عنه توا من كالمه 
 حينام قال : )) ال واهلل ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، وال أقر إقرار العبيد (()41( 

و )) وال ارى املوت إال سعادة واحلياة مع الظاملني إال برما (()42( .
فكيف للمرء ان يبني متدن عقله وعيشه وعمرانه وهو مكبل اصال بقيد 
العبودية للظاملني، أو ان جيعل نفسه اسرية الطاغوت، إذ ال يمكن للتمدن ان يكون 
كامال بتمدن سبل العيش وعمران البالد إال بتمدن النفس وهي ان تنقاد للقانون، 
والقانون يف االسالم رشع اهلل عز وجل، وهذه احلقيقة، حقيقة ان احلسني قد ثار 
النفس، جعلت من ملحمته  بناء  يوم عزم عىل امليض يف طريق الشهادة من جل 
خالدة يف نفوس البرشية مجعاء من اقىص االرض اىل اقصاها، تلهج قلوهبم قبل 
من  البرش  بني  خالص  اجل  من  الدائم  فدائه  رمزية  بوميض  املختلفة  السنتهم 
اىل  تتوق  التي  النفوس  فثورته دائمة يف  ايضا  العبودية بمختلف اشكاهلا، لذلك 
التحرر، وكلامته اخلالدات، مازالت تعلو موقظة لألنام، ان هبوا بوجه الطاغوت، 
النفس  الطواغيت شارعي احلراب بوجه فكرة متدن  ان يستمر  ايضا  فال عجب 

البرشية ما دام احلسني  هو عميدها الشهيد .
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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 



The Issue Word
A Third Candle.

Spending three years in the course of serious work, this journal of 
Karbala heritage issued the first volume of 1437 H-2016 A.D. In this 
volume, we are looking forward to whatever connected to the legacy 
of this Imam Hussein's town and enhancing the comprehensive and 
scientific reading in both, research and excavation. Hence, we still 
need articles that have been specified in the thought, culture, faith 
and heritage of Karbala which were engraved in the memory of this 
town and of its population. This could be attributed to the fact that 
subjects and visions of this kind are still stuck in the minds of the 
cultured and creative people and the thinkers of this notable town, so 
these themes wait to be researched and get scientific care.

 To devote the efforts of the working members in this magazine 
in the support, polarization and adoption of the researches that 
related to the history, literature, culture and thought of Karbala, it has 
been decided to open the doors to the details of the chapters of 
the historical, literary and social studies and the thinking doctrinal 
topics as well. Thus, there must be a direction to the research and 
researchers altogether to focus on many points that require enquiry 
and scientific discussion. There is no doubt that enhancing the 
writers in this side should contribute in bridging more gaps of the 
cultural and thinking library of Karbala especially those ones which 
entail to be re-red and re-studied in academic scientific way.

 This volume contained set of researches that confirm the method 
of this journal through the contents and the nature of the researches. 
The themes of these researches need our efforts to detect new 
major of the thinking, cultural and literary points which might provide 
the legacy of Karbala with brilliant results of knowledge as in the 
history of its scholars, jurists, the events and the social and thinking 
movements that left influential impression in Karbala's patrimony.

 Finally, through this group of articles, we hope to impress the 
readers and instigate the researchers to go after subjects of this kind 
in a way that can serve the scientific research in Iraq in general and all 
that connected to the heritage of this town, the town of the master of 
the youth of the blessed heaven, Imam Hussein in particular.

 At last, Thank God, The Lord of the Universe.  



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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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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