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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

         إن اإلمام احلسني )( من أهل البيت )( ورثوا اهلداية والتبية 
من النبياء )صوات اهلل عليهم امجعني(، إال أن هنضة عاشوراء مظهر عميل 
الشعور والعواطف اإلنسانية،  التبوية وصياغة اإلنسان، وترافقها  لسريته 
إذ أدت إلی متايز التبية احلسينية وخلودها يف ساحة التأريخ ومال جغرافيا 
العامل. يجُعنى هذا البحث بمعاجلة أقوال اإلمام احلسني)( وترصفاته وحتليل 
بتقسم  قمنا  ثم  التبوية.  طرائقه  واستخراج  التبوية  ورساالته  املواضيع 
التبية لكي تصبح  التبوية  وتدوين من حيث االرتباط مع أسس  طرائقه 
فوصلنا  املباحث.  تكرار  الجتناب  وأيضا،  وختصصا،  تطبيقيا  أكثر  املقالة 
يف  والتوحيد  العبودي  احلب  أي  التبويتني  الطريقتني  أن  النتيجة  هذه  إلی 
االستعانة ترتبطان بأسس معرفة اهلل. وطرائق علم الوجود لإلمام احلسني 
علم  طرائق  تشتمل  كام  واالعتبار.  الحسن  النظام  نظرة  إلقاء  هو   )(
بالسوة،  والتأيس  والتعليم،  االستدالل  التالية:  المور  علی  اإلنسان 
عن  والتجنب  والصدق  التكليف،  يف  والتناسب  العامل،  نتائج  ومواجهة 
القيم،  نحو  اهلداية  إلی  أرشنا  النهاية،  ويف  واملحبة.  اخلري  وطلب  اإلغواء، 

واستعامل العبارات اللطيفة يف بيان الطرائق التبوية لإلكسيولوجيا. 

املفردات املفتاحية: اإلمام احلسني، الطرائق التبوية، طرائق معرفة اهلل،طرائق 
علم الوجود، طرائق علم اإلنسان، طرائق اإلكسيولوجيا .
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Abstract

Like  all  Ahlul  –  Bait)  pbuh(Imam  Husain )  pbuh( 
inherited  good  -conduct  and  cultivation  from  the 
prophets )pbuh (Ashura 'renaissance and uprising is but 
one aspect of his biography of his approach on forming 
and educating human beings accompanied by human 
feelings  and  emotions  as  it  revealed  the  superiority 
and  immortality  of  Husainy's  education  both  in  the 
field  of  history  and  in  the  field  of  the  geography  of 
the  world  .  This  paper  dealt  with  Imam  Husain's)  
pbuh (sayings and speeches and his behavior and then 
analyzing  the  subjects  and  his  educational  mission 
and  then  figuring  out  and  deducing  his   educational 
methods  .  This  was  followed  by  dividing  and  setting 
down  in  writing  all  his  educational  ،  methods  as 
regards  their  relation  to  the  basics  and  principles  of  
educational  in  order  for  the  paper  ( essay  )to  be  more 
practical and more specific and also to avoid repetition 
of  the  sections  and  topics  discussed  .  The  results،  the 
researcher  came  out  with  was  that  both  educational 
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methods، lie the subservient love and being monotheist 
when  resorting  and  recoursing  to  Allah،  the  Most 
High  ;  as  no  other  way  would  do،  Imam  Husain's)  
pbuh  (way  of  viewing  ontology  is  that  of  having  the 
look  of  the  best  discipline  and  system  and  consider 
thoughtfully  .  Methods  on  anthropology  included 
the  following  :  deduction  and  inference،  education 
،follow  the  examples،  accept  the  results  of   one's 
behavior،  proportionateness  in  commission،  being 
truthful  and  avoiding  seduction،  call  for  good  deeds 
and  spread  love  and  finally،  we  referred  to  guidance 
towards  values  together  with  using  mild  expression 
showing  the  educational  methods  of )axiology(.  

Key words   : Imam Husain، Educational  methods،Ways 
of Knowing Allah،the Most high، Ontology، methods 
of Anthropology ، methods of Axiology
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املقدمة 

مستوی  علی  إنساين  نموذج  أكمل  االعىل  املقدس  العصمة  مركز  قدم  لقد 
أهل   الرجس   عنكم   ليذهب   اهلل   يريد  إنام  اآلية:  هذه  بحكم  إذ  الرض؛ 

البيت  و يطهركم  تطهريا﴾)1(.

        اإلمام احلسني )( بريء من كل رجس، وهو موصوف بالصفات احلسنة 
كافة التي يمكن لإلنسان أن يتصف هبا. عالوة علی ذلك، قد جاء الئمة 
إلی كامل أعلی وأتم.  التبوية  الناس عرب طرائقهم  وأولياء اهلل حتی هيدوا 

           إن لنهضة كربالء واستشهاد سيد الشهداء )( دروسا ملحمية 
وكفاحية وآثارا تربوية ومعنوية مجة. إذ يمكن لإلنسان يف كل عرص أن يتعلم 
من هذه احلركة دروسا أخالقية وتربوية جديدة، للوصول إلی درجة أعلی 

من اإليامن واملعرفة، ويقوم بتوسعة الدروس املأخوذة من احلركة. 

احلسني  لإلمام  التبوية«  »الطرائق  عن  بالبحث  املقالة  هذه  يف  ونقوم 
)( بالتامل يف كالمه وخطبه وأفعاله وأعامله، وأيضا، ترصفات أصحابه 
املوثوقة.  والدينية  التأرخيية  واملصادر  النصوص  يف  نجُقلت  قد  التي  الشهداء 
الرشيفة  القرآن  وآيات   )( احلسني  اإلمام  قاله  ما  بني  لالتصال  ونسعی 
حتی تتضح أصالة سرية أهل البيت )( ومعيتها للثقل الكرب أكثر فأكثر. 

وبام أن الطرائق التبوية نابعة من أهداف التبية وأسسها ، وأيضا تعرض هذه 
السس يف أكثر من موضوع مثل معرفة اهلل، وعلم الوجود )النتولوجيا(، 
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الطرائق  بجعل  فقمنا  واإلكسيولوجيا،  )النثروبولوجيا(،  اإلنسان  وعلم 
املذكورة  املواضيع  يف   )( احلسني  لإلمام  الرشيفة  السرية  من  املأخوذة 
طرائقه  وتقديم  استنتاج  علی  فعالوة  للدراسة.  أكثر  تأثري  علی  حرصا 

اخلاصة، قمنا باإلشارة إلی مصدرها الفكري وحتليلها. 

مفهوم التبية؟

عن  املتخصصة  املواضيع  وطرح  الرئييس  املبحث  إلی  الدخول  قبل 
املفتاحية.  البحث  مفردات  بمفاهيم  التعريف  علينا  التبية،  أسس 
يف  اللغة  علامء  اختلف  وقد  التفعيل،  باب  من  لغة  التبية  مفردة  إن 
»ربب«.  و  »ربو«  مادتني  إلی  أشاروا  إذ  املفردة،  هذه  مادة  حتديد 

بمعنی  استخدمت  كام  والزيادة،)2(  النمو  تعني  لغة  إهنا  و«  ب  »ر  أ: 
اإلرشاف،)3( والتهذيب،)4( ونمو القوی اجلسدية والعقلية والخالقية5. 

»ربو«  معنی  من  اختذت  –التي  الزيادة  أن  النقطة  هبذه  االنتباه  وعلينا 
الزيادة  إذ  اليشء؛  ذاك  مع  متناسبا  يكون  أن  جيب  يشء  كل  يف  اللغوي- 
اإلنسان،  عن  آخر  شيئا  تعني  لكنها  الكمية،  حسب  علی  املال  يف 
املعنوية.  القوی  نمو  تعني  كام  اجلسم،  قوی  نمو  تعني  أهنا  حيث 

وإبادة  واإلرشاف،)7(  والتدبري،)6(  املالكية،  تعني  لغة  إهنا  ب«  ب  »ر  ب: 
يناسبه.)8( ويعتقد أغلب  املوجودة يف كل يشء، ودفعه نحو كامل  العيوب 
علامء اللغة بأن مفردة »التبية« اشتقت من هذه املادة، حيث كانت مادة هذه 
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تليينا يف  الثاين إلی »ياء«  بتبديل حرف »باء«  املفردة »ترببت«، فقام العرب 
)9( واستعملت هذه  املذكور  للتغيري  مناسبا  ذجُكر  »التبية«  التلفظ، فمصدر 
والنمو ودفع  للتغذية  »النمو واالزدياد«)10( و»اإلرشاف  مثل  بمعان  املادة 
استخدمتا  قد  املادتني  هاتني  أن  يتبني  )11( فهكذا  خاص«  أدب  نحو  الفرد 
يف معاين البعض، إذ أدى هذا المر إلی ذكر معاين مادة ملادة أخری من قبل 
علامء اللغة املعارصين، فيعتقدون بأن ملفردة التبية معنی واسعًا يشمل تربية 
أبعاد اإلنسان كافة ونموها من اجلسدية وغري اجلسدية )12(.وقد ذكر علامء 
النقاط عن  إلی بعض  أشاروا  إذ  املفردة،  متعددة هلذه  تعاريف  التبية  علم 
التبية من مثل وقوعها علی علم، كوهنا ذات هدف واستمرار)13(، وتأكيد 
وأيضا،  للمتيب)14(،  واملعنوية  اجلسدية  الكفاءات  ازدهار  علی  التبية 

رضورة استعامل طريقة تربوية مناسبة )15(.

إلی  بالنظر  التبية  عن  إسالمية  تعاريف  بتقديم  املسلمون  العلامء  واعتنى 
التعريف،  هذا  إلی  اإلشارة  فيمكن  اإلسالم وأسسه؛  لدين  الكونية  الرؤية 
وهو جيمع بني ما قّدمه علامء اإلسالم: »إن التعليم والتبية اإلسالمية نظام 
من الفكار، وهو ينشأ من دين اإلسالم بصورة مبارشة أو غريمبارشة، حيث 
للتعليم  العميل  املجال  يف  املوجودة  والروابط  املظاهر  عرفان  علی  يشتمل 

والتبية، والوجوه املرغوبة فيها، وطريقة تغيريها« )16(.

الطرائق التبوية ملعرفة اهلل :

بعض  يف  للفكراحلسيني،  ميزة  أهم  وهي  التوحيدية،  اهلل  معرفة  وتتجلی 
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التبوي.  نظامه  يف  االستعانة  يف  والتوحيد  العبودي  احلب  مثل  الطرائق 

1- احلب العبودي:

احلب  طريق  هو  التوحيد  علی  املبتنية  الخالقية  التبوية  الطرائق  أهم  من 
الفرد والعرفان  ينشأ من عبودية  الذي  العبودي هو احلب  العبودي. احلب 
التوحيدي بالنسبة هلل سبحانه وتعالی، ويعرب هذا احلب عن عيوب اإلنسان 
وميوله كافة. إذ يفضل اإلنسان الرب علی العبد، ويفضل رضی اهلل علی 
غضبه  عن  النظر  ويغض  حقه،  عن  يتغافل  اهلل  حق  ولجل  نفسه،  رضی 

لجل غضب اهلل سبحانه وتعالی)17(.

وقد جاء يف احلديث القديس: »إذا كاَن الغالُِب عل الَعبِد االشتِغاَل يِب َجَعلُت 
َتُه ف ِذكِري َعِشَقني وَعِشقُتُه«)18( َتُه ف ِذكِري، فإذا َجَعلُت ُبغَيَتُه وَلذَّ ُبغَيَتُه وَلذَّ

إن احلب هو الدافع لكرس حاجز النانية، فحينام تم خروج املحب من نفسه 
تتوسع روحه، ويتك املامرسات الخالقية السيئة... فيتسبب احلب والعشق 
نشاط الكسول. وقد يؤدي احلب إلی ذكاء اإلنسان الغبي أو كرم البخيل أو 

التحيل بالصرب من قبل اإلنسان نافذ الصرب )19(.

وقد ظهرت هذه املحبة يف سرية اإلمام احلسني )( وهنضته بأفضل شكل. 
فصباح يوم عاشوراء، ملا هاجم جيش يزيد بن معاوية بضوضاء كبرية علی 
خميم اإلمام )(، رفع يده إلی السامء حامدا ربه و داعيًا : »اللهم أنت ثقتي 

يف كل كرب، و رجائي يف كّل شدة...«)20(
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هذه املعنويات هي التجيل اخلارجي للمعتقدات القلبية باملبدأ والثقة بنرصة 
باهلل   )( احلسني  اإلمام  حب  ويتجلی  العبودي.  احلب  هناية  وترينا  اهلل، 

املتعال يف بعض املقاطع من مناجاته مساء يوم  عرفة.)21(

فإذا قرب وقت الظهر، بميض حلظات الفراق وقرب موعد الوصل ترسخ 
امحرار وجهه، شاهد هبجة خاصة يف  فأكثر، واشتد  أكثر  املتيم  املحب  عزم 
املعبود  للقاء  احلب  من  احلالة  هذه  كانت  كام   ،)( احلسني  اإلمام  وجه 
مبادئه  عىل  تربوا  الذين  وهم   ،)( احلسني  اإلمام  أصحاب  يف  مشهودة 

وهنلوا من مدرسته.)22(والذين آمنوا أشّد حبا هلل﴾ )23(

2- التوحيد يف االستعانة:
والتوكل  االستعانة  عىل  للناس  مجيلة  مشاهد   )(احلسني اإلمام  ويقدم 
بتوضيح  يقوم  كان  حيث  النموذجية،  وترصفاته  بكالمه  املتعال  اهلل  علی 
منزلة التوكل واالستعانة باهلل سبحانه و تعاىل قبل وقوع حادثة عاشوراء عرب 

ترصحياته احلكيمة مثل: 

»إنَّ اْلِغنى َو ْالِعزَّ َخَرجا جَيجُوالِن، َفَلقيا التََّوكلَّ َفاْسَتْوَطنا«)24( إذ يعرف أن 
التوكل هو الطريقة الوحيدة الستمرار الغنی والعز وقوله)( »َمْن َطَلَب 
وَر النّاِس، َو َمْن َطَلَب رضا النّاِس بَِسَخِط  رضا اهللِ بَِسَخِط النّاِس كفاهجُ اهلل أمجُ
اهللِ َو كَلهجُ اهللجُ إىَل النّاِس«)25( وقوله ايضا »َمْن حاَوَل أْمرًا بَِمْعِصَيِة اهللِ كاَن 

)26(» عجُ ملَِجيىِء ما حَيَْذرجُ و َو أرْسَ أْفَوتجُ ملِا َيْرججُ

فيام نقلنا عن اإلمام احلسني)(، إنه قام بوضع كل توفيق ورضی يف رهن 
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رضی اهلل ومساعدته وبعبارة أخری، توفري السباب الطبيعية واملادية لن تؤدي 
إلی النتيجة املطلوبة من من دون معية السبب الرئيس وهو كفاية اهلل وإعانته. 

قوات  مع    )(احلسني اإلمام  مواجهة  قبل  متجسدا  المر  هذا  ونری 
مَّ َأْنَت ثَِقتِي فِی كلِّ  العدو، إذ يرد قول اإلمام احلسني)( خماطبا ربه: »الَلهجُ
ه. كْم  دَّ ه، َوَأْنَت ِل فِی كلِّ َأْمٍر َنَزَل يِب ثَِقه َوعجُ كْرٍب، َوَأْنَت َرَجآِئي فِی كلِّ ِشدَّ
تجُ  ، َويْشمجُ ِديقجُ لجُ فِيِه الصَّ يَله، َوخْيذجُ ، َوَتِقلُّ فِيِه احْلِ َؤادجُ فجُ فِيِه اْلفجُ ِمْن َهمٍّ يْضعجُ
ْجَتهجُ  ْن ِسَواك؛ َفَفرَّ هجُ إَليك، َرْغَبه ِمنِّی إَليك َعمَّ ؛ َأْنَزْلتجُهجُ بِك، َوَشكْوتجُ وُّ فِيِه اْلَعدجُ
نَْتَهی  . َفَأْنَت َوِل كلِّ نِْعَمه، َوَصاِحبجُ كلِّ َحَسنَه، َومجُ ، َوكَفيَتهجُ َعنِّي، َوكَشْفَتهجُ

كلِّ َرْغَبه.«)27(

الطرائق التبوية لعلم الوجود :
الوجود  لعلم   )(احلسني اإلمام  نظرة  عن  املبتنية  التبوية  الطرائق  من 
الوقوف عىل  ان  النظام الحسن واالعتبار.  نظرة  إلقاء  إلی  يمكن اإلشارة 
عنارص اخللق وأجزائه كافة يف نظرة القرآن الكريم وأهل البيت )( ما 

هو اال دليل علی حقانية اهلل املتعال وعظمته. 

1-  النظام الحسن :
االعتقاد بأن العامل هو مظهر العدل يؤدي إلی ظهور اهلدف الوسيط، وهو 
اكتساب معنوية التسليم والرضا، ويتصل ذاك اهلدف بمبدأ النظام الحسن. 
نظرة  منهجة  هي  املذكور  اهلدف  علی  واحلصول  املبدأ  هذا  إجراء  وطريقة 
النظام الحسن إلی أجزاء العامل كلها، يف هذه النظرة إن ما سوی اهلل يعترب آية 
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له، وليس هلم وجود من قبل أنفسهم. يف احلقيقة، إن نفسية اآلية وحقيقتها 
تدل علی وجود رب اآلية. وهذا العبد الذي ملئ كل وجوده بمحبة رب 
اآلية يقطع حبل حبه من كل يشء، فيحرصه يف ربه العظيم )28( .من جهة 
أخری، بام أن كل ظاهرة يف العامل آية ومرآة للحق املتعال فالشكوی وعدم 
يمكن  ال  للظواهر  بالنسبة  الظلم  ظن  وأيضا،  املرة،  احلوادث  من  الرضی 

التفكري هبا. 

 ،)(  السيدة زينب التي أصابت  املعنوية  السبي واآلالم  بعد ظروف   
ما كان أحد يظن بامكاهنا الرد علی كالم يزيد املتشفي واملتمثل بالقول هلا 
بيتك؟«، جتيب هبذه اجلملة »مارأيت  بأخيك وأهل  »كيف رأيت صنع اهلل 
إال مجيال«)29(. فال يمكن التلفظ هبذا الرد إال يف ضوء هذه النظرة أن كل 

العامل هو آية ومجيل. 

والذي ينظر إلی العامل بنظرة »نظام أحسن«، يمكنه رؤية الكثري من الشياء بأمجل 
شكل. او رؤية العامل بشكل مجيل سبب هدوء الروح والوجدان، كام أهنا ختلق 
الصالبة والثبات واالستمرار، زيادة علی أهنا تزيد يف قدرة حتمل الصعوبات.  

   فبهذه النظرة مل يكن يوم »عاشوراء« إال »اجلامل«، كام تفضلت زينب الكربی 
)(. فام تلفظت به إزاء سخرية العدو عن هذه احلادثة، فذاك يعرب عن 
آمال اإلمام احلسني بن عيل)(، إذ كان يرجو منذ بداية هذا السفر أن ما 
حيدث وما يريده اهلل سبحانه وتعاىل يكون خريا له ولصحابه، إما إذا كان 
بشكل النرص، وإما إذا كان بشكل االستشهاد، حيث تفضل قائال : »أرجو 
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أن يكون خريا ما أراد اهلل بنا قتلنا أم ظفرنا« )30(.

   من جتليات ورموز اجلامل يف مرآة كربالء، التي ال يمكن رشحها أكثر من 
هذا، يمكن اإلشارة إلی المور التالية:

اتضح لنا ونحن نقف عىل مضامني حادثة عاشوراء هو ظهور كامل اإلنسان، 
وأن اإلنسان إلی أي مدی يستطيع ان يسمو ليصل العلو، والوصول إلی اهلل 

والفناء يف اهلل سبحانه وتعالی. 

 إن كربالء مكان جتيل رضا اإلنسان بقضاء الرب. والوصول إلی مقام الرضی 
يف املقامات ومراحل العرفان والسلوك أمر صعب وعظيم للغاية. فإذا رأت 
زينب )(حادثة كربالء مجيلة فالسبب يعود إلی  امليزة العالية التي جتسدت 
 .)( وأصحابه وأهل بيته )(يف تضحيات وايثار ول اهلل سيد الشهداء

 من مجاليات عاشوراء الخری هو التمييز بني احلق وبني الباطل، وتبيني 
منطقة حضور وأعامل الناس الظاملني، وأيضا، منطقة حضور وأعامل الذين 
أو احلق والباطل فيؤدي ظالم  فإذا اختلط اخلري والرش،  صاروا كاملالئكة. 

الباطل إلی غبار احلق وتشوهيه. 

من مجاليات عاشوراء الخری، هو حتقق معنی جديد لالنتصار. فيظن 
البعض عن خطأ أن الطريق الوحيد للفوز هو »الغلبة العسكرية«، والفشل 
هو املظلومية واالستشهاد. فعرب عاشوراء عرفنا أن اإلنسان يمكنه الفوز يف 
اجلهاد،  يف  قَتل  يجُ أنه  مع  الفوز  كتاب  كتابة  ويمكن  للمظلومية،  نقطة  أعلی 

ويمكن لإلنسان أن يرسم »لوح الظفر« بدمه. 
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إذن كان الفاتح يف معركة كربالء اإلمام احلسني)(، وما أمجل نرصه، فهذا 
هو التعليم القرآين ل»إحدی احلسنيني«، وهو ثقافة املقاتلني هلل سبحانه وتعالی. 

علی  وحادثة  عمال  يری  اإلنسان  أن  هو  املعركة  هذه  يف  ظاهرة  وأمجل   
ضوء »مشيئة اهلل« متناسبا مع »ما أراده اهلل«. إذا قتل سيد الشهداء وأصحابه، 
قد  المر  فهذا   ،)( املصطفی   بيت  )(وأهل  زينب  سبيت  وإذا 
العمل اجلامعي صار  أن هذا  كتب يف لوح مشيئة اهلل. وأي مجال أعلی من 

منّسقًا مع مشيئة اهلل املتعال؟

2- االعتبار:
 )(من الطرائق اخلاصة للقرآن الكريم، واملدرسة التبوية لإلمام احلسني
الناس، وحياة احلضارات  التأرخيية، وأحوال  احلوادث  العربة من  أخذ  هو 

وموهتا، وهناية القوياء والظاملني وغري ذلك . 

تعني العربة من مادة »عرب« االجتياز من حالة إلی حالة أخری. إذن »االعتبار« 
إلی عرفان  امللموس  اإلنسان من عرفان  التي توصل  احلالة  و»العربة« هي 
الصفات  إلی  السيئة  الصفات  من  االجتياز  االعتبار  وتعني   .  )31( املجرد 
إلی  السيئة  الصفات  من  جيتاز  وال  الدهر  حوادث  أحد  رأی  فإذا  احلسنة. 
الصفات احلسنة فال يقال له أنه أخذ العربة، بل يقال له أنه شاهد احلوادث.)32(

إن عاقبة املفسدين للذين ليس هلم عني البصرية هي كموعظة وعربة كربی، 
ونری أن التأريخ من حسن احلظ سجل أحوال المم املاضية بقدر يكفينا. 
غري  بيشء  قام  فإذا  للتفكري،  وفقا  حياته  يبني  اإلنسان  أن  اهلل  سنن  من  إذ 
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الكون  طبيعة  تصري  حتى  الفساد  وتوسعة  الفساد  نحو  وخيطو  المر،  هذا 
والسباب اجلارية فيه مضادة ومعادية له، حيث ال تفيده قدرته، فيدمر بني 

أحجار رحی الطبيعة.)33(

لصحابه.  العرب  لتعليم  فرصة  كل  يستثمر   )(احلسني اإلمام  فكان 
إنام  و  »ما أحسن ظواهرها  باملقابر:  املرور  به عند  تفضل  ما  نذكر  كنموذج 
الدواهي يف بطوهنا فاهلل اهلل عباداهلل التشتغلوا بالدنيا فإن القرب بيت العمل 

فاعملوا والتغفلوا«)34(

كام قال اإلمام)(:»َيا اْبَن آَدَم! أجُْذكْر َمصاِرَع آباِئك َو أْبناِئك، كْيَف كانجُوا، 
ْم«)35( . ا، َو كَأنَّك َعْن َقليل َقْد َحَلْلَت حمَلَّهجُ َو َحْيثجُ َحّلوجُ

الطرائق التبوية لإلنسان:
التعقل  )(هو  البيت  لهل  القرآنية  النظرة  يف  اإلنسان  ميزات  من 
طريقة  تتطلب  امليزات  هذه  من  كل  إن  إذ  بالسوة،  والتأيس  واالختيار 
ومواجهة  بالسوة،  التأيس  فإن  االستدالل،  هلذا  وفقا  التبية.  يف  خاصة 
نتائج العامل والتناسب يف التكليف من أمور كانت تشاهد يف سرية اإلمام 
احلسني)( التبوية. وأيضا، بام أن اإلنسان يقبل الصدق واحلق حيث يسأم 
اخلداع فالصدق والرصاحة هي طريقة تربوية مؤثرة تتجلی يف سرية اإلمام 
احلسني)(. ويف النهاية، الطريقة التي تجُّعد ركنا لسائر الطرائق التبوية، إذ 
املحبة وطلب اخلري لآلخرين. الطرائق الخری، هي  جيدر االنتباه هبا عند 
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1- االستدالل والتوعية:
إن مبدأ التعقل يف التبية ينمو و جيري عرب استعامل طريق االستدالل. يمكننا 
استعامهلا  يف  ودقق  حسنة  بصورة  الطريقة  هذه  عرف  إذا  املعلم  إن  القول 
النقدي، وأيضا، اكتشاف قوانني  التفكري  املتعلمني للحصول علی  فيساعد 

الكون)36(.

إال  يشء  ال  بتعبية  حمكوم  فطرته  بحسب  اإلنسان  أن  الكريم  القرآن  ويری 
العلم. إذ كلام قدر علی البحث فال يكتفي باتباع اآلخرين، بل يقوم بالبحث 

الواسع ويصل إلی أسبابه احلقيقية بنفسه)37(.

    إن أمهية طريقة االستدالل يف اإلسالم و السيام القرآن الكريم أمر ليس 
عن  البحث  عرب  ببساطة،  المر  هبذا  اإلملام  ويمكننا  أحد.  علی  مكتوما 
استعامل كبري حلروف التعليل وسائر عالمات االستدالل يف القرآن الكريم. 

جدًا  رضوري  أمر  اإلنسان،  هبا  يتحىل  أن  جيب  التي  البصرية  و  الوعي  إّن 
اىل  الطريق  السري يف  يؤديه،  فاليمكن لإلنسان  أن  يريد  أو دور  لّي عمل 
اهلدف من دون تلكؤ أو تعثر مامل يكن عىل بينة من أمره ووضوح يف هدفه 
واستنادًا اليه. فقد وجدنا اإلمام احلسني)(حيدد اهلدف بوضوح، ويرسم 
»أهيا   :)(االمام قال  أيضًا.  بوضوح  معامله  ويتبني  الطريق،  للمجاهدين 
منكم سلطانًا  رأى  من  يقول:   )(اهلل جدي رسول  إين سمعت  الناس، 
ناكثًا لعهد اهلل، خمالفًا لسنة رسول اهلل، يعمل يف  جائرًا مستحاًل حلرام اهلل، 
عباد اهلل باإلثم والعدوان، فلم يغري عليه بفعل وال قول، كان حقًا عىل اهلل 
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وتركوا طاعة  الشيطان،  لزموا طاعة  قد  وإن هؤالء  أال  مدخله،  يدخله  أن 
الرمحان ... واستأثروا بالفيء واحلوا حرام اهلل «)38(

»أال ترون اىل احلق اليعمل به واىل الباطل اليتناهى عنه، أال فلريغب املؤمن 
ف لقاء اهلل فإين ال أرى املوت إال سعادة، واحلياة مع الظاملني إال برما«)39(

وهكذا يظهر أن االمام احلسني)(يبرص املسلمني بأنه عندما تنحدر المور 
اىل احلالة املوصوفة، فينكر املعروف ويستمرىء الناس املنكرات، وينظر إىل 
االنتفاضة  بد حينئذ من  فال  يتناهى عنه...  والباطل ال  به،  يعمل  احلق فال 
اإلهنيار  حالة  واليقاف  نصابه،  اىل  احلق  إلعادة  العارمة  والثورة  املسلحة، 
والتداعي يف االمة، واالنتفاضة املسلحة تعني الدخول يف املواجهة احلاسمة 
مع النظام املتسلط، وهنا نجد اإلمام القائد)(حيدث وعيًا متزايدًا ومهاًم 

بام تتطلبه مثل تلك املواجهة املسلحة.

وحتی مل يتوان اإلمام احلسني)( يف تربية قوات العدو، إذ تكلم معهم يف 
الدنيا  منع حرص  وإن  تبرصهتم.  وحاول  االستدالل  بلسان  يوم عاشوراء 
فاحلقيقة  بن سعد،  قوات عمر  قبل  احلق من  قبول  الطاغوت  واخلوف من 
هلم،  هنائيًا  إنذارًا  احلسني)(كانت  لإلمام  املؤثرة  الترصحيات  أن  هذه 
اإلمام  إن  أخری،  جهة  من  نارصهم!  عارفني  احلرب  ساحة  إلی  فجاؤوا 
املنحرفني وتربية ذوي  بتوعية  يقوم  العمل صار كالذي  احلسني)( هبذا 

اللباب، حيث منع حتريف عاشوراء ووضوح أهداف كال اجليشني. 

فأرصخناكم  وهلني،  استرصختمونا  أحني  وترحا  اجلامعة  أيتها  لكم  »تبا 
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نارا اقتدحناها  موجفني شحذتم علينا سيفا كان يف أيامننا، وحششتم علينا 
عليهم  ويدا  أوليائكم  عىل  إلبا)حشدا(  فأصبحتم  دونا  وعمن  عدوكم  عىل 
العدائكم بغري عدل رأيتموه بثوه فيكم وال أمل أصبح لكم فيهم ومن غري 
حدث كان منا وال أري يفيل فينا فهال لكم الويالت إذ كرهتمونا تركتمونا 
والسيف مشيم واجلأش طامن والرأي مل يستخف، ولكن استرصعتم إلينا 
وذلة  وهلوعا  وحكة  قيحا  الفراش  كتداعي  إلينا  وتداعيتم  الدبى  كطرية 
وبقية   ، اآلثام  وعصبة   ، الكتاب  ونبذة  الحزاب  وشذاذ  المة،  لطواغيت 
الشيطان، وحمريف الكالم ومطفئي السنن وملحقي العهرة بالنسب، وأسف 
املؤمنني، ومزاح املستهزئني الذين جعلوا القرآن عضني لبئس ما قدمت هلم 

أنفسهم أن سخط اهلل عليهم ويف العذاب هم خالدون«)40(

2- التأيس بالسوة:
للتأيس بالسوة احلسنة أمهية بالغة يف التبية اإلسالمية. هتدف هذه الطريقة 
إلی أن لكل فرد أسوة من القول والعمل املرغوب فيهام، حتی تتغري منزلته و 
تتجلی فيه حالة حسنة يف ترصفاته الفردية واالجتامعية متناسبة معهام. ونقطة 

جيدر االنتباه هلا هي اتباعه احلسن، إذ يتبع الفرد أسوة حسنة عارفا إياها. 

ونری يف القرآن الكريم وصف السوة احلسنة جاء يف اآليت: َلَقْد كاَن َلكْم يِف 
و اهللََّ َو اْلَيْوَم اآْلِخَر َو َذكَر اهللََّ كثرِيًا﴾)41( وِل اهللَِّ أجُْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن كاَن َيْرججُ َرسجُ

للتبية  حمسوسة  أسوات  لنا  تقدم  كلها  عاشوراء  هنضة  إن  القول  يمكننا 
احلسينية. فهذه هي رسالة النبياء والئمة )صوات اهلل عليهم امجعني( كافة، 
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 )(أن الدين قد أرسل لسعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، واإلمام احلسني
حلياتنا  عال  نموذج  فترصفاته  فيه.  الدين  يتجلی  إذ  أعامله،  يف  السوة  هو 
إنقاذه  اإلمام احلسني)(، وإنام كان هيدف  قام  فإن  الدنيوية والخروية. 
الخروي، و يبني الخالق و الحكام واملعتقدات للناس، وهي ال ترتبط 
وماكانوا  معه  واحلرب  القتال  حيدث  كان  فام  والظاملني،  الدنيا  أهل  بعامل 
يقتلونه! يف احلقيقة، كانوا خيافون دينا دخل مال احلياة الدنيوية ويقدم برامج 
للدولة وحياة الناس، إذ يبني الحكام احلقوقية واجلزائية، ويقدم أسوة لتبية 
املجتمع. فلهذا، ملوضوع التأيس بالسوة يف هنضة عاشوراء تأثريات واسعة 

علی املسلمني، مثل:  
واحلرية،  اجلهاد،  مثل  صفات  يف   )(احلسني اإلمام  بأسوة  االنتباه  1ـــ 

وعدم قبول الذلة، وطلب الشهادة. 

2ـــ ختويف الظاملني يف املستقبل عرب التأثري املعنوي غري املبارش عليهم . 

3ـــ استعداد الناس الدائمي للقيام وممارسته كل سنة يف مراسيم عاشوراء . 

4ـــ تفضيل املوت بالعز علی العيش بالذل واالحتقار. 
التي جيب  اإلنسانية واإلهلية  للقيم  بالنسبة  يتعلق هبا  الدنيا وما  احتقار  5ـــ 

عىل االنسان بلوغها والتحيل هبا  

3- مواجهة نتائج العامل :

لتنمية الشعور باملسؤولية يف الفرد، تجُّعد مواجهة نتائج أعامله احلسنة والسئية 
أمرًا رضوريًا. بعبارة أخری، إذا جّرب اإلنسان نتائج مطلوبة أو غري مطلوبة 
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أعامل  بتك  يتّعهد  فهكذا  عميقًا،  ادراكًا  سوءها  أو  حسنها  فيدرك  لعامله 
سئية أو يلتزم بالقيام بأعامل حسنة أكثر من ذي قبل )42(.

مناسب  ودافع  سبيل  والعقاب،  التشجيع  عرب  يسلك  عادة  الطريق،  وهذا 
خلطوته نحو اخلري والصالح، وأيضا، منعه من الرش والفساد. فيشجع اهلل 
التبية  طريق  فاحتا  ينبههم،  أو  متعددة  وسائل  عن  عباده  تعالی  و  سبحانه 

واهلداية هلم. 

بأعامله  للقيام  ييأس  أو  يشجع  أنه  إلی  أعامله  نتائج  الفرد  مواجهة  وتؤدي 
السلبية لعامله. يف هذا  أو  اآلثار اإلجيابية  نتيجة معرفته  مرة أخری، وهذا 

الطريق، حياول الفرد وفقا ل»حب الذات« أن يقوم بأعامله حيث ال يرض. 

يف الولوية والتتيب بني التشجيع والعقاب، علينا القول إن ال يشء يدفع 
اإلنسان  لن  الصحيح،  كالتشجيع  واملحاولة  املسؤولية  قبول  إلی  الناس 
الكامل  حتب  وهي  فطرته،  بحسب  والتقدير  والتشجيع  الكامل  إلی  يميل 
املطلق ويشمئز النقص ، بعبارة أخری، كام أن الفطرة الرئيسة لإلنسان حيب 
الكامل املطلق وفطرته التبعية يكره النقص فالتشجيع والتقدير يف تربيته هو 

الرئييس والعقاب والعقوبة هو التبعی)43(.

كام تفضل أمري املؤمنني عيل)( يف اللحظات الخرية من عمره الرشيف: 
»كونا للظامل خصام و للمظلوم عونا«)44(، مل يكن اإلمام احلسني)( أبدا 
هذا  عن  يقول  فإنه  والسلبية.  اإلجيابية  للترصفات  بالنسبة  االكتاث  يعدم 

ْزى بِاالْْحساِن«)45( وٌذ بِاالْْجراِم، مجُ ل َيْعَلمجُ أّنه مأخجُ المر: »إْعَمْل َعَمَل َرججُ
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كام يقول يف خطبته الغراء يف منى خماطبا أصحابه واحلجاج: »فأما حق الضعفا 
فضيعتم وأما حقكم بزعمكم فطلبتم. فال ماال بذلتموه وال نفسا خاطرتم 
اهلل  تتمنون علی  أنتم  اهلل.  ذات  عاديتموها يف  عشرية  وال  للذي خلقها  هبا 
جنته وماورة رسله وأمانا من عذابه. لقد خشيت عليكم أهيا املتمنون علی 
اهلل أن حتل بكم نقمة من نقامته، لنكم بلغتم من كرامة اهلل منزله فضلتم هبا، 
باهلل يف عباده تكرمون وقد ترون عهود  باهلل ال تكرمون وأنتم  ومن يعرف 
اهلل منقوضة فال تفزعون وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون وذمة رسول اهلل 
)( حمفوره والعمی والبكم والزمنی يف املدائن مهمله ال ترمحون وال فی 
منزلتكم وال من عمل فيها تعينون وباالدهان واملصانعه عند الظلمه تأمنون، 
كل ذلك مما أمركم اهلل به من النهی والتناهی وانتم عنه غافلون. وأنتم أعظم 

الناس مصيبه ملا غلبتم عليه من منازل العلامء لو كنتم تشعرون«. 

قام اإلمام احلسني)( بتوبيخ أولئك كبار اإلسالم! من دون أية ماملة أو 
خوف يضع نتائج أعامهلم أمام عيوهنم الغافلة. إذ يعرف اإلمام)( ظنهم 
غريصحيح،  أمرا  السئية  العامل  هذه  بوجود  الكثرية  ونعمها  باجلنة  الفوز 
وينذرهم باالنتقام اإلهلي لجل التسوية مع احلكومة. نعم! ال يمكن غض النظر 
عن الواقع وكتامن احلدود اإلهلية يف غطاء من املجاملة بعذر الصداقة واملحبة.  

4- التناسب يف التكليف:

تتناسب كل مرتبة من السعادة مع وسع كل فرد ومقدرته، بالنظر إلی مراتب 
تكاليف  لتحديد  وتعالی  سبحانه  اهلل  ينظر  كام  املختلفة.  وأبعادها  السعادة 
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اليكلف  أكثر من وسعهم  فرد، وال يصعب عليهم  إلی وسع كل  العباد 
اهلل نفسا إال وسعها﴾)46( فعلی املريب أيضا مراعاة االنعطاف والتساهل يف 

حتديد تكاليف املتعلمني. 

  إن إعادة النظر يف التكاليف والتقليل منها فوق طاقة الفرد تجُّعد من الطرائق 
املؤثرة يف عملية التبية، إذ إنه ال يدل علی ضعف املعلم، بل استعامل هذه 

الطريقة يدل علی ميزة إجيابية ومؤثرة، وهي التساهل فيه )47(.

يف  أسايس  أثر  هلا  التي  المور  يف  قاطعًا  يكون  أن  املريب  علی  شك،  دون 
الطريقة للتقويم والتسهيل  عملية تربية اإلنسان. يف احلقيقة، تستعمل هذه 
أن يؤخذ هذا  المر  االنتباه هبذا  فلهذا، جيب  نفيها ونقضها.  التبية، ال  يف 

الطريق بتحديد نوع القيود واقتضائها يف التكليف )48(.

ويقول اإلمام احلسني)( يف هذا املجال: »ما أخذ اهلل طاقه أحد إال وضع 
عنه طاعته و ال أخذ قدرته إال وضع عنه كلفته«)49(.

إذا مل يكن املريب صادقا يف عملية التبية ويكتم بعض المور عن املتيب، شيئًا 
فشيئًا يقلل من ثقة املتيب بالنسبة للمريب، حيث ال نری للتبية نتيجة خاصة. 
الناس يضعون اآلخرين يف ظروف  أن  نری  اإلنسانية، وأحيانًا  الروابط  يف 
حتی يرغم بالقيام بعمل ما، ودافعهم هو التقليل من مستوی خوفه وقلقه. 
إال أن هذا الطريق ربام يؤدي إلی اشمئزاز الفرد من ذاك العمل أو الفراد 

املرتبطة به اشمئزازا دائميا. 
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مل يكن مكان لإلغواء واإلغراء يف التبية اإلسالمية واإلهلية، ومل يتبع النبياء 
والولياء أهدافهم خاصة أهدافهم التبوية عرب كتامن الظروف املوجودة. 

وإن كان حلادثة عاشوراء أبعاد سياسية واجتامعية وعسكرية، فأمهية جانبها 
أكثر وأبرز. مع أن اإلمام  التأريخ  العامل حتی هناية  للناس كافة يف  التبوي 
والرصاحة  الصدق  يتك  مل  لكنه  عمله،  هناية  يعرف  كان   )(احلسني
بأعذار مثل حفظ معنويات أصحابه وعدم احلصول علی معاونتهم، إذ كان 
يؤكد طوال مراحل السفر مجيعها علی هذه النقطة أن هناية هذا السفر هي 
اجلنة، وال ينتظرهم أي يشء من منافع الدنيا. فتوضح هذا المر ترصحياته 
ولجُ اهلل)  (بِأيّن  يِن َجّدي َرسجُ املشهورة ليلة عاشوراء أكثر فأكثر: »َوَقْد أْخرَبَ
ورا َوكْرَبال َوفيها اجُْسَتْشَهدجُ َوَقْد  قالجُ هلا َعمجُ َسأجُساقجُ إىَل اْلِعراِق فأْنِزلجُ َأْرضًا يجُ
الِء ْالْعداِء َغدًا َوإينِّ َقْد أِذْنتجُ َلكْم  . أال َوإيِن َأظجُنُّ َيْوَمنا ِمْن هؤجُ َب امْلَوِعدجُ َقرجُ
وهجُ  وا مَجيعًا يف ِحّل َلْيَس َعَلْيكْم ِمنِّي ِذماٌم َوهذا الّليلجُ َقْد َغِشَيكْم َفاخِتذجُ َفاْنطِلقجُ
ٍل ِمْن َاْهِل َبْيتِي َفَجزاكمجُ اهلل مَجِيعًا َخرْيًا  ٍل ِمنْكْم بَِيِد َرججُ ْذ كلُّ َرججُ مَجاًل َولَِيأخجُ
بجُوَنني َو َلْو أصابجُوين َلَذَهلجُوا  قجُوا يف َسواِدكْم َوَمداِئنِكم َفإنَّ اْلَقْوم اِنَّام َيْطلجُ َو َتَفرَّ

َعْن َطَلِب َغريي« )50(.

إن اإلمام احلسني)( كان يدعو شيعته إلی الصدق وجتنب اإلغواء والنفاق 
جُْم ِمْن كلِّ ِغشٍّ َو ِغّل َو َدَغل«)51( . لجُوهبجُ حتی يف الكالم: »إنَّ شيَعَتنا َمْن َسِلَمْت قجُ

6-  املحبة و طلب اخلري :
تغيريا كبريا ودفعه نحو  تغيريه  املحبة، وال يمكن  إلی  اإلنسان  حتتاج فطرة 
الكامل إال عن طريق املحبة. إن املحبة منشأ لتبية النفوس وتليني القلوب 
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املتحجرة . إذ ال توجد طريقة يف تربية اإلنسان أكثر تأثريًا من املحبة، ولسلوك 
أفضل طرق تربوية علينا االجتاه نحو املحبة. إن اهلل سبحانه و تعالی زّين نبيه 
الكرم )( باملحبة، حيث ارشده يف تربية الناس عرب هذا الطريق: فبام 
رمحة من اهلل لنت هلم ولو كنت فظًا غليظ القلب النفضوا من حولك﴾)52(

اإلمام  مواجهة  ذكر  يمكن  احلسينية  التبية  البارزة يف  املحبة  ومن مصاديق 
لقتال  الرياحي، وهو جاء  يزيد  بن  احلسني)( وأصحابه مع قوات احلر 
اإلمام احلسني)(. فلام رأی اإلمام)( عطشه، فسقّي املاء هلم، وحتی 
أعطی املاء خليوهلم يف تلك الصحراء اجلافة، ثم قام بالتكلم معهم )35( وربام 
أدی هذا النوع من الترصف إلی تغيري طريق احلر التأرخيي وهدايته البدية. 

ساحة  يف  ساعات  بعد  سيستشهد  أنه   )(احلسني اإلمام  يعلم  كان  وإن 
كربالء بيد هذه المة، مل يتك طلب اخلري هلم، فقام بموعظتهم وتنبيههم. 
ثقياًل عليه:  الناس  إنه كان حمزونا لجل مصريهم املشؤوم، فكان شقاء  إذ 
ثم  فيذهب  كربالء،  ساحة  يف  مجله  يركب  إنه  عنتم﴾)54(  ما  عليه  عزيز 
النبي  ثوب  ويلبس  رأسه،  علی   )( الكرم  النبي  عاممة  ويضع  يرجع، 
هذه  من  أحد  توعية  علی  يقدر  ربام  نحوهم،  ويتجه  خيله  (يركب   (

اجلامعة الشقية)55(.

الطرائق التبوية لإلكسيولوجيا ــ علم القيم واملثل العليا ــ:

لتبية  الالزمة  اخلطوات  أهم  من  ومنهجتها  القيم  معرفة  تجُّعد 
اإلنسان  دوهنا  يمن  التي  املعايري  هي  القيم  أن  وبام  ناجحة. 
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املريب  لدن  من  رصدها  الرضوري  فمن  غاياته،  إلی  للوصول 
التغيري  عن  حمفوظة  القيم  هذه  تبقی  حتی  احلقيقة،  يعرف  وهو 
اللطيفة  العبارات  واستعامل  القيم  نحو  اهلداية  وإن  واالنحراف. 
لننا   ،)(احلسني لإلمام  التبوي  السلوب  من  الطريقتان  مها 

القيم.   هذه  ترويج  يف  واللطافة  اجلامل  هذا  إلی  نحتاج 
1-اهلداية نحو القيم:

والسعادة(،  )الكامل  اإلنسان  بغايات  ارتباطها  لجل  كرامة  القيم  تكتسب 
إلی أهدافه.  التي يوجدها اإلنسان للوصول  العلوم  العلوم هي  إذ إن هذه 
واملتنسقة  املتناسبة  االعتباريات  وهتيئة  الهداف،  تعرف  يقدرعلی  والعقل 
ونوع  ارتباطها  ملدی  وفقا  االعتبارية  القيم  تقييم  يتم  إذن  وتدوينها.  معها 

تأثريهاعلی حتقيق الهداف. 

قيمة.  كل  ودالالت  النتائج  يف  والتفكري  التجربة  القيم  دراسة  طرائق  من 
لتشجيع املتيب للحضور وترشفه يف عامل القيم يمكن للمريب أن يبدأ بتبيني 
وكامله.  سعادته  مع  ارتباطهام  وتوضيح  والسيئة  احلسنة  الترصفات  نتائج 
السعادة  مع  وارتباطها  الفعل  لنتائج  بالنسبة  املتيب  لتوعية  أخری،  بعبارة 

والكامل )اخلري( أثر رئييس ومهم يف التبية القيمية. 

تسمی التوعية بالنسبة آلثار اخلري للفعل القيمي طريق اهلداية، حيث تكون 
الصلة بني املريب واملتيب قريبا وتقدر مكانتهام كالبعض. 

رفيع، كام ال  منشأ  أمر من دون  فيها  التي ال حيدث  الطريقة  اهلداية هي  إن 
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يوجد دافع غري الوصول إلی اخلري واملنفعة للمخاطب واختيار طريق صالح 
من قبله، حتی ينفع من هذا االختيار )56(.

يتم عرض القيم للمتيب ال من موقع اإلرغام بل من موقع الدعوة، مرافقا للتوجيه 
لتلك القيمة. إذ يمكن القول إن اجتاه اهلداية يقع بني االجتاهني احلر وغريه. 

إذا  املوت  أن  وخالدة  تأرخيية  ل  مججُ ببيان  الناس  عّلم   )(احلسني واإلمام 
كان هلدف أكرب ليس مؤملا، بل إنه ميلء باخلري واملرسة: »املوت بالعز أفضل 

من العيش بالذل« )57( .

والعناية  القيم  يذّكرنا  وهو   ،)(احلسني لإلمام  الخری  القوال  ومن 
بحفظها، هو رده لتوصية ابن عباس عن تغيري نظرته للذهاب نحو الكوفة، 
 )(احلسني اإلمام  دماء  لسفك  الراسخ  اليزيديني  عزم  علی  أكد  إنه  إذ 

ة« )58(. قائال: »الَْن اجُْقَتَل َواهللِ َبَمكاٍن َكذا أَحبُّ إَلَّ ِمْن أْن أْسَتَحلَّ بَِمكَّ

2- استعامل العبارات اللطيفة يف الكالم :

إن الكالم يعرب عام يف وجود اإلنسان وشخصيته من جهة، ومن جهة أخری، 
للصوت والكلامت قدرة للتأثري اإلجيايب أو السلبي علی اآلخرين. إن الكالم 
اللني واحلسن وذا املحبة يقدر علی تقليل املشاكل املعنوية والعيوب اخللقية 
من  الكبار  قلوب  املحبة يف  تعميق  يساعد علی  إنه  و  واملراهقني،  لألطفال 
الكآبة واالنعزال،  إلی  الكالم  الغضب يف  يؤدي  ، ومن جهة أخری،  جهة 
والتشاؤم، وخيبة المل. فنقدم بعض النامذج من االرتباط الكالمي لإلمام 
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احلسني)( مع أوالده وأصحابه: 

أ. يقول اإلمام احلسني)( حني احلديث مع بنته سكينة )(لتقليل آالمها 
املعنوية: )يا نور عيني ، كيف  ال يستسلم  للموت  من  ال نارص له  وال معني(

ب. ملا أرسل أخاه العباس )( للبحث عن سبب حركة قوات العدو 
فعرب عن حبه القلبي بالنسبة له هبذه العبارات: »يا عباس ، اركب  بنفيس 
أنت -يا أخي - حتى  تلقاهم  فنقول  هلم : ما لكم ؟وما بدا لكم  وتسأهلم  عام 

جاد هبم «
ج. ملا سأل القاسم )( عن استشهاده، قال اإلمام احلسني )(: )إي  

واهلل  -فداك  عمك - إنك  لحد من  يقتل  من  الرجال  معي (

 ،)( السجاد  اإلمام  احتضن  الوداع،  حني  الخرية  اللحظات  يف  د. 
فقال: يا بني أنت أطهر أوالدي، والفضل يف أرسيت، فراقب هؤالء النساء 

والطفال من قبيل. 
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اخلامتة
تبت الكثري من القوال واالبحاث واملقاالت عن تعاليم عاشوراء،  1. وإْن كجُ
فلم يعرف ومل يقدم الكثري من أبعاد شخصية اإلمام احلسني )( وهنضته 

السيام من خالل مدرسته التبوية. 
2. إذا قدمنا البحث عن الطرائق التبوية وصلتها بأسس التبية وأهدافها 
فيمكننا إنتاج علم ديني وتطبيق علوم أهل البيت  علی املستوی العاملي. 
3. تجُعد سرية اإلمام احلسني )( العملية وترصفاته بالنسبة لترصحياته وما 
وصی هبا يف الكالم أفضل مصدر الماطة اللثام عن طرائقه التبوية. وهلذا 

المر أمهية كبرية يف منهجة التبية وتأثريها. 
4. قد اتبع البعض من الطرائق التبوية لإلمام احلسني )( علی املعتقدات 

اإلهلية ونظامه التوحيدي، مثل احلب العبودي، والتوحيد يف االستعانة. 
5. أدت النظرة اإلهلية لإلمام احلسني )( إلی استعامل طرائق إلقاء نظرة 
النظام الحسن واالعتبار من ظواهر العامل، وهلا منزلة كبرية يف تربية النفوس 

املستعدة.  
6. جتلی علم اإلنسان القرآين لإلمام احلسني )( بالطرائق التبوية مثل 
االستدالل والتعليم، والتأيس بالسوة، ومواجهة نتائج العامل، والتناسب 

يف التكليف، والصدق وجتنب اإلغواء، و املحبة وطلب اخلري . 
7. اظهر البحث أن اهلداية نحو القيم باستعامل العبارات الطيبة و اللطيفة 
من لدن االمام السبط الشهيد عليه السالم اسهمت يف ايصال افكاره بطرائق 

سهلة ملحبيه فضاَل عن أعدائه . 
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املصادر واملراجع 
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النرش و التوزيع، 1418ق.
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دارالتعارف للمطبوعات، 1403ق.

1376ه.ش..26 العلمی  طبع  طهران،  اجلنان،  مفاتيح  كليات  عباس،  القمي، 

1347ق..27 االسالمية،  املكتبة  طــهــران،   ، اكــرب  عيل  الكاف،حتقيق  الكليني،  

ـ .28 ــ داراحياء الرتاث العريب. بريوت  املجليس، حممد باقر، بحاراالنوار، الطبعة 3 

لبنان ـ 1403 ق.

1375ش..29 ــث،  ــدي داراحل قــم،  احلكمة،  مــيــزان  حممد،  ري شــهــري،  حممدي 

و .30 الثقافة  وزاره  طهران،  الكريم،  القرآن  فی كلمت  التحقيق  مصطفوی، حسن، 

االرشاد االسالمی، 1368ش.

1364ش..31 صدرا،  مطبعة  طهران،  حسيني،  محاسه  مرتضی،  مطهري، 

1358ش..32 صدرا،  طهران،   ، عيل  دافعة  و  جاذبة  مطهري،مرتضی، 

 لويس ، املنجد، بريوت، داراملرشق، 1973م. .33

العباد، .34 علی  اهلل  حجج  معرفة  ف  االرشاد   ، البغدادي  النعمن  بن  حممد   ، املفيد، 

بريوت، داراملفيد، 1414ق.
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منهج االمام احلسني)(يف  صياغة االنسان و تربيته 

حممد .35 أيب  اإلمام  الی  املنسوب  التفسري  باقر،  حممد  سيد  ابطحي،  موحد 

1409ق. املهدي،  االمام  مدرسة  قم،   ،)(العسكري عيل  بن  احلسن 

1385ش..36 ناظرين،  مطبعة  العربات،  قتيل  باقر،  حممد  سيد  يزدي،  نجفي 

نجمي، حممد صادق، سخنان حسني بن عيل از مدينة تا كربال، مطبعة االسالمي، .37

قم، 1360ش.

نقيب زاده جاليل، مريعبد احلسني، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، طهران، .38

مكتبة الطهوري، 1374ش.
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1.فهرس املجلة بحسب املؤلفني
 The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Authors.

2. أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية.
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3.فهرس املجلة وفق عناوين البحاث
 The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Themes.
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فهرس أعداد المجلة للسنة الثالثة

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

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

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

• 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 



Editor Secretary
Yasser Sameer Hashim Al-Banaa 

Editorial Board
 Prof.Dr.Zayen Al-Abedeen  Mousa Jafar

(University of Karbala،College of Education for Human Sciences)
 Prof.Dr.Maithem Murtadha Nasrou-Allah

(University of Karbala،College of Education for Human Sciences)
Assist. Prof .Dr .Oday Hatem Al-Mufriji

(University of Karbala، College of Education for Human Sciences)
Assist. Prof .Dr . Naaeem Abid Jouda

(University of Karbala، College of Education for Human Sciences)
Assist. Prof .Dr . Ali Abdul-Kareem  Al-Ridha

(University of Karbala، College of Education for Human Sciences)
Lecturer.Dr . Ghanim Jwaid Idaan

(University of Karbala، College of Education for Human Sciences)

Lecturer. Dr. Raed Dakhil Al- khuzaai
(University of Kufa ، College of Arts)

Auditor Syntax (Arabic)
Assist. Prof. Dr.Falah Rasul Al-Husseini

(University of Karbala، College of Education for Human Sciences)

Auditor Syntax (English)
Lecturer. Dr. Ghanim Jwaid Idaan

(University of Karbala، College of Education for Human Sciences)

The Administration of the Finance
Mohamad Fadel Al-Asadi

(B.Sc. Physics Science from University of Karbala)

Electronic Website
Yasser Al- Seid Sameer Al- Hosiny



The General Supervisor
Sayed. Ahmad Al-Safi

The Guardian of Al-Abbass Holy Shrine

The Scientific Supervisor
Sheikh Ammar Al-Hilali

Chairman of the Islamic Knowledge and Humanitarian Affairs 
Department in Al-Abbas Holy Shrine

Editor-in-Chief
Dr. Ehsan Ali Saeed Al-guraifi   

(Director of Karbala Heritage Center )

Editor Manager
Assist. Prof .Dr. Ali Tahir Turki Al-Hilli

(University of Karbala ،College of Education for Human Sciences)

Advisory Board 
Prof. Dr. Faruq M. Al-habbubi

(University of Karbala ، College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Ayad Abdul- Husain Al- Khafajy

(University of Basrah، College of Arts)
Prof. Dr. Zaman Obiad Wanass Al-Maamory

(University of Karbala ، College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Iyad Abdal Al-Hussien Al-Kafaji

(University of Karbala ، College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Ali Kassar Al-Ghazaly

(University of Karbala ، College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Jassim Mohammad Shattub

(University of Karbala ، College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr.  Adel Mohammad Ziyada

(University of Cairo، College of Archaeology)
Prof. Dr.  Hussein Hatami

(University of Istanbul، College of Law)
Prof. Dr. Taki Abdul Redha Alabdoana

( Gulf College / Oman)
Prof. Dr. Ismaeel Ibraheem Mohammad Al-Wazeer
(University of Sanaa،  College of Sharia  and Law)



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



D
ak

-//
//

PRINT ISSN: 2312-5489

ONLINE ISSN: 2410-3292

ISO: 3297

Consignment Number in the Iraqi National 

Library and Archives :1912-1014

Phone No.  310058

Mobile No. 0770 0479 123

Web: http://Karbalaheritage.alkafeel.net

E- mail: turath@alkafeel.net



Al-Abbas Holy Shrine. Division of Islamic and human knowledge affairs. Karbala heritage center. 

 Karbala heritage : Quarterly Authorized Journal for Specialized in Karbala Heritage \ Issued by Abbas 
Holy Shrine Division of Islamic and human knowledge affairs. Karbala heritage center. - Karbala, Iraq :  
Abbas Holy Shrine,  Division of Islamic and human knowledge affairs. Karbala heritage center, 1435 
hijri = 2014-  

   Volume : Ilstrations ; 24 cm 

   Quarterly.- Thired year, Thired volume, fourth Number (October 2016)- 

   ISSN 2312-5489 

   Bibliography 

Text in English and Arbic languge 
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