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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

إنَّ تاريخ اإلسالم اجلهادي قد تضمن معركتني فاصلتني ، الوىل كانت 
عىل التنزيل وكان قائدها النبي املصطفى حممد ) ( ، وقد واجه فيها أعتى 
الكفار واملرشكني ورضب خراطيمهم حتى قالوا : ال اله إاّل اهلل ، واملعركة 
وقد   )( عيل  املؤمنني  أمري  وقائدها  التأويل  عىل  كانت  الثانية  الفاصلة 
نازل فيها الناكثني والقاسطني واملارقني ، فبقر الباطل حتى أخرج احلق من 
ورد  كام    )( لإلمام عيل  القول  اىل   )( النبي حممد  دفع  مما  خارصته 
، كام قاتلت عىل  التأويل  يا عيل تقاتل عىل   ( احلديث يف )أمال الطويس (: 
للطواغيت  مواجهتهم  يف  مجيعًا  النبياء  فيها  يشتك  ميزة  (وهناك  التنزيل 
عىل عصورهم املختلفة ، واإلمام احلسني هو االمتداد الطبيعي عىل مستوى 
الهداف يقول : ) اللهم أنك تعلم أنه مل يكن ما كان منا تنافسا يف سلطان، 
وال التامسًا من فضول احلطام، وإنام كان اهلدف هو نرصة الدين ( فهو وارث 
حركة النبياء ووارث نبينا حممد )( وهو رمز لألئمة الباقني ، ووارث 
اهلل  كليم   )( وموسى  اهلل  خليل   )(وإبراهيم اهلل  صفوة   )( آدم 

وعيسى)( روح اهلل ووارث حممد  حبيب اهلل .

ولذا ارتأيت  تقسيم بحثي املتواضع هذا عىل مبحثني مها :-

املبحث الول/  الفكر الرسال هو الفهم الصحيح لإلسالم: 

ومن خالله نفهم أنه كان يف المة اإلسالمية خطان:

خط الرسالة أي خط الفئة الثورية اإلصالحية. 1
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خط الذين متاشوا مع الواقع الفاسد واستسلموا للقيادات املنحرفة عىل . 2
مر التاريخ ولكل خط منطق خاص به ،  فالول هو منطق النهضة عىل الواقع 
الفاسد ، أما الثاين ذلك الذي يدعو إىل االستسالم واخلضوع لألمر الواقع ، 
ولكي يربر أتباع هذا اخلط تقاعسهم واهنزامهم من تغيري الواقع ؛ كان عليهم 

أن يلصقوا باخلط الول ألوان التهم والقاويل .
)(املبحث الثاين /الهداف التي سعت من أجلها حركة اإلمام احلسني

 القريبة والبعيدة ، يف نضاهلا الثوري ، التي من خالهلا كشفت مدى نجاح هذه 
؟فاحلسني  النهضة أو فشلها ،وإن نجحت ما النجاح الذي استطاعت أن حترزهجُ
والعيش  احلرية  لهجُ  حتقق  فهي   ، الكرامة  هي  الروح  حياة  بأن  يعلمنا   )(
درس  أهم  وأنَّ   ، احلياة  هذه  يف  لجله  يعيش  أن  يستحق  ما  ،وكل  السعيد 
املوت  ملعادلة  فهمنا  هو   )(املصطفى وجده   )( احلسني  من  نستفيده 
واحلياة ، وهل أنَّ من يعيش حتت سيف الظامل ويالقي يوميًا املهانة والذل، 
ويعيش اخلنوع لبرش مثله ، هل هذا يجُعدُّ حيًا ؟ أو احلياة لذلك الذي يرفض 
الظلم والذل واخلنوع ، ولو أدى به المر إىل السجن والتهجري والقتل؟، إنَّ 

الول يموت كلَّ يوٍم ألف مرة والثاين يبقى حيًا وان القى املوت.
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Abstract

      The history of Jihad Religious war in Islam 
includes two decisive battles. The first of them was for 
the revelation of the Qur'an and was led by the Prophet 
Muhammed )pbuh( himself،through which he faced 
the most arrogant disbelievers and polytheists،he 
could have triumph over them and forced them to 
confess and say the words of monotheism:- There is 
no god but one God Laa 'Ilaah 'Ila Allah. While the 
second battle was for the exegesis of the Qur'an and 
was led by another Muslim personality،Imam 'Ali in 
which he fought the Al- Naakitheen the Faithless،Al-
Qaasiteen the people who left the rightlessness and 
the Apostates. This brave attitude motivated Prophet 
Muhammed )pbuh( to say:- "Oh Ali you will fight 
for the sake of the exegesis as I fought for the sake of 
the revelation". Hence،as Imam Hussein is regarded 
the natural extent of the prophets،he told their goals 
in a prayer of his when he said:- »Oh God،you know 
that we have not committed a deed for a competition 
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of sultanate or for a wealth but for supporting the 
faith«. Thus،Imam Hussein is considered the heir of 
the movement of the prophets،the simple of the rest of 
Imams،Adam،the elite of Allah،Abraham،the friend 
of Allah،Moses،the God Addresser،Jesus the soul of 
Allah and Muhammed the God beloved.     
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املقدمة

يجُعدُّ احلديث عن أهداف النهضة احلسينية من المور املهمة التي تطّرق 
إليها الكثري من ذوي االختصاص واملحققني ، فهناك من أدعى أنَّ النهضة 
حتدد هبدف واحد وهناك من ذكر أهدافًا متعددة هلا ، لذا ال بجُدَّ من االلتفات 
، لهنا حادثة  َست رؤوسًا أخرى  التي رفعت رؤوسًا ونكَّ الواقعة  إىل هذِه 
ومميز  خاص  بشكل  اإلهلية  اليد  فيها  تدّخلت  إذ   ، الرض  وجه  عىل  إهلية 
اتضحت  بأبعادها وحقائقها،  ، وكلام زادت معرفتنا  العقول كنهها  تنال  ال 

غايات وأهداف هذه النهضة .

لهجُ  فكتبوا  العاصمة  عن  غائبًا  يزيد  كان  هـ   60 سنة  معاوية  موت  فبعد 
هجُ ، وتوىل السلطة بطريقة سلسة ومن دون أية مشاكل ؛ ذلك أنَّ معاوية  وعّزوجُ

مهد لهجُ الطريق وذللَّ لهجُ الرقاب )1( 

مع علمه أنَّ هناك نارًا يف النفوس ال تنطفئ ، لنَّ هناك من أهل املدينة من 
م قد بايعوا يزيدًا؛  رفض البيعة لهجُ ، أما عن أهل الكوفة فلم يذكر التأريخ أهنَّ
وذلك بترصحيهم » ليس لنا إمام «)2(  ؛لذا مل يستقرَّ باله، بوصف )املدينة( هي 
مدينة الرسول وعاصمة حكمه ومقر الصحابة والتابعني،والقلوب نحوهم 
جانحة  ،والعني إليهم طاحمة ،ولكي تسري المور كام ينبغي كان ال بدَّ ليزيد 
أن حيصل عىل مبايعة أهل احلل والعقد منهم ، لذا يذكر الطربي أنَّ يزيد أرسل 
كتابني إىل الوليد ، كتابًا عامًا يأمره بأخذ البيعة من أهل املدينة عاّمة وكتابًا 
خاصًا يأمرهجُ بأخذ البيعة من اإلمام احلسني )( وعبد  اهلل بن عمر وعبد 
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املؤرخون،يقولجُ  يصفها  كام  الفأرة)3(  أجُذجُن  كأهنا  صحيفة  يف  الزبري،   بن  اهلل 
سينًا وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن الزبري بالبيعة أخذًا  فيها :»أما بعد فخذ حجُ
احلسني  منزلة  «)4(وكانت  والسالم  يبايعوا  حتى  رخصة  فيِه  ليست  شديدًا 
بلت القلوب عىل حمبته ، الدافع من تزايد  املرموقة وأخالقه السامية التي ججُ
يف  العاص  بن  وعمر  معاوية  أعدائه  باعتاف  ذلك  وكان   ، أعدائه  خماوف 

قوهلام : » حسنٌي أحب أهل الرض إىل أهل السامء«)5(

أيب سفيان وهو  ابن  عتبة  بن  الوليد  إىل  كتب   « يزيدًا  أنَّ  اليعقويب  وذكر 
عامل املدينة : إذا أتاك كتايب هذا فأحرض احلسني بن عيل وعبد اهلل بن الزبري، 
)6(» برؤوسهام  إلَّ  وأبعث  أعناقهام  فارضب  امتنعا  فإن  ل  بالبيعة  فخذمها 

وتلك املخاوف أن دّلَت عىل يشء فهي أحقيته  ) ( باخلالفة .

يزيد  بيعة  إىل  احلسني  اإلمام  ودعا  الوليد  إىل  الكتاب  وصل  وعندما 
اجتاهه  أنَّ   )( علمه  مع   ، املباركة  هنضته  معلنًا  احلسني  اإلمام  خرج 
اإلهلّية  الحكام  وتبليغ  املدينة  يف  البقاء  من  رمهجُ  حيجُ سوف  العراق  نحو 
وتربيتهم  املسلمني  وتعليم   )( البيت   أهل  معارف  وبيان  لألمة 
حممد  الرسول  أحاديث  ونقل  وسكناهتا  الصالة  حركات  الناس  وتعليم 
من  َرم  وحيجُ  ، املعارف  ونرش  العلمية  حوزته  تتعطل  سوَف  وبالطبع   )(
الوظائف  هذه  كل   ، املدينة  يف  والفقراء  واملساكني  لأليتام  العون  تقديم 
فداًء  جعلها  العراق؛ولكنهجُ  نحو  حركته  قبل  اإلمام  هبا  يقوم  كان  التي 
سبيل  يف  احلرام  اهلل  بيت  بحج  ضحى  أنهجُ  حتى   ، أمهية  الكثر  للوظيفة 
.)7( الفساد  منشأ  هو  الذي  احلاكم  اجلهاز  مع  رصاٌع  وهو  أهم  تكليف 
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الرغيد،  العيش  وسائل  من  فاعلة  وسيلة  السيايس  اإلصالح  إنَّ  ذلك 
أن  فاإلسالم يرصُّ عىل   ، دائاًم  يبقى ضعيفًا  القرار  مفاتيح  يملك  والذي ال 
وأساليب   ، كاملة  أمة  مسؤولية  وهذه   ، املسلمني  بيد  القرار  مفاتيح  تكون 
جهيد  جهٍد  إىل  حيتاج  الشعبية  باملشاركة  ولو  القرار  مفاتيح  إىل  الوصول 
لكل  أي  مازًا  أو  حقيقة  يزيد  وجود  إَن  إذ   ، وأناة  وصرٍب  حكيم  وعقٍل 
أنطلق  فاحلسني  لذا   ، لإلسالم  ضياٌع  هو  وتلونه  يزيد  جربوت  حيمل  من 
أكرب  فكان   ، احلر  والقرار   ، اهلادئ  والتخطيط  التام  االختيار  منطلق  من 
الحرار ، فكونوا أحرارًا ولن تكونوا أحرارًا حتى تكونوا عبيدًا هلل وليس 
ر منهجُ اإلمام احلسني )(يف قوله : » الناس  عبيدًا للطاغوت وهذا ما حذَّ
فإذا   ، معايشهم  ت  درَّ ما  حيوطونه  ألسنتهم  عىل  لعٌق  والدين  الدنيا  عبيدجُ 
اآلخرِة  من  فاختذوا  ممٌر  الدنيا  لنَّ   ،  )8(  » الديانون  قلَّ  البالء  يف  وا  حمصُّ
يشبع  واحلامر  والقرد  احلرشة  دور  ليس  لإلنسان  املناسب  فالدور   ، مقرًا 
يبني  َمْن  دور  فهو   ؛  بكثري  أعظم  دوره  إنام   ، البقاء  لنفسه  ليضمن  غرائزه 
. املالئكة   منزلة  بمنزلته  ليضاهي  اهلل  إىل  ،ويتقرب  لَّد  وختجُ لتتقدس  ذاته 
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املبحث الول
اجلوانب التي متخضت عنها النهضة احلسينية:

1-اجلانب العاطفي للنهضة :

 إهنا ملحمة، من يقرأ عنها ال يتاملك نفسه إاّل أن جيهش بالبكاء والعويل 
لشدة هوهلا ومهابة أبطاهلا ، حتى وإن مل تكن هويتهجُ إسالمية يكفي أن تكون 
هويته إنسانية ، لذا نجد أنَّ ملحمة عاشوراء قد تركت القلوب حرى وكست 
البدان السواد فهي كام وصفها املؤرخ االنكليزي جيبون » أنَّ مأساة احلسني 
عة، بالرغم من تقادم عهدها ، وتباين موطنها ، ال بدَّ أن تثري العطف  املروِّ

واحلنان يف نفس أقل القراء إحساسًا وأقساهم قلبًا «)9(

عياله  عىل  هجموا   ،)( احلسني  قتل  بعد  العداء  إنَّ   : أيضًا   وقيل 
يسلِّبوهنم وهم يبكون ، فجاء رجٌل إىل فاطمة بنت اإلمام احلسني )( وأراد 
: ملاذا تسلبني أذن ؟ فقال هلا : أخاف أن يأخذه  سلبها وهو يبكي فقالت لهجُ
غريي )10( فهي املأساة التي أدمت قلب اإلنسانية ، وأقرحت جفوهنا؛وليس 
أكثر من ذلك ما روَي عن الذين قاتلوا رجال النهضة مل يتاملكوا أنفسهم من 
عنيف فعلهم وعظيم قرحهم بأبناء بيت الرسالة ، فهذا عمر بن سعد قائد 
  : اجليش الموي يف كربالء يبكي عندما نادتهجُ زينب الكربى )( قائلًة لهجُ
قَتل أبو عبد اهلل  وأنت تنظرإليه  ؟ فرصف وجههجُ عنها ودموعه  »يا أبن سعد أيجُ

تسيل عىل حليته «)11(
والشيخ  الرضع  الطفال  دماء  مع  الطف  مأساة  من  سالت  فالعاطفة 
املسن الذي ناهز السبعني من العمر الذي محل السالح بحميته وإيامنه وليس 
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بجسدِه اخلاوي ،والفتيان الذين مل يبلغوا احللم بعد والنساء املسبيات الثكاىل 
اللوايت سيق هبنَّ من بلِد آلخر يتصفح وجوههنَّ القريب والبعيد .

وروي أنَّ أبا هارون املكفوف دخل عىل اإلمام الصادق )( ، فقال له 
اإلمام : يا أبا هارون أنشدين يف اإلمام احلسني )( قال : فأنشدتهجُ فبكى ، 

فقال : أنشدين كام تنشدون – يعني بالرقة - قال : فأنشدته : 

الثنية من  مــــــــقبلني  ألمحٍد   َخَلف  ف  فلقوُه 

املنية ألسباب  سيقوا  بأنـــــــــــــــــــم   مستيقنني 

الوفية الذمم  ذوي  عل  ماحييـِت   فأبكي  عنُي  يا 

حريــــــة به  وأنت  دمــًا  البكـــــاء    ترك  ف  العذر 
قال: فبكى وسمعتجُ البكاء من خلف الست )12( 

2- اجلانب العقائدي للنهضة :

حيملهجُ  ملا  ؛  الكربى  الذروة  عقائديتها  يف  بلغت  احلسني  اإلمام  هنضة  إنَّ 
قادهتا من وعي وعمق وحتى عىل مستوى أنصارها وأتباعها ، لنَّ ما حيملهجُ 
الشيخ الكبري من احلامسة واإلدراك هي الروح واملعنويات نفسها التي حيملها 

الفتى الذي مل يبلغ احللم بعد  ،ذلك أنَّ النهضة سارت يف مسارين: 
املسار الول :هو تغيري احلكم اجلائر واملتمثل بيزيد وأتباعه ، وليس كام 
واضٌح  واملوقف   ، واهلاشميني  المويني  بني  اخلصومة  بأهنا  البعض  فهمها 
وجيل ملن يطلع عىل أول خطبة لألمام احلسني )( أمام كتيبة من اجليش 
الموي عندما قال :» أهيا الناس أين سمعتجُ رسول اهلل  صىل اهلل عليه وآله 
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وسلم قال : من رأى سلطانًا جائرًا ، مستحاًل حلرام اهلل ، ناكثًا لعهده ، خمالفًا 
لسنة رسوله يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان ، فلم يغري ما عليه بفعٍل أو 

)13( » قول ، كان حقًا عىل اهلل أْن يدخلهجُ مدخلهجُ
الغاية أذن من ذلك ليس الوصول إىل السلطة أو االنتقاص من شخصية 
قيادية بعينها إنام هو إيقاظ لغفلة أمٍة وحتريكها وتوجيهها وجهة صحيحة،عىل 
ال منرغم أنَّ اإلمام احلسني )(  قد رصّح يف بعض الوثائق باسم يزيد ، 
عندما طلب منهجُ وال يزيد عىل املدينة مبايعة يزيد فأجابه )(:»أهيا المري 
إنا أهل بيت النبوة .. إىل قوله )(ويزيد رجٌل فاسق شارٌب للخمرة، قاتل 
النفس املحتمة ، معلٌن للفسق  ، ومثيل ال يبايع مثله «)14( فيزيد متجاهٌر 
بالكفر والفسوق وأنواع الرذيلة ، إذ وصفه املؤرخون ، أنه صاحب طرٍب 
وجوارح وكالب وقرود ومنادمة)15(، وأنه كان يجُلبِس كالب الصيد أساوَر 
الذهَب واجلالل املنسوجة منه وهيب لكلِّ كلب عبدًا خيدمه )16( لذا فنهضته 
قبلية أو عنرصية حتى وإن رّصح باسم عدوه،إنام هي هنضة  )( ليست 

ضد الفسق واإلرهاب واستحالل قتل النفس املحتمة .
هي يف أصدق تعابريها هنضٌة عىل الذات ، هنضٌة عىل شهواهتا ، ووساوسها ، 
ثورٌة عىل الشعور بالعظمة يف دنيا فانية ال يبقى فيها غري وجهه تعاىل عزَّ وجل 
يف قوله تعاىل كلُّ مْن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام﴾)17( 
وقد تيقن مفكرو العامل حقيقة هذه امللحمة عندما ذكرها ماريني الملاين يف 
قوله »إنَّ حركة احلسني يف خروجه عىل يزيد ؛ إنام كانت عزمة قلِب كبري ، 
عزَّ عليه اإلذعان، وعزَّ عليه النرص العاجل، فخرج بأهله وذويه ، اخلروج 
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الَّذي يبلغ فيِه النرص اآلجل بعد موته ، وحييي بِه قضية خمذولة ، ليس هلا بغري 
ذلك حياة«)18(وال بدَّ من املصلحني والناشطني واملهتمني بأمور شعوهبم أن 
يتدبروا ويتتلمذوا عىل يد الستاذ واملصلح الثوري احلسني بن عيل)( كام 
فعل املحامي اهلندي مهاتا غاندي ، الذي تعلَّم من احلسني كيف ينترص يف 
قضيته التي قاد هبا شعبه نحو النهضة والتحرر من االستعامر الربيطاين عندما 
أطلق مقولته الشهرية» تعلمتجُ من احلسني كيف أكون مظلومًا فأنترص« )19( 
وإنام  مفسدًا وال ظاملا؛  بطرًا وال  أخرج أرشًا وال  مل  )(:»وأينِّ  قوله  ويف 
خرجتجُ لطلب اإلصالح يف أمة جدي)(، أريد أن أمر باملعروف وأهنى 
النص نجد إنَّ  املنكر ،وأسري بسرية جدي وأيب «)20( فلو متعنا يف هذا  عن 
اإلسالمية  الرشيعة  تقويض  عىل  قواه  بكل  يعمل  كان  آنذاك  القائم  احلكم 
،واحلسني   والسنة  الكتاب  وخمالفة  والباطل  املنكر  بإشاعة  جذورها  من 
: »ال  قوله  واملوجه لالنحراف يف  املقوم لالعوجاج  كله هو  )(يف ذلك 
واهلل ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ، وال أقرُّ إقرار العبيد ، أال وأنَّ الدعي 
)21( الذلة«  منَّا  وهيهات   ، والذلة  لة  السِّ بني  اثنتني  بني  ركَز  قد  الدعي  بن 
املال  قريش  رجاالت  عليه  عرضت  الَّذي   )( حممد  جده  نّة  سجُ بإحياء  
الشمس  وضعوا  لو  عامه  يا   «)( طالب  أيب  لعمه  وقال  فأبى  والسيادة 
أترك هذا ألمر ، حتى يظهره اهلل أو  يف يميني ، والقمر يف شامل ، عىل أن 
أنك  اللهمَّ   «   : قوله  يف   )( عيل  أبيه  وسرية   )22(» تركته  ما  فيِه،  أجُهلك 
من  التامس يشء  ، وال  منافسَة يف سلطان   ، منا  كان  الذي  يكن  مل  أنَّهجُ  تعلم 
 ، بالدك  يف  اإلصالح  ونظهر  دينك  من  املعامل  لنرد  ولكن  ؛  احلطام  فضول 
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فيأمن املظلومون من عبادك ، وتقام املعطلة من حدودك« )23( ومن البدهيي 
أن يسري )( عىل سرية جده وأبيه وهم أهلجُ بيت النبوة ومعدن الرسالة .

املبحث الثاين:

والبعيدة: القريبة   )( احلسني  اإلمام  حركة  إليها  سعت  التي  الهداف 

الفقهاء  من  الكثري  احلسينية  النهضة  أهداف  عن  حتدث  لقد      
الهداف  من  مموعة  هلا  الثورات  كباقي  ثورة  أهنا  شك  وال  واملختصني 
التي  الهداف  ، ومن خالل هذه  إىل حتقيقها   التي تسعى  والبعيدة  القريبة 
حققتها يمكن احلكم بنجاح النهضة أو فشلها ،وقد كثرت القاويل حول 
املرشوعية  نزع  وهو  واحد  هدفها  أن  هل  عهده،  يف   )( احلسني  هنضة 
)عليه   معاوية   بن  يزيد  رأسهم  وعىل  أمية  بني  من  والدينية  السياسية 
قلوب  أدمى  بركانًا  تفجرت  وتراكمية  متمعة  أمور  هي  أو  ؟    ) اللعنة 
أن  ولنا  الطهار،  بيته  وآل  ملحمد  احلقيقي  الوالء  حيملون  وممن  املسلمني 
: تدمى  زالت  وما  القلوب  أدميت  أجلها  من  التي  الهداف  هذه  نذكر 

1-أيقاظ الضمري وتوجيهه وهو من باب ) المر باملعروف والنهي عن املنكر (:
ال شك يف أنَّ المة كانت مصابة بمرض عضال يف زمن اإلمام احلسني 
الذي  اإلنسان  ، لن  اليقني  وفقدان  والتطري  والتشكك  الضمري  وهو غفلة 
ليس لهجُ مبدأ يفقد المل بالوصول إىل غاياته ومطاحمه ؛ فكان ال بدَّ للحسني 
لكي   )( وصحابته   بيته  وآل  هو  التضحية  هذه  عىل  قبل  يجُ أن   )(
يبعث الشجاعة والصالبة يف أمٍة كادت أن تكون ميتة ،فالهداف اإلسالمية 
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كافة  السلبية  املوضوعات  أنَّ  كام  املعروف  عداد  يف  تدخل  أمجعها  االجيابية 
يف اإلسالم تدخل يف عداد املنكر  )24( وقد سبق نبينا حممد هذه الفكرة يف 
حديثه )( : » كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته « )25( بوصف أنَّ كل 
فرد له هوية إسالمية ، يقع عىل عاتقه مسؤولية حراسة أبناء جلدته ورعاية 
املشتك بني  املسؤولية وااللتزام   باب  ، وعدم اإلرضار هبم من  مصاحلهم 
أفراد المة املسلمة ليكونوا يدا واحدة يف مواجهة عدوهم مهام كثر، ولكن 
ومتناثرة  متفرقة  قوى  وليس  منّظم  بشكل  تكون  أْن  القوة  هذه  يف  يشتط 
ومتددة ، وأنَّ اإلسالم قد منح أمهية بالغة ملوضوع ) المر باملعروف والنهي 
عن املنكر ( وأعتربه دعامة أساسية من دعائم الدين ، والتعاليم اإلهلّية وأنه 
ال قيمة لسائر التعاليم الدينية الخرى من دون هذا الصل ، والركن الديني 
أيب  بن  عيل  أبيه  هنج  عىل  يسري  أْن   )( احلسني  باإلمام  حريًا  وكان  املهم 
العدد بصفني حيث قال هلم  لقاء  طالب )(وذلك يف وصيته جلنده قبل 
»ال تقاتلوا العدد حتى يبدؤوكم ، فأنتم بحمد اهلل عىل حجة ، وترككم إياهم 
حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم عليهم ، وأن قاتلتموهم فهزمتموهم فال 
تقتلوا مدبرًا ، وال جتهزوا عىل جريح ، وال تكشفوا عورًة ،وال متثِّلوا بقتيل، 
بأذٍن،  إاّل  دارًا  تدخلوا  ، وال  القوم فال هتتكوا ستًا  إىل رحال  فإذا وصلتم 
وال تأخذوا شيئًا من أمواهلم ،إاّل ما وجدتجُم يف عسكرهم ، وال هتيجوا امرأة 

بأذٍى وأْن شتمَن أعراضكم وسببَن أمراءكم وصلحاءكم «)26(.
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2- نزع املرشوعية السياسية والدينية من احلكم اجلائر الذي متّثل بيزيد واتباعه:
إىل  الوصول  يكن  مل  احلسني  اإلمــام  ثورة  من  اهلدف  أنَّ  البدهيي  ومن 
هنضته  نتيجة  أن  يعلم  علم  بيت  من  لنه   ، والسيادة  السلطة  وتقلد  احلكم 
هو استشهاده وأوالده، وهذا بطبيعة حاله عائقا دون تقلد السلطة ؛إذن ال 
حمالة إنَّ جور احلكم وفساده ، واشتهاره بالفسق والمر به هو أحد الدوافع 
املهمة والواقعية التي دفعت باحلسني بن عيل )(إىل خوض غامر احلرب 
ة والعدد ،  لن مقتله )( وهبذه الطريقة الوحشية،  دَّ عىل الرغم من قلة العجُ
أضعاٌف  يعني  قعد؛  أو  قام  أمام  وهو  وبضعته  اهلل   رسول  بنت  ابن  وهو 
تأرخيهم  أمية واستذكار  بني  املزجج وفضٌح جلرائم  الديني  للغطاء  وحتطيم 
بابا فتحت عىل مرصاعيها من  يعني  فمقتل احلسني)( كان  وخذالهنم، 

الغضب واحلزن والتمرد عىل حكام فسدوا وأشاعوا الرذيلة.
وأول املتمردات التي يذكرها التأريخ هي زوجة أحد عشائر جيش الكفار، 
عندما رأت اجلند قد محلوا عىل خميم احلسني )(عرص اليوم العارش وهم 
يريدون السوء بحرم أيب عبد اهلل فام كان منها إالَّ أن محلت عمود خيمة من 
اخليم ، وصدت املهامجني وصارت تنادي أبناء عشريهتا وهي قبيلة بكر بن 
وائل ، أْن يا آل بكرَّ بن وائل ويا أهيل وعشرييت أين أنتم ؟ تعالوا هيا بكم ، فقد 
وصل هبم المر إىل التعرض ، لهل بيت النبي وحماولة اإلساءة إليهم!)27(

3- الشهادة :
 وهي أحد الهداف الظاهرة للنهضة احلسينية  ،بوصفها تكليفًا خاصًا 
خاص  تكليٌف  أنهجُ  عىل   «  : قوله  يف  اجلواهر  صاحب  إليه  ذهب  ما  وهذا   ،
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 )( شهادته  أّن  املؤرخون  وذكر   )28(» أجابته  إىل  وبادر  عليه  قدم  قد   ،
بدَّ  ال  أنهجُ  بني  يا   «  : له  املصطفى)(قال  جدهجُ  بأنَّ  املنام  يف  رؤيا  كانت 
لك من الشهادة ، وأنَّ لك درجات عند اهلل عزَّ وجل ال تناهلا إاّل بالشهادة 
فداًء، وهذا اهلدف متجسد يف مقولته  «)29(وشهادته هذه بحد ذاهتا كانت 
املشهورة )( عند لقائه مع احلر بن يزيد الرياحي  :» فإين ال أرى املوت إالَّ 
سعادة ، وال احلياة مع الظاملني إالَّ برمًا «)30( إذن  كان يعلم)( بشهادته؛ 
بأنَّ  اإليامن  حق  واملؤمنة  الراقية  العقول  إال  تتدبرها  ال  بفلسفة  جاء  ولكن 
حياة الروح واجلسد سواء أكانت يف شقاء أم سعادة فهي فانية ومدهتا قليلة 
أوىل  سعادٍة  فأيُّ   ، الجساد  بلت  وان  أبدا  تفنى  ال  فهي  الروح  حياة  أما   ،
الذي  اليشء  نفس  وهو  اهلل؟  برضا  وتنعم  تبقى  التي  أم  وتزول  تفنى  التي 
نرصًا  حتقق  مل  إن   )( احلسني  هنضة  أنَّ  هو   ، منه  متخوفني  أعــداؤهجُ  كان 
مؤقتًا استطاعت أن تبقى نرصًا مؤبدًا مستطياًل مدى الجيال وذلك النرص 
الزحف  ومواصلة  الثورية  النزعة  وإحياء  السيايس،  الوعي  بعث  يف  يتمثل 
النضال وكل ذلك مؤرشات عىل استمرارية النهضة وبلوغ الفتح )31(ومما 
يتتب عىل شهادته )( أيضًا هو تعظيم لشعائر اهلل كام ورَد يف قوله تعاىل 
م شعائر اهلل فإهنا من تقوى القلوب ﴾)32( ذلك أنَّ كل من بكى  ومن يعظِّ
َم هذه الشعرية وأحياها حلزنه وجزعه  عىل آل  وأستبكى عىل احلسني وعظَّ
بيت حممد )( فإنهجُ ينال شفاعتهم  ،ولذا نال من الفضيلة والرفعة  حتى 
َر هذه الفاجعة وساهم يف إحيائها ذكرى خملدة . كام روي عن اإلمام  من تذكَّ
الصادق )( قال : »أحيوا أمرنا يا فضيل فرحم اهلل من أحيا أمرنا « ومن 
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التشيع وظهور مذهب  انتشار   )( اآلثار والنتائج املتتبة عىل استشهاده
البيت أكثر فأكثر وتزايد عدد الشيعة يف العامل اإلسالمي ، عىل الرغم  أهل 
من إنَّ انبثاق التشيع كان مقرونًا مع انبثاق فجر اإلسالم ، ومنذ أوائل البعثة 
أعيان الصحابة وأعالم  أنَّهجُ كان حمدودًا وحمصورًا يف نطاق  ، غري  املحمدية 
املهاجرين والنصار فضاًل عن بني هاشم أما بعد هنضة احلسني )( فإنه 
.)33( عامة  الطبقات  وبني  كافة  القطار  يف  منترشًا  أصبح  التشيع-   أّي   -

4-الكرامة :
إنَّ أهم درس تعلمناه من اإلمام احلسني )( وممكن أن تتعلمٌه الجيال 
الالحقة عىل مر العصور هو أنَّ كرامة اإلنسان أغىل وأفضل ما لديه، حتى 
عندما وهبه اهلل العقل كان حلفظ كرامته وصيانة نفسه من الدنس كام يف قوله 
تعاىل :»ولقد كرمنا بني آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم عىل كثرٍي ممن خلقنا تفضياًل«)34(فإذا كان هذا التكريم والتفضيل 
باملستوى  يكون  وأن  لذلك  أهاًل  يكون  أْن  باملخلوق  جيدر  أفال  اخلالق  من 
الذي يليق به هذا التكريم ؟  حتى وإن كان يف سبيل احلياة  ؛ لنَّ مْن يعيش 
حتت سيف الظامل ،ويالقي يوميًا املهانة والذل واخلنوع من برش شبيٍه له يف 
املوت  أو   ، الظلم ورفض اخلنوع   َعدجُ حيًا؛  فاحلياة هي مواجهة  يجُ اخَللق ال 
ضامئر  حيًايف  يبقى  ،واآلخر  مرة   ألف  يوٍم  كل  يموت  ،فالول  ذلك  دون 

اخلريين،و يف جنَّة الفردوس التي ال تفنى أبدًا.
وهذا املعنى قد أشار إليه القرآن الكريم تفصياًل ويف أكثر من آية  كام يف 
وَن*َوَلْو َعِلَم  ِذيَن اَل َيْعِقلجُ ْكمجُ الَّ مُّ اْلبجُ ِه الصُّ َوابِّ ِعْنَد اللَّ قوله تعاىل إِنَّ َشرَّ الدَّ
ِذيَن  َها الَّ وَن * َيا َأيُّ ْعِرضجُ ْم مجُ ْوا َوهجُ ْم َلَتَولَّ ْم َوَلْو َأْسَمَعهجُ ْسَمَعهجُ هجُ ِفيِهْم َخْيًرا َلَ اللَّ
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ولجُ  َه َيحجُ وا َأنَّ اللَّ ْم َواْعَلمجُ ْحيِيكجُ ْم لَِما يجُ وِل إَِذا َدَعاكجُ سجُ ِه َولِلرَّ وا لِلَّ وا اْسَتِجيبجُ َآَمنجُ
وا  َظَلمجُ ِذيَن  الَّ ِصيَبنَّ  تجُ اَل  ِفْتَنًة  وا  قجُ َواتَّ وَن*  ْحَشرجُ تجُ إَِلْيِه  َوَأنَّهجُ  َوَقْلبِِه  اْلَمْرِء  َبْيَن 

َه َشِديدجُ اْلِعَقاِب ﴾)35( وا َأنَّ اللَّ ًة َواْعَلمجُ ْم َخاصَّ ِمْنكجُ
5-تصحيح االعتقادات الدينية للمسلمني :

 وهذا هدف ال يقلُّ أمهية ّعام ذكر من أهداف ؛لنَّ من مفاسد المويني 
التي كان موردًا الهتاممهم ، هو قيامهم بعرض صورة مشوهة من اإلسالم 
الذي  لإلسالم  الواقعي  اخلط  من  الناس  إبعاد  بغية   ، الدينية  واملعتقدات 
يمثله أهل البيت فكانوا يقومون من أجل توطيد حكمهم بجعل الحاديث 
واختالفها ، ونرش العقائد الباطلة ، كاجلرب والتفويض والتجسيم ، وما شابه 

ذلك بام يجُريس قواعد حكومتهم غري الرشعية )36(.
6-أبراز خصوصية املرأة ودورها الفاعل يف مشاطرةأخيها الرجل لتنال من 

الرفعة والشهادة ما ينال:
وأنا ال يسعني وإن كان بحثي متواضعًا إالَّ أن أذكر هذا اهلدف السامي 
إىل   والطفال  النساء  جر  إىل  احلسني  اإلمــام  دفع  الذي  احلسينية  للنهضة 
دوٌر   ، ة  عدَّ أدواٍر  يف  بطوالهتا  وإبراز  كربالء  عرصات  يف  الوغى  ساحات 
حترييض كام فعلت زوجة الشهيد البطل زهري بن القني يف زج زوجها بقافلة 
احلسني وأصحابه ، ورجائها منه عدم التخيل عن ابن بنت رسول اهلل )(،و 
دوٌر إعالمي وهو ماكانت تثريه أم البنني من ظالمة احلسني وأتباعه ، وآخر 
)( الدور الكرب واجليل لعقيلة بني هاشم احلوراء زينب دفاعي وهو 
عندما وقفت بوجه َعَلم الفسوق يزيد امللعون يف ملسِه وحالت دون قتله 
تذى بِه  لإلمام زين العابدين )(، مع أهنا كانت وما زالت مثااًل للصرب حيجُ
ويجُفتخر، لهنا مارست كل هذه الدوار إالَّ الدور اهلجومي بحمل السالح 
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متَّعظة بأخيها احلسني )(يف قوله ال يوجد دوٌر عسكري للمرأة ؛ إنام كتب 
القتل والقتال علينا وعىل املحصنات جر الذيول ؛ ذلك أنَّ تركيبها التكويني 
الفسيولوجي والسيكولوجي ال يسمح هلا بخوض احلروب ، أما ما جتره من 
ذيول يف مقولة احلسني )( املشهورة فهو حجاهبا وعفتها التي ال تفارقها 
مهام حصل وقد يكون جلر الذيول تعبرٌي مازي آخر هو جر أيتام القتىل من 
رعاية  إىل  حتتاج  التي  الِتَكة  لهنا  يذهبن  أينام  واصطحاهبم  كربالء  شهداء 

وعطف وحنان وهذا إىل عاطفة املرأة أقرب .
ونحنجُ بصدد بطالت كربالء ال يفوتنا ذكر زوجة عبد اهلل بن عمري عندما 
لهجُ أصبَت، أصاب اهلل  ، فقالت  يريد املسري إىل احلسني  بأنه  أخربها زوجها 
)( بك أرشد أمورك ، أفعل وأخرجني معك فخرج هبا حتى أتى احلسني
فأقام معهجُ ثم برز ليقاتل ، فأخذت امرأته عمودًا ثم أقبلت نحو زوجها تقول: 
فداك أيب وأمي ، قاتل دون الطيبني ، ذرية حممد )(، فأقبل إليها يردها 
نحو النساء ، فأخذت جتاذب ثوبه ثم قالت : أين لن أدعك دون أن أموت 
أرجعي  خريًا،  بيٍت  أهل  من  جزجُيتم   : فقال   ،)( احلسني  فناداها  معك، 
رمحك اهلل إىل النساء ، فأجليس معهنَّ ، فانرصفت ثم قتل زوجها فخرجت 
متيش إليه حتى جلست عند رأسه متسح التاب عنه وتقول : هنيئًا لك اجلنَّة 
بالعمود،  : أرضب رأسها  وقال شمر بن ذي اجلوشن لغالم يسمى رستم 
من  استشهدت  امرأة  أول  وهي   ، مكاهنا  فامتت   ، فشدخهجُ  رأسها  فرضب 

.)37( )( أصحاب احلسني
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اهلوامش 
منطلقات النهضة احلسينية وخلفياهتا/ السيد أمحد الشوكي  /ص 73. 1
ينظر سرية األئمة األثنى عرش / الشيخ حممد حسن آل ياسني / ج 1 / ص ص324. 2
 كناية عن صغره. 3
 تأريخ األمم وامللوك /حممد بن جرير الطربي / ج 4 / ص 250. 4
 تأريخ دمشق الكبري /عيل بن احلسن بن عساكر / ج 14 / ص179. 5
دور األئمة ف احلياة اإلسالمية  /أمحد ابن أيب يعقوب /ج 2 /ص241. 6
النهضة احلسينية( خمتارات من خطب . 7 ) دراسات حتليلية حول  الدم  ينظر وأنترص 

اإلمام اخلامنئي ) دام ظله ( /ص43- 44
 نحو أخالق احلسني ) مجعية التوعية اإلسالمية( / آية اهلل عيسى أمحد قاسم /ص . 8

82
  تاريخ العرب / السيد مري عيل / ترمجة : رياض رأفت / ص 74. 9

 سري أعالم النبالء / حممد بن أمحد الذهبي / ج3 /ص204 . 10
  ينظر الكامل ف التأريخ / ضياء الدين ابن األثري / ج 3 / ص 295. 11
  احلركة اإلصالحية  بني اإلمام احلسني واألئمة األطهار / صدر الدين القبانجي . 12

/ط1 / ص 19-20/ص19- 20 
 الوثائق الرسمية لثورة اإلمام احلسني / السيد عبد الكريم احلسيني القز ويني/. 13

الوثيقة )58( 
 الوثائق الرسمية لثورة اإلمام احلسني / السيد عبد الكريم احلسيني القزويني/. 14

الوثيقة )12( 
مروج الذهب /عيل بن احلسني بن عيل املسعودي / ج 3 / ص67. 15
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 الفخري ف اآلداب السلطانية /حممد بن عيل الطقطقي  /ص55 ؛ معامل اإلصالح . 16
عند أهل البيت عليهم السالم/ عيل موسى الكعبي  / ص144

 سورة الرمحن : آية 27. 17
سلسلة مناهل الطف للشباب ) أسباب نضة احلسني (/ تدقيق مصطفى كامل . 18

حممود /ط1 /ص 41
 ينظر اسرتاتيجيا النهضة احلسينية  ف اإلصالح والتغيري السيايس / ماجد السادة . 19

/ ص18-17

 الوثائق الرسمية لثورة اإلمام احلسني / السيد عبد الكريم احلسيني القزويني/. 20

الوثيقة )17(

 أعيان الشيعة / حمسن عبد الكريم عيل األمني /ج4 / القسم األول / ص 258 - 259. 21

 ينظر الكامل ف التاريخ /ألبن األثري / ج 2 /ص 43. 22

 نج البالغة / حممد عبدة / ج 2 /ص19. 23

عن . 24 والنهي  باملعروف  األمر  قضية  ف   ) السادسة  املحارضة   ( احلسينية  امللحمة   

املنكر / األستاذ مرتىض مطهري / ج1 /ط1 /ص 135

امللحمة احلسينية ) املحارضة السادسة ( ف قضية األمر باملعروف والنهي عن املنكر . 25

/ األستاذ مرتىض مطهري / ج1 /ط1 /ص 156

 تاريخ الطربي / أبو حممد جعفر بن جرير الطربي/ ج4 / ص6 . 26

الالعنف ف نضة اإلمام احلسني / حممود مراد احلائري / ص21. 27

 جواهر الكالم / حممد حسن اجلواهري/ ج 21 / ص 296. 28

 أمايل الصدوق / حممد بن عيل بن بابويه /جملس 30 / ص135 ؛ بحار األنوار . 29

اجلامع لدرر أخبار األئمة األطهار / حممد باقر املجليس /ج 44/ص 428
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 حتف العقول / أبو حممد احلسن بن عيل أبن شعبة احلراين / ص 245. 30
 اإلمام احلسني عمالق الفكر الثوري) دراسة ف املنهج واملسار (/ د. حممد حسني . 31

عيل الصغري / ص274
 سورة احلج : 32. 32
 مأساة احلسني بني السائل واملجيب / اخلطيب الشيخ عبد الوهاب الكايش / ص100. 33

   سورة اإلرساء :70. 34

 سورة األنفال :25-22 . 35
  رؤى عن نضة اإلمام احلسني )(/ للسيد حممد احلسيني الشريازي / ص12. 36

 تاريخ األمم وامللوك  /أبو جعفر حممد بن جرير الطربي / ج 4/ ص326- . 37
327  ، 333- 334 ص



228

جوانب من ثورة اإلمام احلسني )( وأهدافها

املصادر واملراجع
- القرآن الكريم

اسرتاتيجيا النهضة احلسينية ف اإلصالح والتغيري السيايس /ماجد السادة / ط1/ . 1
1427هـ -2007م .

 أعيان الشيعة / حمسن عبد الكريم عيل األمني / ط5 / دار التعارف – بريوت / . 2
1420هـ .

بابويه /جملس 30 / ط5 / مؤسسة األعلمي– . 3 ابن  أمايل الصدوق /حممد عيل 
بريوت / 1410هـ.

الثوري )دراسة ف املنهج واملسار / د حممد حسني . 4 اإلمام احلسني عمالق الفكر 
عيل الصغري /ط1 / مؤسسة املعارف للمطبوعات / 1423هـ - 2002م .

املجليس / ط1/ . 5 باقر  األطهار/حممد  األئمة  أخبار  لدرر   اجلامع  األنوار  بحار   
مؤسسة األعلمي– بريوت//1429هـ.

الكتب . 6 دار   /  1 /ط  الطربي  جرير  بن  حممد  جعفر  /أبو  وامللوك  األمم  تأريخ   
العلمية / 1991م .

7 . – العريب  الرتاث  دار إحياء  الكبري/ عيل بن احلسن بن عساكر /  تأريخ دمشق   
بريوت / 2001م .

 تأريخ الطربي / أبو جعفر حممد بن جرير الطربي / ط1 / دار أحياء الرتاث . 8
العريب / 2008م .

 تاريخ العرب / السيد مري عيل / ترمجة : رياض رأفت / طبع ف مرص / 1938م.. 9
 حتف العقول / أبو حممد احلسن بن عيل ابن شعبة احلراين /ط2 / دار القارئ – . 10

بريوت /1430هـ .
   مجعية التوعية اإلسالمية  )نحو أخالق احلسني (/ آية اهلل عيسى أمحد قاسم /م . 11



229

م.م. حوراء كاظم جواد اخلزاعي

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

.ملكة البحرين – املنامة -/ 1431هـ -2009م .
  جواهر الكالم / حممد حسن اجلواهري/ط1 / مؤسسة النرش اإلسالمي– قم/ . 12

2010 م .
  احلركة اإلصالحية بني اإلمام احلسني واألئمة األطهار / صدر الدين القبانجي /. 13

ط1 / دار نرش بقية العرتة ) مطبعة زيتون ( /  1431هـ.
  دور األئمة ف احلياة اإلسالمية / أمحد أبن أيب يعقوب اليعقويب /ط1 / دار إحياء . 14

الرتاث العريب – بريوت / 2009م .
 رؤى عن نضة اإلمام احلسني)(/ السيد حممد  احلسيني الشريازي /ط8 / . 15

دار صادق للطباعة والنرش / 1425هـ - 2004م .
 سلسلة مناهل الطف للشباب ) أسباب نضة احلسني (/ تدقيق مصطفى كامل . 16

حممود /ط1 /دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع ف العتبة العباسية )جمموعة 
مركز تراث كربالء (1434هـ -2013م .

 سري أعالم النبالء / حممد بن أمحد الذهبي /ط1 / دار الكتب العلمية / 1425هـ.. 17
املؤرخ . 18 دار   / ط1   / ياسني  آل  حسن  حممد  الشيخ   / عرش  األثنى  األئمة  سرية   

العريب )بريوت –لبنان (/ 1433هـ -2012م .
  الفخري ف اآلداب السلطانية /حممد بن عيل الطقطقي/ ط1 /دار صادر . 19

بريوت / 1980م   .

   الكامل ف التأريخ /عز الدين أبو احلسن عيل الشيباين أبن     األثري /ط2 / دار . 20
أحياء الرتاث العريب / 2009م .

  الالعنف ف نضة اإلمام احلسني / حممود مراد احلائري / ط1-2 / اجلمهورية . 21
العربية السورية وزارة اإلعالم / 1426 هـ- 2006م .

 مأساة احلسني بني السائل واملجيب / الشيخ عبد الوهاب الكايش /ط1 / دار . 22
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الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع ) بريوت –لبنان / 1973م .

مروج الذهب /عيل بن احلسني بن عيل املسعودي / دار الكتب العلمية بريوت/ . 23
2004 م .

     معامل اإلصالح عند أهل البيت )(/ عيل موسى الكعبي  / ط1 / مركز . 24
الرسالة إيران–قم / 1429هـ .

باملعروف والنهي عن . 25 السادسة ( ف قضية األمر  امللحمة احلسينية ) املحارضة     
املنكر / األستاذ مرتىض مطهري /ط1 /1390هـ .

    نج البالغة / حممد عبدة / دار البالغة -بريوت / 1998 م.. 26

 وانترص الدم ) دراسات حتليلية حول النهضة احلسينية( خمتارات من خطب . 27
اإلمام اخلامنئي ) دام ظلهّه ( /ط1 / دار الوالية للثقافة واإلعالم  / 1430هـ-

2009م .

  الوثائق الرسمية لثورة اإلمام احلسني / السيد عبد الكريم احلسيني القزويني /. 28
إصدار قسم الشؤون الفكرية والثقافية ) وحدة الدراسات التخصصية ف اإلمام 

احلسني( .

املجالت:

منطلقات النهضة احلسينية وخلفياهتا / للسيد أمحد الشوكي / من جملة اإلصالح . 29
ف  التخصصية  الدراسات  مركز  الدينية(/  بالدراسات  متخصصة  احلسيني) 

النهضة احلسينية / النجف – قم
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 The Catalog of the Journal
Volumes for the Third Year

1.فهرس املجلة بحسب املؤلفني
 The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Authors.

2. أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية.
The Articles of the Journal

3.فهرس املجلة وفق عناوين البحاث
 The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Themes.
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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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