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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل ملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة  التي تعنى بالتاث 

الفكري والثقايف ملدينة كربالء عىل وفق القواعد اآلتية:

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

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

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.
من  الباحث/أو  واسم  عنوان  عىل  البحث  من  الوىل  الصفحة  حتتوي  أن   -4
شارك معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، 
والربيد االلكتوين لكل منهم مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف 

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

ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.



د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية تجُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 
العربية، ويراعي يف إعدادمها التتيب اللفبائي لسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

أسفل  يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع   -7
الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة الوىل، 
ضمن  ينرش  مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ّدم  قجُ قد  البحث  كان  إذا  فيام  يشري  وأن 
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 الفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة 
عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب البحاث 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.

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

د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
#-يشتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.



مالية  فيه بحثه، ومكافأة  الذي نرش  العدد  و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من 
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 ماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

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

 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 
م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التال: َسلَّ أو تجُ

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





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

تراث  ملة  تكون  الثالث  املجلد  من  الرابع  العدد  إطاللة  مع 
خالهلا  أصــدرت  عمرها  من  سنوات  ثالث  أكملت  قد  كربالء 
عرشة أعداد وثَّقْت من خالهلا جوانب مهمة، ومتعددة من تراث 
مدينة أيب الحرار اإلمام احلسني-عليه السالم- وفق برمة تراثية 
هيأتيها  قبل  من  وحكيمة  جادة  ومثابرة  مدروسة،  وخطط  هادفة، 
اهلادفة يف الوساط  العلمية  الروح  فبّثت  االستشارية والتحريرية، 
اإِلسالمي،  الــتاث  بنرش  املعنية  العلمية  واملحافل  الكاديمية، 
فاهنالت عليها البحاث من داخل العراق وخارجه، وهي إذ تواصل 
مسريهتا بخطى ثابتة وحثيثة حيدوها المل أن حيقق اهلل ما صممت 
كربالء  تراث  إحياء  وهو   ، املنشود  هدفها  حتقيق  يف  عليه  العزم 
زوايا  يف  والتنقيب   البحث  الستقصاء  الباحثني  وحث   ، املجُغّيب 
املكتبات العامة واخلاصة لتكون مرجًعا، ومصدًرا مهاماًّ ال يستغني 
الّدارس، وكّل َمن يريد أن يستضئ بنور التاث. عنه الباحث، و 

وال خيفى أّن مسرية إحياء تراث كربالء وحفظه هي مهمة ليست 
واملهتمني  الباحثني،  عىل  الكرب  العبء  ويقع  السهلة  أو  باليسرية، 
بالتاث، فِمن هنا ندعو الباحثني واملهتمني بالتاريخ والتاث  لرفد 
املجلة بالبحاث الرصينة ملواصلة مسريهتا يف توثيق وإحياء التاث.



ولقد ارتأت هيأيت املجلة أن تضيف إىل هذا العدد فهارس أعداد 
املجلة الربعة لعام 2016م، كام امتاز هذا العدد بأن يكون خمتّصا 
صفر،  شهر  يف  صــدوره  ملوافقة  السالم-  -عليه  احلسني  باإلمام 
بيت رسول  بآل  اّلتي حّلت  وما يصاحبه من الشجان والحزان 
اهلل-صىل اهلل عليه و آله-  نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل منا هذا العمل 

الصالح بأحسن قبول. 
رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

وكلام كان املتتبع لتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة الول، 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  الكرب  التاث  مع ماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  التاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، لهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،لهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعتيه من رصاعات، ومرة،لهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغجُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غجُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخجُ تراثها، 

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

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

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



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

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

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

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

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
يؤرش  مما  السابقني،  بتكة  االلتحام  وتعميق  التاثية  -التوعية 
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
-التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، 

فالكشف عن التاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  ملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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امللخص 

        الشك بأن واليَة آل البيت )( متنح املواّل مجلًة من الكامالِّت 
الروحية و النّفسية ترتقي باإلنسان إىل مقام تطمئن هبا نفسه ، و ترقيه إىل 

مراتب تكون معها راضية مرضية.

وعىل هذا إالّساس تنأول البحث أثر إالّمام احلسني)(يف تزكية النفس 
تعريف  أوالً  بحثت  إذ   ، املجُّقدس  الشارع  عليه  نصَّ  ما  وفق  عىل  تربيتها  و 
التي  الكريمة  القرآنية  بإالّيات  و اصطالحًا مستشهدًة   ً لغة  النفس  و  املقام 
إالّمام  أن  كيف  بيان  ثم  ومن   ، املجتمع  و  الفرد  حياة  مسار  يف  أثرها  تبنّي 
احلسني)(مصداٌق كامٌل للنفس املطمئنة و اخريًا التعريج عىل أثر النفس 

املطمئنة يف املجتمع . 
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Abstract

 It is no doubt that Wilaaiat Aal al- Bayt the guardianship
 paid the Household of the Prophet )pbuh( grants
 the adherents set of the spiritual integrations and
 it might promote their souls to the into the high
.)grade ( the Well Please and the Well pleasing

 Basing on this essence،this topic includes the role 
of Imam Hussein )pbuh( in vindicating the soul in 
accordance with the holy Islamic Code. Hence،this 
theme contains،at first،the definition of the Maqaam 
the Rank and of the Nafs al- Mutma’ina the 
Righteous Soul depending upon the Sacred Qur’anic 
Verses that state the role of the soul in the life of 
the individual and of the society. Then،the article 
moves to make clear how Imam Hussein )pbuh( 
became a complete confirmation to the al- Nafs al-
Mutma’ina. Finally،the research handles the affections 
of al- Nafs al- Mutma’ina in the community.
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املقدمة
التي  انفسهم  فزكت  تطهريًا  البيت  أهل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  طهر  قد 
هلا  أعد  بام  مرضية  راضية  وهي  بارئها  اىل  راجعة  مطمئنة  أصبحت 
البدية  للراحة  صاحبها  توصل   )( البيت  اهــل  رهبا،ومعرفة 
املعصومني  حياة  عن  املكلف  بحث  ومهام   ، للعبد  املرجو  والكامل 
باملعرفة.  الزاخر  بحرهم  من  قطرات  إال  حيصل  فلن  السالم(  )عليهم 
االمام  املعصومني وهو  العظامء  نقف عىل حياة واحد من هؤالء  ونحن 
احلسني)( حينام نتناول تلك الشخصية الفذة ومقامها العظيم ، وهو 
املتمثل بالنفس املطمئنة والتي تكفل القرآن الكريم احلديث عنها يف آيات 

عدة كسورة الفجر . 
ان اشارة القرآن الكريم يعد شهادة من اهلل سبحانه وتعاىل فهل بعد شهادة 
اهلل من شهادة. وهل بعد تزكيته من تزكية،فطوبى ملن له ذكر خالد وحسن 

مآب،ورفيع مقام.    
اذن فالنفس املطمئنة هي اخر درجات الكامل والعبودية ومقام العبودية 
هو جتيّل من اسم اهلل اجلامع يف الرض ،وبيده القدرة املطلقة وارادة اهلل 

القادر عىل كل يشء وله قدرة )كن فيكن( ويف طرفة عني.
لقد عاش االمام احلسني)( أبشع املصائب يف كربالء ومل ينفك حلظة 
انه لو أراد املاء لصبح العامل بأرسه هنرًا جيري ولكن  يف طلب املاء، مع 
نفسه املطمئنة وروحه املطيعة تقتيض ان جتري ملشيئة اهلل سبحانه وتعاىل، 
وكان يردد دومًا )رضا برضاك المعبود سواك( وهذا الرضا حاصل من 
النفس املطمئنة التي محلها هذا العاشق والتي عصفت به املحن منذ رحيل 
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جده الرسول حممد)( واستشهاد امه فاطمة الزهراء )( وحمنتها 
وحمنة ابيه املرتىض واخيه احلسن املظلوم والذي عاش معه وسار عىل هنجه 
     .)( راضيًا برضا اهلل تعاىل،ورضا اهلل تعاىل هو رضاهم اهل البيت

تناول املحور االول:   ، يجُقسم اىل أربع حماور  ان  البحث  اقتىض موضوع 
معنى  لغة،ثم  املقام  تعريف  شمل  ومعناها،حيث  اثرها  املطمئنة  النفس 
الكريم  القران  يف  النفس  أقسام  املعنيني،وكذلك  خالل  من  النفس 
التكاملية لالنسان.  املسرية  املراتب يف  املطمئنة آخر  النفس  وحاالهتا،ثم 
اما املحور الثاين: فكان عنوانه: مقام الرضا من آثار النفس املطمئنة،حيث 
نتائج  االضــطــراب،ثــم  يزيل  بــاهلل  االطمئنان  اىل  خالله  من  أرشت 
الذكر،ثم  دوام  اىل  حيتاج  ــذي  ال االنــســان  بــاهلل،وكــذلــك  االطمئنان 
الخــري.   ــوداع  ال يف   )(احلسني لالمام  بكاء  آخــر  اىل  ايضًا  أرشت 
الكامل  املصداق   )(احلسني بعنوان:  فجاء  الثالث:  املحور  أمــا 
للنفس  االكمل  املصداق  اىل  تطرقت  خالله  املطمئنة،ومن  للنفس 
وتعاىل،ثم  سبحانه  باهلل   )(احلسني االمام  بعالقة  املطمئنة،واملتمثل 
تناولت  وكذلك  عاشوراء  ليلة  بالناس،ثم   )(احلسني االمام  عالقة 
غدرًا  أجُقتل  )أين  الشهرية:   )(احلسني االمام  مقولة  املبحث  هذا  يف 
برزت  التي  الساسية  الصفات  اىل  كذلك  وأرشت  معي(  قتلون  وتجُ
كربالء.  يف  الطف  واقعة  يــوم  يف   )(احلسني ــام  االم شخصية  من 
واخريًا جاء املحور الرابع: بعنوان : أثر النفس املطمئنة يف املجتمع. وقد 
 )(احلسني االمام  العالية لصحاب  املعنويات  اىل  أرشت من خالله 
وكيفية اختيارهم للموت وااليثار ،وتطرقت أيضًا اىل االنجذاب الروحي 
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 )(وكذلك حمورية حب االمام احلسني،)(ملقام سيد الشهداء احلسني
عىل باقي العبادات الخرى،ثم مقام البكاء عبادة،وكذلك مقام امليش عبادة. 
التي  النتائج  اىل  خالهلا  من  توصلت  بخامتة  البحث  اهنيت  ــريًا  وأخ
هذا  يف  عليها  اعتمدت  التي  واملراجع  املصادر  قائمة  اليها،ثم  توصلت 
البحث ،اعتمد البحث عىل مموعة مصادر كان من أمهها كشف الغمة 
يف معرفة الئمة ملؤلفه ابو الفتح االردبييل،وكذلك التبية الروحية ملؤلفه 
السيد كامل احليدري،وكذلك امليزان يف تفسري القران ملؤلفه حممد حسني 
وغريها  الكاشاين  الفيض  ملؤلفه  القلب  مقامات  وكذلك  الطباطبائي 
كثريًا،وقد وضعت  البحث  أغنت  والتي  واملراجع الخرى  املصادر  من 
تلك املصادر واملراجع يف هناية البحث ملن أراد االطالع عليها مفصاًل.

فقت يف هذه الدراسة املتواضعة واهلل ول التوفيق ارجو ان اكون قد وجُ



138

اإلمام احُلسني )(ومقاُم النهّفس املطمئنة

املحور الول النفس املطمئنة أثرها ومعناها:-

تعريف املقام لغة :

ان املقام املقعد فهذا إْن أراد املقام واملقعد بالذات يشء واحد وانام خيتلفان 
بنسبته إىل الفاعل كالصعود واحلد فصحيح وان اراد أن معنى املقام املقعد 
فذلك بعيد فإنه يسمى املكان الواحد مرة مقاما إذا اعترب بقيامه ومقعدا إذا 

اعترب بقعوده وقيل : املقامة اجلامعة .)1(

مقام اإلمامة : 

إَِماًما  وهو مقام إهلّي رشّعي أشار إليه القرآن الكريم ﴿اينِّ َجاِعلجَُك لِلنَّاِس 
ْم  تِي َقاَل اَل َينَالجُ َعْهِدي الظَّاملنَِِي﴾)2( وقوله تعاىل ﴿َوَجَعْلنَاهجُ يَّ رِّ َقاَل َوِمْن ذجُ

وَن بَِأْمِرَنا﴾)3( ًة هَيْدجُ َأِئمَّ

معنى النفس : للنفس معنيان :

،وهذا  اإلنسان  والشهوة يف  الغضب  لقوة  اجلامع  املعنى  به  يراد  أن  الول: 
اجلامع  الصل  بالنفس  يريدون  لهنم  الصوفية  عىل  الغالب  هو  االستعامل 
للصفات املذمومة من النسان فيقولون : البد من ماهدة النفس وكرسها 

وإليه اإلشارة بقوة ) اعدى عدوك نفسك التي بني جنبيك ( )4( 

اللطيفة ، والتي هي اإلنسان يف احلقيقة يف نفس اإلنسان وذاته  الثاين : هو 
ولكنها توصف بأوصاف خمتلفة بحسب اختالف احواهلا .

فإذا سكنت وزال عنها االضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس 
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تجَُها النَّْفسجُ امْلجُْطَمِئنَّةجُ ارِجِعي إىل  املطمئنة وإليها اإلشارة يف قوله تعاىل : ﴿َيا َأيَّ
ْرِضيًَّة﴾)5( َربِِّك َراِضَيًة مَّ

وإذا مل يتم سكوهنا ولكنها صارت تواجه النفس الشهوانية وتعتض عليها 
سميت النفس بالنفس اللوامة لهنا تلوم صاحبها عند تقصريه يف عبادة مواله .

اَمِة ﴾)6( وإذا تركت  اللَّوَّ بِالنَّْفِس  أجُْقِسمجُ  َواَل  وإليه اإلشارة بقوله تعاىل : ﴿ 
سميت  الشيطان  دواعي  واطاعت  للشهوات  واذعنت  االعتاض  النفس 
إِنَّ  َنْفيِس  ئجُ  أجَُبرِّ َوَما   ﴿  : يوسف  اخبارا عن  تعاىل  قال  كام  المارة  النفس 
ِحيٌم ﴾ 7وقد يصح ان  وٌر رَّ وِء إالّ َما َرِحَم َريبِّإِنَّ َريبِّ َغفجُ اَرٌة بِالسُّ النَّْفَس َلَمَّ
يقال » ان املراد بالنفس المارة بالسوء هي النفس باملعنى الول لهنا النفس 
ذاته  أي  اإلنسان  نفس  الثاين فهي حممودة لهنا  باملعنى  النفس  اما  املذمومة 

وحقيقته العاملة باهلل تعاىل وبسائر الشياء« .)8(

اقسام النفس يف القرآن الكريم  وحاالهتا :

للنفس  متعددة  حاالت  إىل  أشارت  أهنا  نجد  القرآنية  اآليات  نطالع  عندما 
اإلنسانية ووصفتها بأسامء خمتلفة :

تابعة هلواها،  التي متيش عىل وجهها  بالسوء هي  بالسوء ، والمارة  المارة 
ونجُ َعَلْيِه َوِكيال﴾)9( وقال  ََذ إهله َهَواهجُ َأَفَأْنَت َتكجُ قال تعاىل : ﴿َأَرَأْيَت َمِن اختَّ
َبَع  ْم َوَمْن َأَضلُّ مِمَِّن اتَّ وَن َأْهواَءهجُ تعاىل ﴿َفإِْن مَلْ َيْسَتِجيبجُوا َلَك َفاْعَلْم َأنَّام َيتَّبِعجُ
اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي﴾)10(  اللّوامة ، قال  دًى ِمَن اهللَِّ إِنَّ اهللََّ ال هَيِْدي  َهواهجُ بَِغرْيِ هجُ
اَمِة﴾)11( واملراد بالنفس  تعاىل ﴿ال أجُْقِسمجُ بَِيْوِم اْلِقياَمِة َوال أجُْقِسمجُ بِالنَّْفِس اللَّوَّ
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الدنيا عىل املعصية والتثاقل يف الطاعة  التي تلومه يف  اللوامة ، نفس املؤمن 
وتنفعه يوم القيامة .)12(

وهناك مالحظة وهي أن النفوس المارة وامللهمة واللوامة واملطمئنة ليست 
باختالف  ختتلف  ولكنها  واحدة  نفس  هي  وإنام  وجودات  بأربعة  موجودة 
احلاالت . فنفس كل انسان عىل اربعة باعتبار حاالهتا ومسريهتا التكاملية ، 

وكل قسم له مراتب عدة  أيضًا .

االبتدائية  املراحل  يف  ؟  هي  ما  المارة  النفس  نفهم  ان  جيب  البداية  يف 
اإلنسان  يف  العقل  نور  طلوع  قبل  وذلك  امرة  حالة  هلا  اإلنسانية   النفس 
وليست  والتسلط  التحكم  حتاول  فالنفس  لألمري   مبالغة  )المارة(صيغة 

مستعدة الن تتنازل عن هذه احلكومة وتعتف بعبوديتها وذلتها 

العقائد اإلهلية التي جاء هبا الرسل والنبياء عليهم السالم ترشدها إىل اهلل واحد 
وعامل ومقتدر وحميط بالعباد ، ولكن النفس المارة والتي تعترب نفسها هي 
احلاكمة ال ختضع امام السلطان اإلهلي ، وليست مستعدة الن تعتف بعبوديتها 
واملعاذير)13(. احلجج  بمختلف  املسؤولية  حتمل  من  تتخلص  ان  وحتاول 

تجَُها  َأيَّ ﴿َيا  الفجر:  سورة  يف  تعاىل  قال   ، *املطمئنة  املطمئنة  النفس  تعريف 
يِل  يِل يِف ِعَباِدي َواْدخجُ النَّْفسجُ امْلجُْطَمِئنَّةجُ  اْرِجِعي إىل َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة  َفاْدخجُ

َجنَّتِي  ﴾

نفسها  فتى  به  ريض  بام  وترىض  رهبا  إىل  تسكن  التي  هي  املطمئنة  النفس 



141

م.د. زهراء روؤوف املو�سوي

�سهر �سفر اخلري 1438هـ /ت�سرين االول  2016مال�سنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الرابع

عبدا ال يملك لنفسه شيئا من خري أو رش أو نفع أو رضر ويرى الدنيا دار 
وامتحانا  ابتالًء  ورض  نفع  أّي  أو  فقر  أو  غنى  من  فيها  يستقبله  وما   ، ماز 
والعلو  الفساد  واكثار  الطغيان  إىل  عليه  النعم  تواتر  يدعوه  فال   ، إهلّيًا 
يف  هو  بل  الشكر  وترك  الكفر  يف  والفقدان  الفقر  يوقعه  وال   ، واالستكبار 
. تفريط  أو  بإفراط  املستقيم  رصاطه  عن  ينحرف  ال  العبودية  من  مستقر 

قّدر  بام  رضاها  يستلزم  رهبا  إىل  اطمئناهنا  الن   ، بالراضية  وتوصيفها 
به ترشيعا فال تسخطها سانحة وال تزيغها معصيته  وقىض تكوينًا أو حكم 
خروج  إالّ  تعاىل  يسخطه  ال  اذ  منه  الرب  ريض  ربه  من  العبد  ريض  وإذا 
رىض  ذلك  استوجب  العبودية  طريق  لزم  فإذا  العبودية  زي  من  العبد 
اضافتها  )14(التي   ﴾ مرضية   ﴿ بقوله   ﴾ ﴿راضية  قوله  عقب  ولذا  ربه 
إليه تعاىل إالّ يف  إىل نفسه حيث قال : ﴿ وادخيل جنتي ﴾ ومل تضف اجلنة 
)15(. هلؤالء  خمصوص  ومقام  خاص  ترشيف  عىل  تدل  وهي  اآلية  هذه 

ويراد بالنفس هنا أيضًا : الروح اإلنسانية .

من   28 اآلية  بداللة  اإليامن  من  احلاصل  االطمئنان  إىل  «إشارة  و»املطمئنة 
النفس  اطمئنان  ويعود   ﴾ لجُوبجُ اْلقجُ َتْطَمِئنُّ  اهللَِّ  بِِذْكِر  َأال   : الرعد  سورة 
الطمئناهنا بالوعود اإلهلية من جهة والطمئناهنا ملا اختارت من طريق وهي 
مطمئنة  يف الدنيا سواء أقبلت عليها ام أدبرت ومطمئنة عند اهوال حوادث 

يوم القيامة الرهيبة أيضًا .)16(

 النفس املطمئنة اخر املراتب يف املسرية التكاملية لإلنسان. 
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التكامل  مراتب  اعىل  املطمئنة  النفس   )17(﴾ املطمئنة  النفس  ايتها  يا   ﴿
البرشي، والنفس المارة هي آخر تلك املراتب﴿ ان النفس لمارة بالسوء﴾ 
اقسم  وال   ﴿ لوامة  نفسا  تصبح  التكاملية  احلركة  تيار  يف  تدخل  ان  وبعد 

بالنفس اللوامة ﴾ )18(.

 )19(﴾ وتقواها  فجورها  فأهلمها   ﴿ اإلهلام  مرحلة  إىل  تصل  ذلك  وبعد 
وتكون النفس امللهمة ، وتستمر يف التكامل حتى تصل إىل مرحلة االطمئنان 
النفيس، وهذه الخرية أيضًا هلا مراتب ، والراضية واملرضية هي اخر درجاهتا 

التكاملية .

املحور الثاين:-

مقام الرضا من آثار النفس املطمئنة:
كان احلديث يف رشح هذه املنزلة العظيمة من منازل اإليامن ودرجات أهل 
التوحيد ، والتي هي آخر املقامات واملراتب اإلنسانية والغرض هو الوصول 
إىل هذه املنزلة حتى تتمكن من الوصول إىل مقام الرجوع إىل الرب ﴿ ارجعي 
إىل ربك ﴾ وهذه هي مرتبة االطمئنان التي من آثارها وخصوصياهتا مرتبة 

الرضا والتسليم .

ال  التي  اإليامن  مرتبة  يف  تكون   التي  النفس  هي  إذن  املطمئنة  النفس        
تزال تستمر يف رصاط العبودية حتى تصل إىل حد االطمئنان واالستقرار .
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االطمئنان باهلل يزيل االضطراب

النفس اإلنسانية عندما تتخيل لنفسها وللامديات استقالالً يف البداية نفسها 
أهنا هي املالكة .

) ويف احلقيقة ليس لنفسه إالّ القلق واالضطراب ( حتى يصل إىل املرتبة التي 
الوجود  فهو ومجيع مراتب  اهلل  املستقل هو   ، فقط  اهلل  املالك هو  بأن  يتيقن 
مرتبطان به فإذا استقر عىل هذا الرأي واطمأن إليه عندئذ ال خوف وال حزن 

عليه لنه قد أصبح من أولياء اهلل .)20(

القران املجيد قال : ﴿ الذين امنوا وكانوا يتقون ﴾ )21(

ورصاط  التقوى  رصاط  يف  يستمر  ..أن  سنني  التقوى  طريق  يف  يسري  أن 
التوحيد اإلهلي حتى  التفكري والتدبر يف عامل  العبودية ..أن يكون يف طريق 

يصل إىل منزلة االطمئنان حيث ال يوجد فيها أي خوف أو اضطراب .)22(

نتائج االطمئنان باهلل :

السكينة من السكون واهلدوء ، فليس هناك اضطراب أبدًا هناك عباد اهلل 
بحيث إذا ملكوا الدنيا بام فيها ثم زالت عنهم دفعة واحدة فكأنه مثل ريشة 
نفوسهم  يف  أثر  أي  لذلك  فليس  الرياح  عنهم  وازالتها  هبم  معلقة  كانت 
بأيد خالية  احلياة  إىل  اهلل جئت  املعطي وأن رزقه من  اهلل هو  أن  يعلم  هو 
ما  واطعامي  لرزقي  املتكفل  هو  ذلك  اثناء  ويف   ، كذلك  عنها  وسأرحل 

دمت حيًا .
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﴿هو الذي انزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا ايامنا مع ايامهنم ﴾ )23(

هني بنظر اهلل :
– واقعا عجيب يقتل وهو عىل يديه  احلسني )(  يرى طفله الرضيع 
، هذه املصيبة حقا هتز اجلبل وتصعق اإلنسان لكن احلسني صاحب النفس 
املطمئنة قال :» انام هون عيّل ذلك انه بعني اهلل الناظرة « ، هذه املصيبة العظيمة 
التي متزق الكباد وحترق القلوب هينة وسهلة لن اهلل هو الناظر هلا واملثيب 

عليها .

وامللكوت  امللك  يوجه  أيضًا  اهلل واهلل  اللحظة الخرية كان هكذا مع  حتى 
إىل احلسني )( – احلسني يتوجه إىل رب العاملني ومجيع العامل متوجه إىل 
ليلة  الوجود خمصوصا يف  عامل  التي وقعت يف  التقلبات  ان   :)( احلسني 

عاشوراء والتي سوف تقع بعد ذلك شاهد عىل ما اقول)24( .

اإلنسان حيتاج إىل دوام الذكر :

لإلنسان  النازلة  القوى  ويكبح   الغرائز  ويكبح  الشهوات  يكبح  البكاء  إّن 
العقل فاإلنسان دائام حيتاج إىل توازن  القلب ويقوي  ويف الوقت نفسه ينري 
الشهداء  فالبكاء عىل سيد  هنا  النازلة ومن  للغرائز  زمام  وترويض ومسك 
)( من أقوى البواب للوصول إىل هذه الغاية وهو الدوام والسيطرة عىل 
لإلنسان  جذهبا  الدائم  النفس  ميول  من  واخلالص  متوازن  بشكل  الغرائز 
فالبد من دوام املثري هلا إىل الصعود عن التلوث يف نقع الرجاسة وهذا املثري 

)( هو سيد الشهداء
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والغرائز  الشهوات  براثن  يف  انحطاطها  يف  النفس  عىل  فاحلسني)(ثورة 
والطهارة  والصفاء  النور  إىل  والسمو  الفضائل  يف  العلو  سامء  إىل  وطريان 
تربثن  عرصه)(وكيف  أوضاع  وتصوير  الربوبية  الساحة  عند  القدسية 
الصحابة  من  الالمعة  السامء  ذوي  عرص  ووجوه  نجوم  من  كثري  وترسبل 
وأوالدهم يف الدنيا وحب البقاء يف املالذ والوداعة ولو عىل حساب الدين 
فثار من حظيظ السقوط لدى معارصيه واهل عرصه إىل أوج العهد النبوي 
وكالشهاب  والدنية  الدنيا  طالق  يف  االندفاع  ورسعة  اآلخرة  ذكر  واحياء 
النفسية  الطامع  ارس  من  والتحرر  الروحية  املعال  إىل  الصعود  يف  الثاقب 
يف  اخلالص  رحاب  إىل  واهلوى  الشهوات  وحبس  الغريزي  واحلرص 

اخللوص من حب النفس واللذات )25(.

آخر بكاء للحسني)(يف الوداع الخري :

يوم  احلسني)(بكى  ان  احلسينية  اخلصائص  يف  قال  الشوشتي  الشيخ   
حتقق  إذا  وواقعا  الست  املرات  هذه  ذكر  ذلك  بعد  مرات  ست  عاشوراء 
اإلنسان من ذلك يرى أن بكاء احلسني يف هذه املرات الست مجيعها كان من 

باب التحم مكان ظهور الرمحة ... فهو يتحم وجتري دموعه.

آخر بكاء له عند وداعه الخري ... عندما وضعت سكينة وجهها عىل ظاهر 
قدم والدها واخذت تبكي ، مشهد تتمزق له القلوب ...احلسني عليه السالم 

جيلس ويأخذ ابنته يف حضنه ويمسح بيد الرمحة عىل رأسها ووجها :)26( 
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 ال حترقي قلبي بدمعِك حرسًة        ما دام مني الروُح ف جثمين 

 رسور القلب وجنة الروح :

إذا اطمأن اإلنسان إىل العبودية سواء يف القضاء التكليفي أم القضاء التكويني 
... إذا كان مالزمًا لرصاط العبودية دائاًم وابدًا ، وال يتغري حالة يف حالة اليرس 
أو يف حالة العرس ، فستكون النفس مطمئنة وراضية باهلل بحيث اهنا تعيش 
يف جنة روحية ..قلبه سعيد حتى يف حالة املصيبة بمشيئة اهلل ، لنه ال توجد 
حكومة للنفس بعد اآلن وليس لديه تساؤل واستفهام وقد سقطت حكومة 
النفس الّمارة واخلاصية الوىل لذلك هي زوال حالة االستنكار واالستفهام 
ملاذا هذا احلر ؟ .... ملاذا سقط املطر أو مل يسقط ؟ فكل املصائب من أنانية 
الرضا  هو  املطمئنة  النفس  سعادة  فأول  لذلك  ؟  ومقتضياهتا  النفس  هذه 

بحيث ليس لدهيا أي اعتاض عىل ارادة اهلل فهي راضية )27(.

املحور الثالث:
احلسني)(املصداق الكامل للنفس املطمئنة

سورة  يف  الخرية  اآليات  نزول  الصادق)(حول  اإلمام  عن  رواية  يف 
الفجر : 

يِل يِف ِعَباِدي  تجَُها النَّْفسجُ امْلجُْطَمِئنَّةجُ اْرِجِعي إىَِل َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدخجُ ﴿َيا َأيَّ
)(إن هذه اآلية الرشيفة نزلت يف حق جده احلسني )يِل َجنَّتِي  ﴾ )28 َواْدخجُ

الكمل  الفرد  لبيان  هو  إنام  وشموهلا  اآلية  عمومية  ينايف  ال  احلديث  وهذا 
سورة  تسمى  احلسني)(لذلك  اإلمام  وهو  اآلية  هلذه  التم  واملصداق 
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)( الفجر بسورة احلسني

ويف روايات اخرى قالت بأن الذي يداوم عىل قراءة هذه السورة يف الصالة 
)29()( الواجبة واملستحبة سيحرش مع احلسني

السبط اإلمام احلسني)(صاحب أكرب ملحمة عرفانية عملية  الشهيد  ان 
عرفها الوجود قد جسدها يف أرض كربالء حيث يقول » أيكون لغريك من 
الظهور ما ليس لك حتى يكون هو املظهر لك ؟ متى غبت حتى حتتاج إىل 
اليك  توصل  التي  هي  الثار  تكون  حتى  بعدت  ومتى  ؟  عليك  يدل  دليل 

عميت عني ال تراك عليها رقيبا «)30(

تراك  – عميت عني ال  السالم الخرية  الوقوف عند كلمته عليه  نود  وهنا 
عليها رقيبا –إلثارة بعض النكات واللطائف املهمة والنافعة يف املقام .

إّن اإلمام احلسني)(يف مقولته هذه مل يكن بصدد الدعاء بالعمى عىل من 
مل ير اهلل تعاىل وانام كان عليه السالم بصدد اإلخبار عن عمى العيون التي ال 
ترى إالّ اهلل سبحانه وإالّ فإّن)(يعلم حقا أن الذي ال يرى اهلل تعاىل عينه 

عمياء فال معنى للدعاء عليه لنه حتصيل حاصل ولذلك كان)(بصدد 
اإلخبار ال اإلنشاء .

عني  هو  انام  العمى  متعلق  أو  بالعمى  املصاب  كون  عن  الغفال  ينبغي  ال 
غاية  اذ  الرؤية  اصل  عن  قارصة  البارصة  الن  البارصة  العني  ال  القلب 
يف  داخل  ابصاره  املراد  واملرئي  احلصول  سقف  عن  خيرج  ال  إليه  تصل  ما 
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سقف وحارض احلضور والشهود واين احلصول من احلضور ؟ ولذلك فأن 
إليه املوىل جل  البصرية ال البرص وهذا ما اشار  املقام هو اعمى  العمى يف 
لجُوٌب َيْعِقلجُوَن هِبَا  وَن هَلجُْم قجُ وا يِف الرض َفَتكجُ ذكره يف قوله املبارك: ﴿ َفَلْم َيِسريجُ
تِي يِف  لجُوبجُ الَّ َا اَل َتْعَمى الْبَصارجُ ولكن َتْعَمى اْلقجُ وَن هِبَا *َفإهِنَّ أو آذاٌن َيْسَمعجُ
نْتجُ  َتنِي َأْعمى َوَقْد كجُ وِر﴾ 31وأيضًا قوله املبارك: ﴿ قاَل َربِّ مِلَ َحرَشْ دجُ الصُّ

نا َفنَِسيَتها َوَكذلَِك اْلَيْوَم تجُنْسى ﴾)32( َبِصرًيا قاَل َكذلَِك َأَتْتَك آياتجُ

ان اإلنسان  الجُخروي يأخذ صورته الباطنية ال الظاهرية يف الدنيا وحيث إنه 
كان أعمى البصرية فكذلك حيرش .

به  يراد  َواْلَبِصريجُ ﴾)33(.فإنه ال  َيْسَتِوي الْعَمى  َوَما   ﴿ : تعاىل  قال  وهكذا 
العمى والبصار الظاهريان بل يراد ابصار احلق والعمى عنه .

يقول الشيخ الطويس يف ذيل هذه اآلية :»معناه ال يستوي العمى عن طريق 
احلق والعادل عنها والبصري الذي هيتدي إليها قط «)34(

املصداق الكمل للنفس املطمئنة .

1- عالقته باهلل تعاىل :

بمقدورنا أن نستجيل عمق عالقة احلسني)(بربه العىل سبحانه وتعاىل 
إذا اخذنا بنظر االعتبار كونه قد تعاهده الرسول صىل اهلل عليه واله وسلم 
باإلنشاء الروحي والفكري جنبا إىل جنب مع عيل والزهراء عليها السالم 

لتحديد اطار شخصيته ومسارها يف احلياة .
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من  يأمن  ال   «: فقال  ؟  ربك  من  خوفك  اعظم  ما  يوما  له  قيل  فقد 
تغري  توضأ  وكان)(إذا   ،  » الدنيا  يف  اهلل  خاف  من  إالّ   القيامة  يوم 
ملن  حق   «  : فقال   ، ذلك  يف  له  فقيل  مفاصله  وارتعدت   ، وجهه  لون 
.)35(» مفاصله  وترتعد  لونه  يصفر  ان  اجلبار  امللك  يدي  بني  وقف 

ويف ليلة العارش من حمرم احلرام ، طلب اإلمام احلسني)(من اجليش 
الموي ان يمهله تلك العشية قائال » انا نريد ان نصيل لربنا الليلة ونستغفره 

فهو يعلم اين احب الصالة له وتالوة كتابة وكثرة الدعاء واالستغفار«.

من  العارش  هنار  يف  الظهر  صالة  حتل   ، وأحرجها  الساعات  ارهب  ويف 
الزحف حتى يصلوا  ان يوقفوا عنهم  املعتدين  املحرم، فيطلب احلسني من 
باهلل  احلسني  تربط  التي  العالقة  عمق  لنا  يعكس  السلوك  هذا  ان  تعاىل:  هلل 

سبحانه ومدى حب احلسني هلل تبارك وتعاىل .

وكان يدعو ربه تعاىل هبذا الدعاء » اللهم ارزقنا الرغبة يف الخرة حتى 
اعرف صدق ذلك يف قلبي بالزهادة مني يف دنياي ، اللهم ارزقني برصا يف 
امر الخرة حتى اطلب احلسنات شوقا وافر من السيئات خوفا يا رب«  )36(.

2- عالقته بالناس :

إىل اجلانب اخللقي من شخصية اإلمام احلسني)(نلمس  نتطلع  حني 
مدى تفاعله مع المة بمختلف قطاعتها باعتباره قدوهتا املثىل ، وال نقصد 
بحال ان احلسني)(يباين سواه من الئمة )( يف طبيعة التفاعل مع 
بالنسبة لالئمة)(حتددها  التفاعل مع المة وطبيعته  اجلامهري فإن لون 
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رسالة اهلل تعاىل والتي يمثل الئمة صورهتا التطبيقية يف دنيا الواقع )37(.  

ليلة عاشور:

ما كان طلب احلسني عليه السالم تأجيل قراره إىل يوم غد لغرض التفكري يف 
المر أو تقويم النتائج وحساب املوقف وحسب ، بل لعله قد تفرغ من ذلك 
وكل يشء بدا واضحا ومشخصا امامه ، إنام اراد يف هذه الليلة ان تكون ليلة 
عبادة ودعاء وليلة وداع ووصية وليلة حديث لألهل والصحاب والحبة، 
بعث  حني  اخاه  خاطب  لذلك  القدر  الغد وحيويه  خيّبئه  كان  ما  يدري  فهو 

إليهم يف املرة الثانية :

» ارجع إليهم فإن استطعت ان تؤخرهم إىل غدوة وتدفعهم عنا العشية لعلنا 
نصيل لربنا الليلة ، وندعوه ونستغفره ، فهو يعلم اين قد كنت احب الصالة 

له وتالوة كتابه وكثرة الدعاء واالستغفار«)38(

جّن الليل ، وأرخى الصمت سدوله ، وهدأ الطري واهلوام ، ونامت جفون 
ليلتهم بني داٍع ومصٍل  باتوا  ال حممد)( وأنصارهم  اخلالئق كلها إالّ 
وتاٍل للقرآن ومستغفر يف السحار وبني موّدع وموص بأهله وأبنائه ونسائه 
فكان هلم دوي كدوي النحل وحركة واستعداد للقاء اهلل سبحانه .يصلحون 
سيوفهم وهييئون رماحهم فباتوا تلك الليلة ضيوفا يف احضان كربالء وبات 
وباتت  الصباح  ميالد  عنه  يتمخض  وما  الكبري  احلدث  ينتظر  ارقا  التاريخ 
الدم  بمداد  التاريخ  صفحات  يف  لتخط  تتهيأ  أقالمًا  ورماحهم  سيوفهم 

املقدس أروع فصل كتب يف عمر اإلنسان .
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وليىل  وسكينة  وزينب  السجاد  ويزور  وأحبابه  أهله  احلسني)(يودع 
وقد  له  عهد  بآخر  ويعهد  وصاياه  آخر  ويويص   )( والباقر  والرباب 
استسلم للقدر وباع نفسه هلل ، وقرر أن يسقي شجرة اهلدى واإليامن بغزير 

دمه وفيض معاناته  )39( .

نظر احلسني)(إىل اجليش الزاحف وتأمل به طوياًل ، وهو مل يزل كالطود 
الشامخ ، قد اطمأنت نفسه وهانت دنيا الباطل يف عينه وتصاغر اجليش 

امامه فكان واصحابه كام قال الشاعر فيهم :

النفس  ذهاب  عىل  يتهافتون  واقبلوا    الدروع  عىل  القلوب  لبسوا 

بل  والسنة  الصفاح  كثافة  عزيمته  توهن  ومل   ، اجليوش  كثرة  ترهبه  فلم 
سبحانه  اهلل  إىل  واالبتهال  الرضاعة  يدي  ورفع  املتعال  عليائه  من  استرشق 

وراح يناجي :

كل  يف  ل  وانت  شدة  كل  يف  رجائي  وانت  كرب  كل  يف  ثقتي  انت  »اللهم 
امر نزل يب وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه احليلة وخيذل فيه 
الصديق ويشمت فيه العدو انزلته بك وشكوته اليك رغبة مني اليك عمن 
سواك ففرجته وكشفته فأنت ول كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل 

رغبة « )40(.

احلسني)(لصحابه ) إين أجُقتل غدًا وتجُقتلون معي( :

حينام استوثق احلسني)(من أصحابه وعلم منهم الوعي الرسال الصادق 
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وملس فيهم اإلرادة الثابتة ، تكلم معهم بلغة الغيب بسابق علم علمه من ابيه أو جده 
أو منهام معا أو النكشاف المور لديه أو هلام معا فقال هلم مجيعا باحلرف الواحد :

» إين أجُقتل غذًا ، وتقتلون كلكم معي ، وال يبقى منكم إالّ ولدي عليًا زين 
 )(العابدين الن اهلل مل يقطع نسله منه وهو ابو ائمة ثامنية « واضاف احلسني
إىل هذا اإلخبار صيغة حقيقية أخرى  جديدة أنباهم من خالهلا بشهادهتم فقد 
ارسل ولده عيل الكرب بخمسني من أصحابه ما بني فارس وراجل وامرهم 
قوموا   «  : لصحابه  احلسني  فقال  شديد  جهد  بعد  به  فجاؤوا  املاء  بجلب 
وارشبوا من هذا املاء ، وتطهروا ، واغسلوا اثوابكم فإهنا ستكون اكفانكم « 

املشتك  املصري  بدالئل  مفعاًم  بالشهادة  الترصحيات  من  القدر  هذا  وكان 
الواحد بينه وبني اهل بيته واصحابه .

معه  ومن  السالم  عليه  احلسني  عليه  الذي  والتعبدي  الروحي  املناخ  وكان 
بارز الوضوح لدى الولياء والعداء معًا فتالوم مجاعة من اصحاب عمر 
النفسية عليهم وتراكم اهلواجس  بن سعد بعد جالء المر وشدة املؤثرات 
الالشعوري لدهيم فأمتروا يف ما بينهم وقرروا االلتحاق باحلسني عليه السالم 
وعرب يف تلك الليلة من عسكر عمر بن سعد اثنان وثالثون رجال إىل جهة 

احلسني ع فنالوا السعادة والشهادة )41(.



153

م.د. زهراء روؤوف املو�سوي

�سهر �سفر اخلري 1438هـ /ت�سرين االول  2016مال�سنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الرابع

احلسني ينفرد بالزخم اجلامهريي :

ومعنى هذا التجمع وجتاوبه مع احلسني انه ينفرد باملناخ االجتامعي ويستأثر 
بالزخم اجلامهريي واليش الحد معه والدور إالّ دوره وكانت عملية التحرك 
الثوري مقترصة عليه والمة بطالئعها ناظرة إليه حتى ذكر املؤرخون شدة موقعه 
عىل الخرين ممن يسعون إىل احلكم فعبد اهلل بن الزبري مثال :» مل يكن يشء اثقل 
عليه من مكان احلسني باحلجاز ، وال احب إليه من خروجه إىل العراق طمعا 
يف الوثوب باحلجاز وعلاًم منه ان ذلك ال يتم له إالّ بعد خروج احلسني«)42( .

 الصفات التي برزت من ايب عبد اهلل)(  يف كربالء :
إّن الصفات التي برزت من ايب عبد اهلل احلسني عليه السالم يف كربالء هي :

1- الشجاعة البدنية 
2- قوة القلب ، والشجاعة الروحية ﴿ املعنوية ﴾ 

3- اإليامن التام الكامل باهلل ، وبالنبي واإلسالم 
4- الصرب ، والتحمل العجيبان.

5- الرضا والتسليم .
6- املحافظة عىل التعادل ، وموازنة احلركة واملواقف ، وعدم بروز أي 

موقف مترسع ، ال من ِقبله وال من ِقبل أصحابه .
7- الكرم ، والنبل ، والسامحة .

8- التضحية ، والفداء ، واإليثار)43( .
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املبحث الرابع

أثر النفس املطمئنة يف املجتمع:

وكيفية  الصادق  وعشقهم  احلسني  اإلمام  لصحاب  العالية  املعنويات 
انتخاهبم خيار املوت واإليثار 

إهنا يف احلقيقة من خصوصيات شهداء كربالء كافة ، ذلك أهنم» أثروا املوت 
......« أي أهنم فضلوا املوت بعزة عىل حياة العار .

ومل يكن أحد منهم مضطرا هلذا اخليار أو ان طرق اخلالص كانت مسدودة 
 ، النساء  من  مجع  حيارص  كأن  التاريخ  يف  حوادث  احيانا  تقع  فقد   ، امامه 
والطفال ، والرجال يف مكان ما ، ويتم القضاء عليهم بشكل وحيش للغاية .

لكن خصوصية واقعة كربالء ، باملقارنة مع حوادث الكوارث ، والفواجع 
التارخيية العاملية الخرى ، هي أن مجاعة كربالء قد فتحت طريق اخلالص 
، وفضلوا طريق  ، واخلنوع  الذليل  لكنهم رفضوا ذلك اخلالص   ، امامهم 

اإليامن ، والفداء واإليثار عليه يف سبيل متجيد احلق .
فهم قد ادركوا إذا مجال الخالق ، وحسن الشهادة ،وكامل العبودية .

وما قضية المان الذي أجُعطّي اىل العباس بن عيل )(، وقصة حممد بن برش 
احلرضمي ، وحترير اإلمام رقاب اصحابه من حل البيعة ، وقضية القاسم ، 
والغالم السود ، إالّ شهادات دامغة عىل انتخاب اصحاب اإلمام للموت 

طوعًا واختيارًا .
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اخلصوصية الخرى لصحاب أيب عبد اهلل اهنم اختاروا املوت قبل استشهاد أيب 
عبد اهلل ، وقبل استشهاد افراد بني هاشم ، وهذا دليل عىل ايامهنم املطلق بقائدهم .

إّن اصحاب أيب عبد اهلل ، مل يكونوا يقاتلون من اجل الجر وال خوفا من 
يشء ، أو احد ، بل يقاتلون دفاعا عن اإليامن ، والعقيدة واحلرية .

ومن العجائب انه مل يبدر منهم أي تراجع خالل املراحل كافة التي مروا هبا 
مع اإلمام القائد )44(.

)( االنجذاب الروحي ملقام سيد الشهداء
برهان معنوي وفكري  بمثابة  للجميع وهي  هناك مشاهدة حمسوسة عيانية 
وروحي بحسب منطق العلوم البرشية اإلنسانية وبحسب منطق الدين والوحي، 
وهي انه يالحظ يف فضاء اجلو الروحي لشعائر سيد الشهداء)(والتعلق به 
هناك جاذبية روحية خاصة إىل احلسني واهل بيته واصحابه املستشهدين معه .

البرش فضاًل عن  لعامة  بل  فقط  املؤمنني  لدى  ليس  الروحية  اجلاذبية  وهذه 
املسلمني ، لهنم منبع روحي كلام جتدد يف اخلاطر البرشي ولكل رشائح املجتمع 
تنفد. ال  روحية  وجاذبية  واثارة  وتوجيه  ووهج  حرارة  منه  يستمد  فسوف 

الروحي  الشهداء)(للوهج  قايسنا قدوية جاذبية سيد  لو  بعبارة اخرى   
اقل  عىل   – يلتزمون  الذين  املسلمني  حتى  بل  املؤمنني  عند  واملعنوي 
وينظرون   )( البيت  لهل  والعداء  والنصب  البغض  –عدم  تقدير 
بانجذاب  يقاس  ال  انجذاهبم  فإن  وحيادية  بموضوعية   )( احلسني  إىل 
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عيسى  النبي  عىل  البكاء  من  به  يقومون  ما  فإن   )( للنبي  املسيحني 
عندهم  نجد  ال  عليه  الدماء  يسيلون  حتى  قتله  مريم)(يوم  ابن 
فئات  كل  احلسني)(ومن  حمبي  بني  الروحي  والنشداد  االرتباط  هذا 
أنجذاب  مع  قايسناه  لو  الشديد  االنشداد  هذا  )(إن  باحلسني  البرش 
الروحي وهذا اجليشان  العنفوان   فلم نجد وال نجد هذا  لقدوهتم  أي ملة 
الشهداء  لسيد  املنجذب  خلق  يف  حتى  املؤثر  القوي  الشفاف  الروحي 
. يشعر  ال  أو  يشعر  حيث  من  ويصهره  ويغريه  يبدله  بحيث  السالم  عليه 

واللطيف أن كل طبقات املجتمع ورشائحه جيدون لونًا خاصًا هلم يف مدرسة 
فام  عقال  صدفة  ليس  إليه)(وهذا  ينجذبون  الشهداء)(جتعلهم  سيد 
اهلائل  الروحي  واملخزون  الكم  أو  الفضائيل  الكم  أو  اجلاملية  الدرجة  هذه 

املوجود يف روح سيد الشهداء ونوره بحيث ال ينضب هذا املعني .

النمري غري  فلو كان شيئًا معدودًا فمجموعه ينضب ولكن هو عني ومنهل 
املحدود يف سعة مادته فال ينزف وهذا شبيه القرآن الكريم الذي يبني احد 
معقول  غري  وهذا  تنزف  ال  عني  انه  من  البدية  اجلنة  يف  امللكوت  مظاهر 
بأفكارها وخواطرها  البرشية  ان  العقلية  والعلوم  الروحية  العلوم  من جهة 
وقلوهبا كالفراش حتول حول شمعة احلسني)(وهذه الشمعة ال تنطفئ 

يف القلوب والروح ويف انجذاب الروح هلا .

أعظم من قضية  الشهداء)(بل  يدل عىل عصمة سيد                وهذا 
العصمة فإهنا تدل عىل مرتبته عليه السالم يف االصطفاء اإلهلي ففي اجلذب 
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الروحي يغاير مرتبة النبي عيسى)(وغري مرتبة باقي النبياء مع اتباعهم 
فلم نجد هكذا انجذاب التباع موسى أو عيسى أو ابراهيم أو حييى أو داود 
)( هلؤالء النبياء وغريهم بحيث يذوبون ويتاموتون لنبيائهم كام نجد 
يف  النواصب  عدا  والبرش  عامة  املسلمني  احلسني)(ومن  اتباع  يف  ذلك 
بل  اخليال  أو  الشعر  يعرفه  وامللل ال  الكلل  فإن  ملل  أو  كلل  بال  انجذاهبم 
تغذيه احلقائق وتغذيه احلقيقة الروحية يف عامل الروح ويف عامل الكامالت .)45(

حمورية حب احلسني)(عىل باقي العبادات : 
  )( إّن احلج وبقية العبادات من شعائر اهلل ، وتعظيم ذكر أهل البيت
وذكر احلسني)(قد جعل له فوقية ، وجعل له حمورية ، لذا فإن ما قد يثريه 
البعض من تساؤل بقوله :ملاذا تركز روايات اهل البيت )( عىل جعل 
احلسني)(كعبة للقلوب من دون تأكيد احلج؟ جياب عنه بأنه قد ورد يف 
صاحب  عقد  وقد  كثريًا  احلج  يف  والتغيب   )( البيت  اهل  روايات 
عن  فضاًل  احلج  يف  ملدات  ثالثة   )( البيت  اهل  تراث  من  الوسائل 
إىل ملدين أو ثالثة ملدات يف مستدرك وقد عقد يف الوسائل بابًا لوجوب 
اقامة احلج عىل وال املسلمني وعدم تعطيله بأن ينفق من بيت املال ، ولو ترك 
املسلمون احلج عامًا ملا امهلوا ، كام ورد يف تلك الروايات ان املؤمنني – لو 

تركوا احلج عامًا ملا امهلوا أيضًا.
وقد ورد يف ثواب البكاء عىل احلسني )( عن احلسني )(»من دمعت 
عينه فينا دمعة ، أو قطرت عينه فينا قطرة اثواه اهلل هبا يف اجلنة حقبا وان دخل 

النار اخرجه منها«)46(



158

اإلمام احُلسني )(ومقاُم النهّفس املطمئنة

 ، العمل  البكاء توجب االستخاء والكسل عن  أن روايات  وقال بعضهم 
انشاد الشعر عليه  للبكاء عىل احلسني)(وعىل  التأثري  وكأنام يستبعد هذا 
وعىل زيارته ، وهذا احلث شديد حتى لو اتبع الزيارة رضورة عىل اإلنسان .

عن حممد بن حييى عن سلمة بن اخلطاب عن عبد اهلل بن اخلطاب عن عبد 
الرمحن عن حنان عن  بن عبد  يونس  بن مسمع عن  بن سنان  اهلل بن حممد 
تزور قرب احلسني)(يف كل  يا سدير   «  )( اهلل  ابو عبد  قال   : قال  ابيه 
، قال احلسني)(مرتني  : فام اجفاكم  قال  يوم ؟ قلت : جعلت فداك ال 
)(ويف بعض املصادر التارخيية ثالث مرات ، وكان يبطش بزوار احلسني
)(احلسني زيارة  ابقاء  يف  متشددين  الئمة  كان  ذلك  مع  ايدهيم  ويقطع 
يفت  ال  أن  عىل  الصادق)(حيث  اإلمام  وكان  عجيبًا  تشددًا  وشعائره 
)47(. الزوار«  يواجهه  الذي  اإلرهاب  احلسني)(رغم  زيارة  الزوار عن 

مقام البكاء عبادة :
فالبكاء عبادة من العبادات التي نتقرب هبا إىل اهلل وهذا نظري الصالة حيث 
نتوجه فيها وهبا إىل اهلل وكذلك الصوم حيث يتوجه به إىل اهلل وكذلك احلج 
والزكاة والزيارة فكذلك البكاء ولذلك نرى القرآن الكريم يمدح البكاء إالّ 
ما ندر وعكس ذلك نرى الفرح والبطر إالّ ويذمه القران إالّ ما ندر فالبكاء 
يمتدحه القران هو كالصالة التي يتوجه هبا العبد إىل اهلل »انام اشكو بثي وحزين 
إىل اهلل« فإن اإلنسان عندما يبكي فهو يتوجه إىل اهلل عز وجل وهو شكوى إىل 
اهلل من الظالمة وتفيش الظلم ومن العدوان الذي اعتدي به عىل خلفاء اهلل 
وحججه وأوليائه الذين هم نور وطهارة وامل يف اسعاد البرشية فيخفت القلب 
والروح يف التوجه والشكاية إىل اهلل عز وجل فمثال الطفل أو الضعيف عندما 
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يبكي فإنه يتوجه ببكائه إىل قوي ويكون بكائه بمثابة نداء واستغاثة ودعاء 
واستنصار ملن يوجه البكاء له فبكائه ليس يأسا ولكن طلب واحلاح إلنجاز ما 
يريده .فنفس البكاء هذا هو شكاية ونحن البرش ضعفاء جتاه القدرة اإلهلية ال 
اجتاه املخلوقني الخرين ولذلك نرى ان يعقوب)(مل يقل لوالده اشكو 
. وتعاىل  اهلل سبحانه  إىل  وانام  ليوسف  الظاملون  اهيا  انتم  اليكم  بثي وحزين 

ومن خالل كل هذا يتضح ان الشكاية هي عبارة عن التامس ونوع تذمر من الظاملني 
ولكن هو بالتوجه إىل احلرضة اإلهلية وهو نوع من االعتاض عىل الظاملني لكن 
يف معرض طلب املقاضاة اإلهلية ليكون تعاىل هو احلكم وبالتال سوف يكون 
هذا البكاء منطوي عىل أمل وطلب اإلصالح ورجاء للمستقبل الواعد .)48(

مقام امليش إىل العبادة عبادة 
فهناك نصوص خاصة  عبادة  العبادة  إىل  امليش  أن  فقهيه وهي  قاعدة  وهذه 
تدل عىل ان السري إىل سيد الشهداء كالسري إىل زيارة امري املؤمنني )(وبقية 

الئمة وله يف كل خطوة حجة وعمرة وهذه بعض النصوص:
بشري  يا  فقال   »: قال  له  حديث  اهلل)(يف  عبد  ايب  عن  الدهان  بشري  عن 
إن الرجل منكم ليغتسل عىل شاطئ الفرات ثم يأيت قرب احلسني)(عارفًا 
بحقه فيعطيه بكل قدم يرفعها أو يضعها مائة حجة مقبولة ومعها مئة عمرة 
.)49( الرسول«   واعداء  اهلل  اعداء  إىل  مرسل  نبي  مع  غزوة  ومائة  مربورة 
وأيضًا عن ايب عبد اهلل)(قال : »ما عبد اهلل بيش أشد من امليش وال أفضل 

منه« )50(.
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اخلامتة

)(ذكرنا فيام سبق بعض من شذرات نفس موالنا ايب عبد اهلل احلسني
املطمئنة ونحن نشعر بخيبة املنا من تقصرينا يف هذا البحث املتواضع لننا 
طرقنا بابا عظيمة لسنا اهال يف الولوج فيها ولكن سيد الشهداء)(يقول 

يف ما جاء يف دعائه يوم عرفة يف تلك الصحراء » اهلي من كانت حماسنه 
مساوئ فكيف ال تكون مساوئه مساوئ ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف  

ال تكون دعاويه دعاوي « )51(.

ويعرض  هلل  اخلضوع  يعيش  مقامه  ورفعه  منزلته  بعظم  اإلمام  نرى  فنحن 
ملحاسنه الوجودية وحقائقه النابعة من نفس مطمئنة باهلل تعاىل هبذا الشكل 
ذلة  عظمة  مقام  وهذا  هلل  حمتاجًا  نفسه  يرى  الذي  اإلمام  عقيدة  هي  وهذه 
بعض  عىل  الضوء  سلطنا  قد  التي  السرية  هي  وهذه  تعاىل  اهلل  امام  النفس 
واملجتمع  بالناس  وعالقته  تعاىل  باهلل  عالقته  يف  البحث  طيات  يف  منها 
للمؤمنني  والقدوة  املريب  فهو  له  حماربا  كان  ومن  اهلل  لدين  نارصا  كان  من 
عظم  يرى  فهو  الرشيفة  حياته  سرية  طوال  للمخالفني  واهلادي  والناصح 
نفسه  قرارة  يف  تعاىل  اهلل  ناجاه  فقد  عينه  يف  دونه  ما  فصغر  نفسه  يف  اخلالق 
فاصبح يناجي هو ربه » يامن أذاق احباءه حالوة املؤانسة فقاموا بني يديه 
متملقني ويامن البس أولياءه مالبس هيبته فقاموا بني يديه مستغفرين«)52(.

فاحلسني عليه السالم مظهر احلب والطاعة ومظهر العبودية الذي تعلم اصحابه 
.)(معنى الرضا هلل ويف اهلل بل كان معلاًم حتى لألنبياء السابقني إىل ادم
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وكان قدوة ومثاًل ومعلاًم لألجيال إىل يوم الدين فالقايص والداين تّعَلم 
درس التوحيد من شموخ الروح احلسينية فهو مصدر مجيع الفيوضات 

)(واخلريات يروى عن احد العلامء انه كان يقصد زيارة اإلمام احلسني
فيقف ليال اجلجَُمْع حتى الصباح يف احلرم من دون أن ينبس ببنِت َشَفه فقط 
ينظر ويتطلع فحرم احلسني )(حرم اهلل ومن الطبيعي أن اإلنسان الذي 

يقف هناك بل تذوب نفسه يف احلرم وينساها )53(.
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اهلوامش

األصفهاين ، الراغب ، مفردات ألفاظ القرآن ، دار القلم ، ص 692.. 1

سورة البقرة اآلية 124. 2

سورة األنبياء اآلية 73. 3

 اخرجه البيهقي ف الزهد. 4

 سورة الفجر اآلية 28-27. 5

 سورة القيامة اآلية 2. 6

سورة يوسف اآلية 53. 7

8 . ،11 ،ط1،ص  القربى  ذوي  ،مطبعة  القلب  مقامات   ، الفيض   ، الكاشاين   

1426هـــ.

 سورة الفرقان اآلية 43. 9

سورة القصص اآلية 50. 10

 سورة القيامة اآلية 2-1. 11

الطباطبائي ،امليزان ف تفسري القرآن ،ج 20 ، ص103.. 12

 دستغيب ، عبد احلسني  ، النفس املطمئنة ، دار البالغة ، بريوت ،ص 5-4.. 13

 الطباطبائي ،امليزان ف تفسري القرآن ،ج20 ، ص 285.. 14
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 احليدري ، كمل  ، الرتبية الروحية بحوث ف جهاد النفس ، دار الصادقني ط1 ، . 15

ص 79 ، 2000،بريوت .

األعلمي . 16 مؤسسة  ص315-314،  ،ج15،  األمثل   ، مكارم  نارص   ، الشريازي   

للنرش ، بريوت

 سورة الفجر ، اية 27. . 17

سورة القيامة ، اية 2.. 18

 سورة الشمس ،  اية 8.. 19

 ) إالهّ ان أولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم حيزنون ( سورة يونس اآلية 62 سورة . 20

يونس اآلية 63

 دستغيب ، عبد احلسني  ، النفس املطمئنة ، دار البالغة ، بريوت ،ص 73-72.. 21

املصدر السابق، ص 15.. 22

 املصدر السابق ،ص 18-17.. 23

 السند ، حممد ، الشعائر احلسينية ، ج3 ، مصدر سابق ، ص 168-167.. 24

 دستغيب ، عبد احلسني  ، النفس املطمئنة ، دار البالغة ، بريوت ،ص 15-14. 25

املصد ر السابق، ص 108-107. 26

 سورة النجم . اية 27.. 27

 دستغيب ، عبد احلسني  ، النفس املطمئنة ، دار البالغة ، بريوت ،ص 4-3.. 28
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ميزان احلكمة ، ج3 ، ص 1798 ،ح 11617.. 29

 احلج اآلية 46.. 30

32 طه اآلية 126-125.. 31

فاطر اآلية 19. 32

 الطويس ، أبو جعفر حممد بن احلسن ، حتقيق امحد العاميل ،التبيان ف تفسري القرآن، . 33

نرش مكتبة األعالم اإلسالمي ،ط1، 1409هــ،ج8،ص423. 

 حمسن األمني ، املجالس السنية.. 34

اإلسالمي.. 35 الكتاب  دار  ط   ، األئمة  معرفة  ف  الغمة  كشف   ، األربيل  الفتح  ابو   

بريوت 1401 هـ ،ج2 ، ص 275 .

 املصدر السابق  ، ص 78  .. 36

الطربي ، تاريخ األمم وامللوك ، ج 4، ص 316، الشيخ املفيد ، اإلرشاد ، ص . 37

  230

  الصدر، حممد باقر ، ص 186  سرية اإلمام احلسني بن عيل)(،مؤسسة البالغ . 38

.2008 ،

 الطربي ، تاريخ األمم وامللوك ، ج4 ،ص321 كم رواه الشيخ املفيد ، اإلرشاد ، . 39

ص 233، عن اإلمام عيل بن احلسني السجاد)(الذي كان قد  شهد املعركة ومل 

يشرتك فيها ملرضه كم شهدها ولده حممد الباقر ع وهو طفل صغري وعمره نحو اربع 
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)(تقبل عل احلسني :" ملا اصبحت اخليل  السجاد ع  . فقد روي عن  سنوات 

رفعه يده وقال ...الدعاء ". 

ــام . 40 اإلم  )( البيت  ــل  أله الــكــربى  املــوســوعــة   ، خليل  مهدي   ، جعفر 

احلسني)(، مركز الرشق األوسط ، ص 165-164.

 البالذري ، انساب األرشاف : 4 ، القسم الثاين ،14.. 41

 مطهري ، مرتىض ، امللحمة احلسينية ، ج3 ، الدار اإلسالمية ،بريوت ،  ص 152. 42

املصدر نفسه .. 43

املصدر نفسه ، ص150-149.. 44

 السند ، حممد ، مصدر سابق ،ص 199-197.. 45

 تلخيص املتشاهبه 1: 563- بطريقتني واللفظ له  ، ورواه فضائل الصحابة 2: . 46

840  ح 1154.

 السند ، حممد ، الشعائر احلسينية فقه وغايات ،ج2، ص 146-145.. 47

 السند ، حممد ، الشعائر احلسينية فقه العتبات والزيارة ، ج 3 ،ط1، دار الكوخ ، . 48

طهران ،ص 144-143، 

 الكاف ،ج4،581، كامل الزيارات . 49

 وسائل الشيعة ،ج11، 78. 50
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هويدي ، حممد ، رشح دعاء يوم عرفة مفاتيح اجلنان ،ص380،ط 1، 1995.. 51

 املصدر السابق .. 52

نجاد، حممد ابراهيم ، العطش العرفاين ف رحاب العارف الكامل اية اهلل السيد عيل . 53
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احلسني)(، مركز الرشق األوسط .
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�سهر �سفر اخلري 1438هـ /ت�سرين االول  2016مال�سنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الرابع

فهرس اعداد المجلة للسنة الثالثة
 فهرس المجلة بحسب المؤلفين .

• أسعد محيد أبو شنة العرادي ، العدد االول / 171-147.	
كربالء يف اهلند يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش - املعامل واهلوية .

• انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثاين / 245-197.	
اآلثار واملظاهر االجتامعية ملراسيم العزاء احلسيني يف كربالء )1914-1831( 

دراسة تارخيية .

• انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث  / 290-255.	
ملحات اجتامعية وثقافية من حياة العشائر الكربالئية 1831-1914 دراسة تارخيية .

• بان راوي شلتاغ احلميداوي ، العدد الثالث / 63-25.	
موقف علامء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1921-1914.

• يب يب حكيمة احلسينية ، العدد الرابع  /240-169.	
منهج االمام احلسني)(يف صياغة االنسان وتربيته .

• ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي ، العدد الثاين  / 386-345.	
ادارة واعامر العتبات املقدسة يف كربالء )1932-1920(.

• جنان ناظم محيد الدليمي، العدد الرابع  /  89-25.	
االستبصار باحلسني دستور حياة وسفينة نجاة .

• حازم طارش حاتم ، العدد الرابع  / 289-265  .	
التنمية البرشية يف املسرية احلسينية .

• محدية صالح ديل اجلبوري ، العدد الثاين / 97-69.	
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اجلهاد النسوي يف واقعة كربالء السيدة دهلم انموذجًا .

• حوراء كاظم جواد اخلزاعي ، العدد الرابع  /230-205	
جوانب من ثورة االمام احلسني واهدافها .

• سهاد حممد باقر جواد احللفي ، العدد الثالث  / 324-291.	
اثر فقهاء كربالء يف علم الرجال .كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين انموذجًا .

• رحيم حلو البهاديل ، ماجد حياب سمري ،  العدد االول / 104-85.	
اثر الرضحة املقدسة يف نشوء مدينة كربالء وعمراهنا .

• رحيم حلو البهاديل ، العدد الرابع /130-99. 	
دور السيدة زينب بنت االمام عيل بن ايب طالب )(  يف النهضة احلسينية.

• رحيم عبد احلسني عباس ، ياسني عباس محد ، العدد االول  / 337-271.	
ملحات من تاريخ الواقع الصّحي يف لواء كربالء )1958-1921( .

• زهراء رؤوف املوسوي  ، العدد الرابع  /   130-131.	
االمام احلسني)( ومقام النفس املطمئنة .

• زين العابدين موسى اجلعفر، العدد الثالث /358-325.	
كربالء .دراسة يف تشكل اهلوية وتاريخ املكان .

زمان عبيد وناس ، العدد االول /84-63 .	 
رمزية التمدن يف خطاب الثورة احلسينية .

سادسة حالوي محود ، حممد عويد غليم ، العدد االول /270-211.	 
اإلمام احلسني )( يف كتاب درر السمط يف خرب السبط إلبن اآلبار الندليس )ت 

658هـــ /1260م (.
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سامي ناظم حسني املنصوري ، العدد الثالث / 211-163.	 
دور كربالء يف التمثيل النيايب يف ملس املبعوثان العثامين ..النائب عبد املهدي احلافظ 

انموذجًا 1877-1916م.

سالم جبار منشد االعاجيبي ، العدد الثالث  / 213- 253.	 
كربالء يف كتابات البلدانيني والرحالة العرب .

صادق ياسني احللو ، العدد االول / 61-25.	 
مالمح من الغزو النجدي الوهايب ملدينة كربالء املقدسة لعام 1801 يف املصادر 

الفرنسية .

• صباح مهدي رميض القرييش ، العدد الثاين / 285-247.	
كربالء وتوابعها يف تقارير ملة لغة العرب واخبارها )1931-1911(.

• طارق شيحان العقييل ، العدد االول / 374-339 .	
اخللفيات االجتامعية والسياسية لنواب كربالء 1958-1925.

• عبد اهلل امحد اليوسف ،العدد الثاين  / 68-25.	
االمام احلسني  )(  ومبدأ العدالة االجتامعية .

• عالء عباس نعمة الصاف ، حسن ضاري سبع ، العدد االول  / 210-173.	
موقف علامء الدين يف كربالء من االحتالل الربيطاين – السيد أبو القاسم الكاشاين 

أنوذجًا  )1920-1914( .

• عالء عباس نعمة الصاف ، العدد الثاين / 196-165.	
النظام االداري يف كربالء يف العهد العثامين املتأخر 1914-1839.

• عمد جاسم حسن املوسوي ، العدد الثاين /  140-99.	
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مرقد االمام احلسني  )(  يف كتابات الرحالة واملسؤولني االجانب.

• حممد خضري عباس  ، العدد الرابع/ 347-291	
.)( مواقف الصحابة من ثورة االمام احلسني

• حممد ناظم حممد ، العدد الثالث/ 112-65.	
اجلهد االصول للعالمة الوحيد البهبهاين يف بعض مباحث االوامر والنواهي 

وتطبيقاهتا – حاشية ممع الفائدة والربهان انموذجًا- .

 عالء حسني ترف ،حممد مهدي عيل ، العدد الرابع  /   263-231.	 
واقعة كربالء يف مصنفات القايض النعامن املغريب )ت 363هـ(.

• ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثالث  / 161-113.	
السيد نرص اهلل احلائري ،حياته، اجازته العلمية ودوره يف مؤمتر النجف 

1156هـ/1743م .

• نـدى جواد حممد عيل ، العدد االول/ 146-105.	
أثــــر الصناعة يف التوسع العمراين ملدينة كــــربالء دراسة يف جغرافية املدن .

• نعيم عبد جودة الشيباوي ، عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي،  العدد الثاين /  343-287.	
كربالء يف التقرير الربيطاين السنوي لعام 1917.

• هادي شندوخ محيد ، العدد الرابع /391-349.	
استاتيجيات القيادة يف خطاب االمام احلسني )( من النسق اىل الذات . 

• وفاء كاظم ماض ، عالء حسني امحد ، العدد الثاين/164-141.	
حركة عيل هدلة يف مدينة كربالء املقدسة وموقف احلكومة العثامنية منها .
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�سهر �سفر اخلري 1438هـ /ت�سرين االول  2016مال�سنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الرابع

 أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية
•	 When the West Lapses:The Portrayal of Muharram 

Observances in E.M. Forster’s A Passage to 
India.

نور كظوم جواد  ، العدد االول  / 42-18 .

•	 Al-hussein and kerbala in the book uyun al-akhbar 
by ibn Qutayba)276higra(:A Text Analysis.

فاروق حممود احلبويب ، العدد الثاين  / 30-19.

•	 The Religious Educational Movement in Karbala 
through the Seventh up to the Ninth Centuries of 
Hegira.

زمان عبيد وناس املعموري ، نعيم عبد جودة الشيباوي ، العدد  الثالث / 47-18.

•	   A Semiotic Analysis of Textual Communication in 
Ethical Conversation.

رائد داخل كريم، العدد الرابع /  54-19.
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  فهرس المجلة وفق عناوين االبحاث
• االستبصار باحلسني دستور حياة وسفينة نجاة .	

جنان ناظم محيد الدليمي، العدد الرابع /347-291

• اسرتاتيجيات القيادة ف خطاب االمام احلسني )( من النسق اىل الذات . 	

هادي شندوخ محيد ، العدد الرابع /  391-349

• االمام احلسني  )(  ومبدأ العدالة االجتمعية .	

عبد اهلل امحد اليوسف ،العدد الثاين / 68-25.

• االمام احلسني )( ومقام النفس املطمئنة .	

زهراء رؤوف املوسوي  ، العدد الرابع /  168-131

• اثر األرضحة املقدسة ف نشوء مدينة كربالء وعمرانا .	

رحيم حلو البهادل ، ماجد حياب سمري ،  العدد االول /  104-85.

• 	. املدن  جغرافية  ف  دراسة  كــــربالء  ملدينة  العمراين  التوسع  ف  الصناعة  أثــــر 

نـدى جواد حممد عيل ، العدد االول/ 146-105.

اثر فقهاء كربالء ف علم الرجال .كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين انموذجًا 

سهاد حممد باقر جواد احللفي ، العدد الثالث /  324-291.

• 	 )1914-1831( كربالء  ف  احلسيني  العزاء  ملراسيم  االجتمعية  واملظاهر  اآلثار 

دراسة تارخيية .

  انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثاين /  245-197.
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• ادارة واعمر العتبات املقدسة ف كربالء )1932-1920(.	

ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي ، العدد الثاين / 386-345.

• اإلمام احلسني )( ف كتاب درر السمط ف خرب السبط إلبن اآلبار األندليس ) 	

ت 658هـــ /1260م (.

سادسة حالوي محود ، حممد عويد غليم ، العدد االول /270-211.

• التنمية البرشية ف املسرية احلسينية .	

حازم طارش حاتم ، العدد الرابع /  289-265

• اجلهاد النسوي ف واقعة كربالء السيدة دهلم انموذجًا .	
محدية صالح دل اجلبوري ، العدد الثاين / 97-69.

• والنواهي 	 االوامــر  مباحث  بعض  ف  البهبهاين  الوحيد  للعالمة  االصــويل  اجلهد 

وتطبيقاهتا – حاشية جممع الفائدة والربهان انموذجًا- .
حممد ناظم حممد ، العدد الثالث/ 112-65.

• جوانب من ثورة االمام احلسني واهدافها .	

حوراء كاظم جواد اخلزاعي ، العدد الرابع  / 230-205

• حركة عيل هدلة ف مدينة كربالء املقدسة وموقف احلكومة العثمنية منها .	
وفاء كاظم مايض ، عالء حسني امحد ، العدد الثاين/164-141.

• اخللفيات االجتمعية والسياسية لنواب كربالء 1958-1925.	
طارق شيحان العقييل ، العدد االول  / 374-339 .

• عبد 	 ..النائب  العثمين  املبعوثان  النيايب ف جملس  التمثيل  دور كربالء ف 
املهدي احلافظ انموذجًا 1877-1916م.

سامي ناظم حسني املنصوري ، العدد الثالث  / 211-163 .
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• دور السيدة زينب بنت االمام عيل بن ايب طالب)( ف النهضة احلسينية.	

رحيم حلو البهادل ، العدد الرابع  /   130-99

• رمزية التمدن ف خطاب الثورة احلسينية .	

زمان عبيد وناس ، العدد االول  /84-63 .

• النجف 	 مؤمتر  ف  ودوره  العلمية  اجــازتــه  ،حياته،  احلــائــري  اهلل  نــرص  السيد 

1156هـ/1743م .
ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثالث  / 161-113.

• كربالء .دراسة ف تشكل اهلوية وتاريخ املكان .	
زين العابدين موسى اجلعفر، العدد الثالث/358-325.

• كربالء ف التقرير الربيطاين السنوي لعام 1917.	

نعيم عبد جودة الشيباوي ، عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي،  العدد الثاين / 343-287.

• كربالء ف كتابات البلدانيني والرحالة العرب .	
سالم جبار منشد االعاجيبي ، العدد الثالث  / 213- 253.

• كربالء ف اهلند ف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش - املعامل واهلوية .	

أسعد محيد أبو شنة العرادي ، العدد االول  / 171-147.

• كربالء وتوابعها ف تقارير جملة لغة العرب واخبارها )1931-1911(.	

صباح مهدي رميض القرييش ، العدد الثاين/ 285-247.

• ملحات اجتمعية وثقافية من حياة العشائر الكربالئية 1831-1914 دراسة تارخيية.	

انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث / 290-255.
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• ي ف لواء كربالء )1958-1921( .	 ملحات من تاريخ الواقع الصحهّ
.337-271  / االول  العدد   ، محد  عباس  ياسني   ، عباس  احلسني  عبد  رحيم 

• مرقد االمام احلسني  )(  ف كتابات الرحالة واملسؤولني االجانب.	
     عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد الثاين  / 140-99.

• املصادر 	 ف   1801 لعام  املقدسة  كربالء  ملدينة  الوهايب  النجدي  الغزو  من  مالمح 

الفرنسية .

صادق ياسني احللو ، العدد االول  / 61-25.

• منهج االمام احلسني )(ف صياغة االنسان وتربيته .	

يب يب حكيمة احلسينية ، العدد الرابع  / 240-169.

• 	.)( مواقف الصحابة من ثورة االمام احلسني

حممد خضري عباس  ، العدد الرابع /347-291

• موقف علمء الدين ف كربالء من االحتالل الربيطاين – الشيخ أبو القاسم الكاشاين 	

أنوذجا  )1920-1914( .
عالء عباس نعمة الصايف ، حسن ضاري سبع ، العدد االول / 210-173.

• موقف علمء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1921-1914.	
بان راوي شلتاغ احلميداوي ، العدد الثالث / 63-25.

• النظام االداري ف كربالء ف العهد العثمين املتأخر 1914-1839.	
عالء عباس نعمة الصايف ، العدد الثاين  / 196-165.

• واقعة كربالء ف مصنفات القاض النعمن املغريب )ت 363هـ(.	

 عالء حسني ترف ،حممد مهدي عيل ، العدد الرابع /263-231.
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage، leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

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

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

- Watching the changes، the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has، whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be، the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence، we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes، 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race، and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders، but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting، by itself، a heritage of a particular race، and together with 
its neighbours، it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence، the levels of 
injustice against Karbala' increase: once، because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'، that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east ، the 



Fourth Issue Word

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful

     With the launch of the 4th issue of the 3rd volume, the journal 
has completed three years of its life span with its ten issues that 
documented various significant aspects of the heritage of the 
city of 'the Father of the Free', Imam Hussain (A.S.). The journal 
has issued the volumes according to a purposeful heritage 
programme, definitive plans, and persistence and due diligence 
of its advisory and editorial boards. It has also dispersed the 
fruitfully scientific spirit among the academic circles and 
scholarly forums of Islamic heritage publishing. Many researches 
and studies from inside and outside Iraq have been published 
by the journal. Moving in solid steps, the journal is filled with 
hope that its aim, reviving and revitalising the imbedded and 
hidden heritage of Karbala, is fulfilled in order to be an important 
referenced source for researchers and any who wishes to be 
enlightened by heritage. 

It is quite known that reviving and revitalising the heritage of 
Karbala is not an easy task. This is a heavy burden on researchers 
and those who are interested in heritage. Thus, we call them to 
support the journal with solid and authentic researches to keep 
the cycle of the journal moving.

The advisory and editorial have decided that this issue is 
specified for Imam Hussain (A.S.) since it coincides with Safar, 
the month of anguish and melancholy of the Household of the 
Messenger of Allah (P.B.U.H). We truthfully and sincerely ask 
Allah to accept this beneficial work.

Editor-in-Chief



vicinity، in time، the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives discreet researches and 

articles concerned with the intellectual and cultural thinkimg of the Holy 
Karbala city according to the following regylation :

1. Researches or studies to be published should strictly be according to 
the globally-agreed- on steps and standards.

2. Being printed on A4 ، delivering three copies and CD Having ، 
approximately، 5،000-10،000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

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

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

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

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

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

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

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

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

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
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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
Qur'an Al-Qasas. Verse-5
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