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

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

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

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

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

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



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

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

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

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

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

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

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

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



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

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

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد الثالث
تراث كربالء ... مسؤولية البحث العلمي

عن  أبناؤها  يبحث  التي  األماكن  هي  ،وكثرية  املدن  هي  كثرية 
ورشائحها  كربالء  مع  أنَّنا  غري  لذاكرهتا،  وترميم  هلويتها  صياغة 
نرضب صفحًا عن ذلك، ونتجاوزه  ملهمة أكرب ،وأعظم تلك هي 
مهّمة إعادة إنتاج الرتاث وتثويره عىل نحو يتساوق ومبادئ البحث 
خماضًا  تشهد  التي  املرحلة  هذه  يف  األّمة  حاجة  ليالمس  العلمي 
عسريًا ينبغي أن ال يشهد والدات مشوهة ال متت لرتاثها بصلة من 

قريب أو من بعيد . 
رئيسًا  كربالء  تــراث  جملة  عىل  القائمون  يعّول  ذلــك  ألجــل 
واستشاريني وحمررين عىل أن ينظر األكاديميون واملهتمون بالرتاث 
تراثي  ثقل  املدينة من  ما ورثته هذه  نظرة علمية يف كّل  الكربالئي 
املعادالت  وفق  عىل  فجواته  ويرمموا  صياغته  ليعيدوا  وحضاري 
املنسجمة  مقوالهتا  وللمعارصة  هيبته  للرتاث  حتفظ  التي  العلمية 

وروح العرص .
الرتاث  يعنيه  ما  تعي  قــراءات  إىل  نتطلع  فإنَّنا  املناسبة  وهبذه 
الكربالئي الذي ارتبط باحلسني )( سرية وشهادة وبقاء ال تنفد 
موارده الفكرية والثقافية العقدية إىل ما شاء اهلل هلذه املدينة من بقاء . 
ونتوسم يف الباحثني الكرام العمل معا عىل حتقيق تراث كربالء عىل 
وفق أسس علمية ليتسنى قراءته قراءة علمية هتدف إىل إعادة إنتاجه 



. )( بام ينسجم وطبيعة املدينة وعنواهنا املتمثل باإلمام احلسني
واليوم نضع بني يدي قراء )تراث كربالء( ومتابعيها من الباحثني 
والفضالء واملهتمني عددًا جديدًا يتضمن جمموعة قراءات ملجموعة 
والرتاث  املجتمعي  والرتاث  التارخيي  الرتاث  أبواب  يف  مقوالت 
األديب عىل أمل تنال القبول والرضا وتنجح يف استنهاض الباحثني 
وعلينا  كربالء  برتاث  صلة  هلا  ُأخر  مقوالت  اختيار  عىل  وحثهم 

مجيعًا تقع مسؤولية البحث يف تراث كربالء.



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة 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  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

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

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

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



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا . 

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

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

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية . 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
وما  واالقتصادية،  الفكرية،   : املتنوعة   بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الرتاث  عن  فالكشف  ذلك،  إىل 

اخلرضاء . 
الباحثني  تدعو  "تراث كربالء" التي  كله جملة  فكانت من ذلك 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملخ�ص
واقعة  يف    زينب  السيدة  مواقف  من  بـ)ملحات  املوسوم  بحثنا  هيدف 
الطف( اىل تسليط الضوء عىل بعض املواقف التي وقفتها عقيلة اهلاشميني يف 
واقعة الطف اخلالدة، وحاولنا فيه الرتكيز عىل أهم االحداث التي شاركت 
بعض  فتتبعنا  العظيمة،  املــرأة  هذه  ملواقف  صورة  اعطاء  اجل  من  فيها، 
الروايات التي حاولت  التي اشارت اىل هذا االمر، وحاولنا نقد  الروايات 
تشويه النهضة احلسينية واالساءة للسيدة زينب ، وخلص البحث اىل ان 
وجودها يف كربالء كان خمططًا ومدروسًا من قبل اإلمام احلسني  من أجل 

اكامل اهداف النهضة. 
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Abstract
This research aims to highlight some of the attitudes of this 

great Hashemite Lady in the immortal battle of Al-Taff, Hence, 
these papers try to shed light on the most important the events 
of that battle in which she participated, and to give a clear vision 
of the stands of this great woman. So, we traced back some 
of the historical incidents that pointed out to this cause, and 
we tried to criticize the historical accounts which attempted 
to distort the Husseini awakening and to misinform Sayyida 
Zainab ( peace be upon her ). The research revealed that her 
presence in Karbala battlefield was deliberately planned and 
arranged by her brother Imam Hussein ( peace be upon him ) 
so as to complete the objectives of the awakening.
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المقدمة
التاريخ  التي غريت جمرى  الكربى  التارخيية  احلوادث  الطف من  واقعة  تعد 
ورسمت له حدودًا جديدة، فهي مل تكن حدثًا عسكريًا عابرًا أو معركة بني جيشني 
تنتهي بانتصار طرف وهزيمة آخر، بل كانت واقعة عظيمة جتىل فيها احلق بأهبى 
صوره وهو يواجه الباطل بكل جربوته، ومن هنا اكتسبت هذه احلادثة أمهيتها 

العظيمة.
وقد اشرتك يف رسم صورة هذه الواقعة العظيمة الرجل واملرأة وفقًا إلمكانات 
كل منهام، ومل يكن دور املرأة أقل أمهية من دور الرجل بل كان مكمال له، وهذا ما 
قدمته الروايات الكثرية التي حتدثت عن مشاركة املرأة يف النهضة احلسينية، فقد 
كانت نساء الطف من ارفع النساء وأرشفهن تارخيا فبلغن القمة يف ذلك الدور، 

وتألقن يف آفاق اإلنسانية فخلد موقفهن بخلود النهضة.
ومل تنترص املرأة مرة واحدة يف كربالء بل انترصت عدة مرات، فقد انترصت 
اىل  وقفت  عندما  وانترصت  العادلة،    احلسني  اإلمام  قضية  ساندت  عندما 
جانب اإلنسانية التي مثلتها النهضة، كام انترصت عندما مارست دورًا قياديًا رائدًا 
اثناء املعركة وبعدها، لكن املؤسف يف األمر أن املؤرخني مل يعطوا املرأة ما تستحقه 
من اهتامم وبام يتناسب وحجم مشاركتها احلقيقي، لذلك جاء بحثنا هذا ليسلط 
فاخرتنا  اخلالدة،  احلسينية  النهضة  املرأة يف  بسيط من مشاركة  الضوء عىل جزء 
السيدة زينب  لتكون أنموذجًا ألثر النساء يف واقعة الطف، فأخذنا جزًء بسيطًا 

من مواقفها بام اسعفنا به الوقت وطبيعة البحث املخترصة.
نسأل اهلل التوفيق والسداد
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خرج اإلمام احلسني  من مكة يف الثامن من ذي احلجة سنة 60 للهجرة 
ومعه أرسته وأهل بيته متوجهًا اىل الكوفة، لكن الطريق اىل هناك كان حمفوفًا 
باملخاطر وذلك بحكم الرقابة الشديدة التي فرضتها السلطة األموية عىل مجيع 
الكوفة  اىل  سيتوجه    اإلمام  أن  عرفوا  أن  بعد  العراق،  اىل  املؤدية  الطرق 
بالتأييد  له  القدوم وتتعهد  التي تسأله  الرسائل  تلقيه عددًا كبريًا من  أثر  عىل 
والنرصة)1(، وتزامن هذا اخلروج مع قتل األمويني لسفري اإلمام احلسني  اىل 
الكوفة مسلم بن عقيل، فنصبوا الكامئن عىل طول الطريق ومنعوا رسل اإلمام 

احلسني  من الوصول اىل الكوفة)2(.
كان اإلمام  يعلم كل هذه األمور ويعلم خطورة ذهابه اىل الكوفة، لكن 
ذلك مل يثنه عن الذهاب إليها واصطحاب أرسته معه السيام أخته السيدة زينب 
، ألنه كان يرى انه ال َمناَص من الذهاب اىل العراق، الن البقاء يف املدينة 
أو مكة يعني اإلذعان والتسليم لتويلِّ يزيد بن معاوية حكم املسلمني، الذي مل 
يعرف عنه سوى الَتهتُّك واملجون، واالنحراف عن أبسط املعايري اإلسالمية 
مفهوم  أصاب  الذي  االنحراف  ِعظم  يبني  خطري  مؤرشِّ  وهذا  واألخالقية، 
كان  هنا  ومن  الرشعي.  مضموهنا  عن  الكبري  وابتعادها  اإلسالميَّة،  اخلالفة 
ة جانبًا من وعيها الذي حاول األمويون تغييبه  الُبدَّ من وقفة شجاعة تعيد لألمَّ
وإرادهتا املسلوبة، وهذا ما أعلنه اإلمام احلسني  رَصاحة عندَما طالبه مروان 
بن احلكم بالبيعة ليزيد، فقال : )َوَعىل اإلسالم السالم إذ قد بليت األمة 

براع ِمثل َيزيد()3(.
لكن رحلة اإلمام احلسني  جوهبت بمعارضة من قبل بعض األشخاص 
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الذين تربطهم عالقات وثيقة به، الهنم كانوا خيافون عليه وعىل ارسته من بطش 
بني أمية، فعارضوا توجهه للعراق كام عارضوا اصطحاب النساء واألطفال 
معه)4(، وكان القاسم املشرتك بني هؤالء الناصحني لإلمام  أهنم يطلبون 
البقاء والتسليم، األمر الذي يعني أن األمة بعد مرور عرشين عامًا عىل  منه 
حكم معاوية وصلت اىل درجة كبرية من االنكسار واالهنيار النفيس بحيث 
ال تتقبل فكرة املقاومة وترى التغيري أمرًا مستحيال، لذلك نرى أن قساًم ممن 
عباس  بن  اهلل  عبد  هؤالء  ومن  الصحابة  كبار  من  كانوا    اإلمام  نصحوا 
الذي ذكرت الروايات أنه قابل اإلمام احلسني  عندما أتته كتب أهل العراق 
وأراد التوجه اىل الكوفة فقال له: )يا بن عم ان الناس قد ارجفوا بأنك سائر اىل 
العراق فقال: نعم، قال ابن عباس، فإين اعيذك باهلل من ذلك، أتذهب رمحك 
اهلل اىل قوم قد قتلوا أمريهم وضبطوا بالدهم ونفوا عدوهم، فان كانوا قد فعلوا 
فرس إليهم وان كانوا إنام دعوك إليهم وأمريهم عليهم قاهر هلم، وعامله جيبون 
خراج بالدهم فإنام دعوك اىل احلرب والقتال، فال آمن من أن يغروك ويكذبوك 
ويستنفروا إليك، فيكونوا أشد الناس عليك، قال احلسني : فاين استخري اهلل 
وانظر()5(، ثم عاد ابن عباس مرة أخرى اىل اإلمام احلسني  وقال له: )يا بن 
عم إين أتصرب فال اصرب، إين أختوف عليك اهلالك إن أهل العراق قوم غدر، 
فأقم هبذا البلد فانك سيد أهل احلجاز، فان أرادك أهل العراق وأحبوا نرصك 
فاكتب إليهم أن ينفوا عدوهم ثم رص إليهم، وإال فإن يف اليمن جباال وشعابا 
وحصونا ليس بيشء من العراق مثلها، واليمن ارض طويلة عريضة وألبيك 
هبا شيعة فأهتا ثم ابثث دعاتك وكتبك يأتك الناس، فقال له احلسني : يا بن 
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عم أنت الناصح الشفيق ولكني قد أزمعت املسري ونويته، فقال ابن عباس: فان 
كنت سائرا فال ترس بنسائك وصبيتك فو اهلل إين خلائف أن تقتل كام قتل عثامن 

ونساؤه ينظرن إليه( )6(.
وصلت  األمة  أن  لنا  يتبني  الرواية  هذه  ملدلول  بسيطة  قراءة  خالل  ومن 
من  يعد  كان  الذي  عباس  ابن  فهذا  النفسية،  اهلزيمة  من  متقدمة  مرحلة  اىل 
الصحابة األوائل، وأحد والة اإلمام عيل  وقائدًا من قواده، واقرب الناس 
اىل أرسة النبي  ال يعرف هدف اإلمام احلسني  وكل ما توصل إليه هو 
انه  كان يطلب احلكم واخلالفة، لذلك كان جوابه  خمترصا يتناسب مع 
إدراك ابن عباس البسيط هلذه احلركة، وهذه احلالة مل تكن خاصة بابن عباس 
بل كانت حالة عامة عند كل من نصح اإلمام احلسني  بعدم الذهاب اىل 
العراق، ألهنم مل يستطيعوا الوصول اىل مستوى تفكري اإلمام احلسني ، وكل 
ما جيول يف خاطرهم هو سالمة اإلمام احلسني  وأرسته من القتل، لذلك 

كانت نصائحهم منصبة عىل جتنب مواجهة األمويني.
له:  وقال    اإلمام  الرمحن)7( قابل  عبد  بن  عمر  أن  أخرى  رواية  وذكرت 
)بلغني انك تريد العراق وأنا مشفق عليك من مسريك ألنك تأيت بلدًا فيه عامله 
وأمراؤه ومعهم بيوت األموال، وإنام الناس عبيد الدينار والدرهم، فال آمن عليك 
أن يقاتلك من وعدك نرصه، ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه، فقال له: قد 
نصحت ويقيض اهلل()8(، ويف رواية نقلها الطربي)9( أن اإلمام احلسني  قال له: 
)يا ابن عم فقد واهلل علمت انك مشيت بنصح وتكلمت بعقل ومهام يقض من 

أمر يكن أخذت برأيك أو تركته فأنت عندي امحد مشري وانصح ناصح(.
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إن هذا الرأي ال خيتلف كثريا عن رأي ابن عباس يف كونه ركز عىل مسألة 
اخلوف من السلطة وقلة األتباع، لذلك كان كالم اإلمام احلسني  معه خمترصا 
وحيمل بعدا غيبيا، وكذا احلال مع عبد اهلل بن مطيع)10( الذي قابله وهو متوجه 
اىل مكة وسأله عن وجهته، فلام عرف انه متوجه اىل مكة حذره من الذهاب اىل 
العراق لنفس األسباب التي ذكرناها سابقا، فكان جواب اإلمام  له أيضًا 
خمترصا وحيمل بعدا غيبيا، )فاستقبله عبد اهلل بن مطيع وهو منرصف اىل مكة 
يريد املدينة، فقال له: أين تريد؟ قال احلسني : أما اآلن فمكة، قال: خار اهلل 
لك، غري إين أحب أن أشري عليك برأي، قال: إذا أتيت مكة فأردت اخلروج 
منها اىل بلد من البلدان، فإياك والكوفة، فإهنا بلدة مشؤومة، هبا قتل أبوك، وهبا 
خذل أخوك، واغتيل بطعنة كادت تأيت عىل نفسه، بل ألزم احلرم، فإن أهل 
احلجاز ال يعدلون بك أحدًا، ثم ادع إليك شيعتك من كل أرض فسيأتونك 

مجيعًا، قال له احلسني: يقيض اهلل ما أحب()11(.
أما أرسة اإلمام احلسني  فقد كانت تسري بأمره وهي تعرف األمر الذي 
ستقبل عليه، لذلك الزمت اإلمام  ورافقته يف رحلة اإلصالح التي كان 
ينشدها، ومل يتخلف منها سوى حممد بن احلنفية وعبد اهلل بن جعفر وكانت هلام 
أسباهبام، والذي هيمنا من هذا آراؤهم يف مسرية اإلمام احلسني  وهل كانت 
ختتلف عمن نصحوه، فذكرت الروايات أن أخاه حممد بن احلنفية قال له وهو 
متوجه من املدينة إىل مكة: )يا أخي أنت أحب الناس إيل وأعزهم عيل ولست 
ادخر النصيحة ألحد من اخللق أحق هبا منك، تنح ببيعتك عن يزيد بن معاوية 
وعن األمصار ما استطعت ثم ابعث رسلك إىل الناس فادعهم إىل نفسك فان 
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بايعوا لك محدت اهلل عىل ذلك وان امجع الناس عىل غريك مل ينقص اهلل بذلك 
دينك وال عقلك وال يذهب به مروءتك وال فضلك إين أخاف أن تدخل مرصا 
من هذه األمصار وتأيت مجاعة من الناس فيختلفون بينهم فمنهم طائفة معك 
وأخرى عليك فيقتتلون فتكون ألول األسنة فإذا خري هذه األمة كلها نفسا وأبا 
وأما أضيعها دما وأذهلا أهال قال له احلسني  فاين ذاهب يا أخي قال فانزل 
مكة فان اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك وان نبت بك حلقت بالرمال وشغف 
اجلبال وخرجت من بلد إىل بلد حتى تنظر إىل ما يصري أمر الناس وتعرف عند 
الرأي فانك أصوب ما يكون رأيا واحزمه عمال حتى تستقبل األمور  ذلك 
استقباال وال تكون األمور عليك أبدًا أشكل منها حني تستدبرها استدبارا قال 

يا أخي قد نصحت فأشفقت فأرجو أن يكون رأيك سديدا موفقا( )12(.
وكتب له عبد اهلل بن جعفر ملا علم به خارجا من مكة مع ابنيه عون وحممد 
)أما بعد فإين أسألك باهلل ملا انرصفت حني تنظر يف كتايب فاين مشفق عليك من 
الوجه الذي توجه له أن يكون فيه هالكك واستئصال أهل بيتك إن هلكت 
اليوم طفئ نور األرض فانك علم املهتدين ورجاء املؤمنني فال تعجل بالسري 
فاين يف اثر الكتاب والسالم()13(، وقام عبد اهلل بن جعفر إىل عمرو بن سعيد بن 
العاص ـ وايل مكة ـ فكلمه وقال له: )اكتب إىل احلسني  كتابا جتعل له فيه 
األمان ومتنيه فيه الرب والصلة وتوثق له يف كتابك وتسأله الرجوع لعله يطمئن 
إىل ذلك فريجع، فقال عمرو بن سعيد: اكتب ما شئت واتني به حتى اختمه 
فكتب عبد اهلل بن جعفر الكتاب ثم أتى به عمرو بن سعيد فقال له: اختمه 
وابعث به مع أخيك حييى بن سعيد فانه أحرى أن تطمئن نفسه إليه ويعلم 
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انه اجلد منك ففعل وكان عمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاوية عىل مكة قال 
فلحقه حييى وعبد اهلل بن جعفر ثم انرصفا بعد أن اقرأه حييى الكتاب فقاال 
أقرأناه الكتاب وجهدنا به وكان مما اعتذر به إلينا قال إين رأيت رؤيا فيها رسول 
اهلل وأمرت فيها بأمر أنا ماض له عيّل كان أم يل، فقاال له: فام تلك الرؤيا؟ 

قال: ما حدثت أحدا هبا، وما أنا حمدث هبا حتى ألقى ريب()14(.
من خالل قراءة النصوص املتقدمة تتّضح لنا أموٌر عدة منها:

وذلك  العراق  اىل  املجيء  عىل  مرصًا  كان    احلسني  اإلمــام  إن  أواًل: 
ملجموعة من األسباب لسنا يف صددها يف هذا البحث املخترص منها انه كان 

. يريد أن يؤسس ملجتمع متكامل حيمل منهج وأفكار أهل البيت
ثانيًا: املجموعة التي نصحت اإلمام احلسني  بعدم التوجه اىل العراق 
كان نظرها قارصًا ومل تستطع أن تدرك القيمة احلقيقية للنهضة احلسينية وهذا 

ما نراه واضحًا من خالل النصوص التي قدمناها.
ثالثًا: وهو موضوع بحثنا أن البعض ممن نصح اإلمام احلسني  أشار عليه 
 كانت  النساء واألطفال معه ألن مسرية اإلمام احلسني  بعدم اصطحاب 
حمفوفة باملخاطر وغري معروفة النتائج، ومن هؤالء عبد اهلل بن عباس الذي 
قال له: )فان كنت سائرا فال ترس بنسائك وصبيتك فو اهلل إين خلائف أن تقتل 
كام قتل عثامن ونساؤه ينظرن إليه()15(، كذلك ذكرت بعض الروايات نصيحة 
النساء معك   إذ قال له: )فام معنى محلك هؤالء  حممد بن احلنفية لإلمام 
وأنت خترج عىل مثل هذا احلال؟(، فكان رد اإلمام  يتناسب وظروف تلك 
احلقبة الزمنية التي مل يدرك فيها الكثري من الناس ماهية هنضة اإلمام  فقال 
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له: )إن اهلل شاء أن يراهن سبايا()16(.
وهذا يعني أن هؤالء تصوروا أن األمويني بإمكاناهتم املادية وسيطرهتم عىل 
الدولة واجليوش التي حتت إمرهتم جتعل هنضة اإلمام احلسني  بدون فائدة، 
 يعرف هذه األمور كلها، ويعرف أنه يواجه دولة  لكنهم نسوا أن اإلمام 
كبرية متتلك قدرات مادية ضخمة، متكنها من القضاء عىل ثورة فتية، إال انه أراد 
أن يقدم تضحية من اجل احلفاظ عىل اإلسالم، وهذه التضحية جيب أن تكون 
كبرية جدا بحيث تتناسب مع حجم االنحدار يف مسرية األمة اإلسالمية، التي 
كانت بحاجة اىل صدمة عنيفة توقظها من سباهتا وغفلتها، ومل تكن هناك هزة 
هلذه األمة اخلانعة اكرب من أن تراق دماء ابن بنت نبيها لتسقي شجرة اإلسالم 
الوارفة، التي طاملا أراد األمويون اقتالعها من جذورها. كام أنه أراد أن يكرس 
طغيان  أمام  مرتددة  حائرة  جعلها  الذي  ة،  األمَّ أصاب  الذي  اخلوف  حاجز 
  اجلبابرة. لكن هذه األهداف مل تكن حارضة إال عند القلة ممن اتبعوا اإلمام

يف مسريته وبقوا معه حتى هناية هنضته.
وكان حضور السيدة زينب  ونساء البيت النبوي يف هنضة اإلمام  يعد 
جزًء متماًم هلذه النهضة، وله أعظم األثر يف حتقيق أهداف ثورة اإلمام احلسني 
النهضة  نجاح  لوازم  أوفر  من  احلسيني  الركب  مع  كان وجودهن  فقد   ،
احلسينية ومن متمامت ثورته املباركة فقد كن الصوت املدوي والرصخة القوية 

التي هزت عروش الظاملني)17(.
وكان وجود زينب  مع اإلمام احلسني  يف هنضته خمططًا ومدروسًا، 
ألن األهداف التي سعى اىل حتقيقها ال تكتمل من دون وجود السيدة زينب 
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، وهو يعرف جيدًا أن السلطة األموية ستحاول بكل ما متلك من أدوات 
دون  كربالء  صحراء  يف    احلسني  اإلمــام  ثورة  تنهي  أن  والبطش  القوة 
 يف تدوين تفاصيل  أن يعرف أحد ما جرى هناك، وهنا يأيت دور السيدة 
األمويني  أن  السيام  عليها،  التعتيم  دون  واحليلولة  أفكارها  ونرش  النهضة 
عندما قاموا بقتل اإلمام وولده وإخوته وأبناء عمومته وأصحابه، تصوروا 
أهنم استطاعوا طمس معامل الثورة يف صحراء كربالء، ومل يدركوا أن اإلمام 
 كان واعيًا ملخططاهتم ويعرف نواياهم، فأصطحب نساء البيت  احلسني 
النبوي معه، وهذا العمل الذي أقدم عليه ليس من أجل املظلومية فقط، بل 
إلكامل غرض الثورة وبلوغ الغاية يف إسقاط الدولة األموية من خالل الدور 
التكمييل للنهضة الذي سوف جتسده السيدة زينب ، وهذا واضح من خالل 
مواقفها يف الكوفة والشام وخطبها التي حطمت غرور عبيد اهلل بن زياد ويزيد 
  بن معاوية، فكانت اللسان البليغ الذي محل مبادئ هنضة اإلمام احلسني
 ووضحت أهدافها وبينت لألمة ضالل السلطة األموية، فنزهت دين النبي
عام ألصقه به بنو أمية، وكل هذا يدلنا عىل احلكمة التي كان يتمتع هبا اإلمام 
احلسني  باصطحابه نساءه وأطفاله يف هنضته، هذه احلكمة التي استطاع من 
خالهلا اإلمام  أن يقف بوجه املد اجلاهيل الذي كان هيدف اىل حمو اإلسالم 

املحمدي.
النساء  محل  عىل  للمتخوفني    احلسني  اإلمــام  إجابات  كانت  لذلك 
واألطفال معه، خمترصة ال تشري اىل املعاين التي قدمناها الن هؤالء مل يستطيعوا 
أن يدركوا ما هيدف إليه، ويبدو هذا األمر واضحًا من خالل التساؤل الذي 
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وجهه عبد اهلل بن عباس لإلمام  عن سبب محل النساء واألطفال وهو مقبل 
عىل أمر ال تعرف نتائجه، فقال له: )فإن كنت سائرا فال ترس بنسائك وصبيتك 
فواهلل إين خلائف أن تقتل كام قتل عثامن ونساؤه ينظرن إليه()18(، فجزاه اإلمام 
بن  حممد  ألخيه  جوابه  فإن  كذلك  حمددًا،  جوابًا  يعطه  ومل  خريًا    احلسني

احلنفية الذي قال فيه: )إن اهلل شاء أن يراهن سبايا()19( يؤيد ما ذكرناه.
إن ما تقدم يبني أن وجود السيدة زينب  وسائر حرائر البيت النبوي مع 
اإلمام احلسني  كان مهاًم جدًا ألنه يمثل اجلانب اإلعالمي للنهضة، ويمكننا 
أن نتعرف عىل مواقف السيدة زينب  ودورها الفعيل يف كربالء من خالل 
دراستنا للروايات التي حتدثت عن هذا املوضوع، وهي كثرية ومتنوعة يف هذا 
الباب لكن املؤسف يف األمر أن بعض هذه الروايات حاولت تشويه صورة 
النهضة احلسينية، وسنحاول أن نأخذ نامذج من هذه الروايات ونناقشها حتى 

: نتبني املوقف احلقيقي للسيدة زينب
حترك  طبيعة  عن  خمنف  ايب  عن  بسنده  الطربي  نقلها  التي  الرواية  أواًل: 
السيدة  قبل املعركة إذ روى أن شمر بن ذي اجلوشن حاول أن يعزل اإلمام 
 وأعطاهم أمانًا من عبيد   وأخوته عن أخيهم اإلمام احلسني  العباس 
اهلل بن زياد لكنهم رفضوا األمر، فتحرك اجليش األموي باجتاه معسكر اإلمام 
احلسني ، وعندما رأت السيدة زينب  األمر توجهت اىل أخيها فقالت: 
)يا أخي أما تسمع األصوات قد اقرتبت، قال فرفع احلسني  رأسه فقال: إين 
رأيت رسول  يف املنام فقال يل: إنك تروح إلينا، قال: فلطمت أخته وجهها، 
وقالت: يا ويلنا! فقال: ليس لك الويل يا أخّية اسكني رمحك الرمحن ...()20(.
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ثانيًا: روى الطربي بسنده عن ايب خمنف أن اإلمام احلسني  يف صبيحة 
يوم كربالء كان جالسًا ويردد أبياتًا من الشعر منها:

يا دهر أف لك من خلي��ل  كم لك باإلرشاق واألصيل  
من صاحب أو طالب قتيل  والدهر ال يقنع بالب��������ديل  
وكل حي سالك السبي�������ل وإنام األمر اىل اجللي�����������ل    

وكان اإلمام السجاد  يسمع ما يقوله أبوه ففهم ما يريد وخنقته العربة 
إال انه متاسك حتى ال تراه عمته زينب ، لكنها سمعت أيضا كالم اإلمام 
 فانتابتها حالة من احلزن الشديد فتوجهت اىل أخيها لتستوضح  احلسني 
: )فأما عمتي  أبو خمنف بسنده عن اإلمام عيل بن احلسني  فيقول  األمر، 
فإهنا سمعت ما سمعت وهي امرأة ويف النساء الرقة واجلزع فلم متلك نفسها 
أن وثبت جتر ثوهبا وأهنا حلارسة حتى انتهت إليه فقالت: واثكاله ليت املوت 
أعدمني احلياة اليوم ماتت فاطمة أمي وعيل أيب وحسن أخي يا خليفة املايض 
وثامل الباقي قال فنظر إليها احلسني  فقال يا أخّية ال يذهبن بحلمك الشيطان 
قالت: بأيب أنت وأمي يا أبا عبد اهلل استقتلت نفيس فداك فرد غصته وترقرقت 
عيناه وقال: لو ترك القطا لياًل لنام قالت يا ويلتي أفتغصب نفسك اغتصابا 
فذلك أقرح لقلبي وأشد عىل نفسـي ولطمت وجهها وأهوت إىل جيبها فشقته 

وخرت مغشيًا عليها...()21(.
ثالثًا: رواية أخرى نقلها الطربي بسنده عن ايب خمنف وهي ال ختتلف من 
حيث املعنى عن الرواية األوىل وهي تتحدث عن مواقف مشوهة لدور السيدة 
زينب  يف هنضة اإلمام احلسني ، إذ تذكر أن اإلمام  قبل أن تبدأ املعركة 
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كان يعظ اجليش القادم لقتاله وحياول أن يرجعهم اىل جادة الصواب فسمعت 
أخواته كالمه فـ)صحن وبكني وبكت بناته فارتفعت أصواهتن فأرسل إليهن 
أخاه العباس بن عيل وعليا ابنه وقال هلام أسكتاهن فلعمري ليكثرّن بكاؤهن 
قال فلام ذهبا ليسكتهن، قال: ال يبعد ابن عباس قال: فظننا أنه إنام قاهلا حني 

سمع بكاؤهن ألنه قد كان هناه أن خيرج هبن...()22(.
إن املالحظ عىل ما تقدم أن الكثري من املصادر نقلت هذه الروايات دون أن 
تدققها أو تعرتض عليها وأخذهتا كمسّلامت ألهنا تدل عىل ما ذهبوا إليه من أن 
أرسة اإلمام  تعرضت لضغوط ومعاناة كبرية، لكن أصحاب هذه املصادر 
مل يعوا أن هذه الروايات حتمل بني طياهتا تشوهيًا مبطنًا للنهضة احلسينية، فليس 
)وأنت   : السجاد  اإلمام  هلا  يقول  التي    زينب  السيدة  أن  املعقول  من 
بحمد اهلل عاملة غري معلمة فامهة غري مفهمة()23(، أن تصل يف حزهنا عىل اإلمام 
احلسني  اىل حد اجلزع املفرط فتلطم وجهها وتشق جيبها وتنادي بالويل 
وتسري حارسة يف املعسكر كام جاء يف الرواية األوىل والثانية، ونحن ال نستطيع 
أن نقبل ما جاء يف هذه الروايات اطالقًا، وذلك ملعرفتنا بطبيعة تربية ونشأة 
السيدة زينب  يف البيت النبوي، وهذه النشأة أهلتها ألن متثل أهم دور يف 
اإلعداد  من  عال  مستوى  عىل  فكانت  املعركة،  وبعد  أثناء  احلسينية  النهضة 
املسبق لتطبيق هذا الدور، وهذا االستعداد ال يتناسب مع ما جاء يف الروايات.
وإذا افرتضنا جداًل أننا سنقبل ما جاء يف الروايات آنفة الذكر فهذا يعني 
وهذا    احلسني  اإلمــام  أهــداف  حقيقة  تعلم  تكن  مل    زينب  السيدة  أن 
أمر غري منطقي وال يقبله العقل وتضعفه األحاديث الكثرية التي رويت عن 
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الرسول والتي ذكر فيها أن احلسني  سيقتل يف أرض يقال هلا كربالء)24(. 
البالطني األموي والعبايس  الروايات يؤكد نظرية مؤرخي  وما ورد يف هذه 
من أن جميء اإلمام احلسني  اىل العراق كان بناًء عىل كتب بعض الكوفيني 
 اىل العراق عىل أنه جمرد رغبة  إليه، وهدفهم يف هذا تصوير توجه اإلمام 
يف احلكم والسلطة، ونحن هنا ال نقول إن هذه الروايات بمجملها موضوعة 
بل نذهب اىل أن بعض التفاصيل حرفت بطريقة ربام تكون متعمدة من قبل 
بعض الرواة، وقد يعود سبب ذلك اىل أن هؤالء كانت تربطهم عالقات وثيقة 
بالسلطة آنذاك، فحاولوا تشويه الثورة وجعلها جمرد خالف عىل كريس احلكم 
يف الدولة اإلسالمية، والرواية الثالثة التي نقلها الطربي بسنده عن ايب خمنف 
تدل عىل ذلك، فاإلمام  يف هذه الرواية يقول: )ال يبعد ابن عباس()25( بعد 
أن سمع بكاء النساء عندما كان خيطب يف اجليش األموي، وذلك ألن عبد اهلل 
بن عباس كان قد هناه أن خيرج هبن)26(، وهذا األمر بالتحديد هو ما أراده بعض 
الرواة من حتميل أهل العراق مسؤولية قتل احلسني  وتربئة يزيد بن معاوية 
  اإلمام  اىل  الكوفيني  بعض  كتب  وكانت  املسؤولية،  هذه  من  أمية  وبني 
أساسًا استندوا عليه يف مترير ما يريدون من آراء، ومن نامذج هؤالء الرواة لوط 
بن حييى املعروف بايب خمنف الذي نقلنا عنه الروايات املتقدمة، والذي عده 
الكثري من أصحاب كتب الرجال الشيعية من الشيعة)27( ألنه نقل واقعة الطف 
بكل تفاصيلها وبصورة متكاملة وذهب البعض اىل أنه كان إماميًا)28(، وهو يف 
احلقيقة مل يكن شيعيًا فضاًل عن أن يكون إماميًا، بل كان أحد الرواة الذين نقلوا 
احلوادث التارخيية التي وقعت يف صدر اإلسالم بصورة تفصيلية)29(، لكن ما 



44

ملحات من مواقف ال�سيدة زينب )( يف واقعة الطف

نقله يف رواياته يبني أنه مل يكن من الشيعة فمثال ينقل عنه الطربي رواية حول 
 عندما  املحاورات التي دارت بني يزيد بن معاوية وأرسة اإلمام احلسني 
لإلمام  جرى  مما  بريء  كأنه  يزيد  يظهر  الرواية  هذه  ويف  الشام،  اىل  سبوهم 
احلسني  وأرسته، واملسؤولية الكاملة تقع عىل عاتق عبيد اهلل بن زياد وأهل 
العراق، وال خيفى أن حتميل أهل العراق مسؤولية قتل اإلمام احلسني  ما هو 
إال جتني غري مقبول، وجماملة للعباسيني الذين كانوا عىل عداء مع أهل العراق 
بسبب مواقفهم املؤيدة ألهل البيت، فذكر الطربي بسنده عن أيب خمنف 
عن احلارث بن كعب عن فاطمة بنت احلسني  أن يزيد أمر النعامن بن بشري 
بتجهيز أرسة اإلمام احلسني  لرتجع اىل املدينة، ثم يتحدث عن كيفية تعامل 
يزيد معهم )ثمَّ أمر بالنسوة أن ينـزلن يف دار عىل حدة معهن ما يصلحهن، 
 يف الدار التي هن فيها . قال : فخرجن  وأخوهن معهن عيل بن احلسني 
حّتى دخلن دار يزيد ، فلم تبق من آل معاوية امرأة إالَّ استقبلتهن تبكي وتنوح 
عىل احلسني  ، فأقاموا عليه املناحة ثالثا، وكان يزيد ال يتغدى وال يتعشى 
إالَّ دعا عيل بن احلسني  إليه .. قال : وملا أرادوا أن خيرجوا دعا يزيد عيل 
بن احلسني  ثمَّ قال : لعن اهلل ابن مرجانة أما واهلل لو أين صاحبه ما سألني 
خصلة أبدًا إالَّ أعطيتها إياه، ولدفعت احلتف عنه بكل ما استطعت ولو هبالك 
بعض ولدي ولكن اهلل قىض ما رأيت، كاتبني يف كل حاجة تكون لك قال : 

وكساهم وأوىص هبم ذلك الرسول()30(.

والرواية الثالثة التي ذكرناها تبني أنه مل يكن من اإلمامية، وال نبالغ إذا قلنا 
انه مل يكن شيعيًا، ألن هذه الرواية تصور اإلمام احلسني  بأنه مل خيطط ملسريته 
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اىل العراق، ومل يتوقع نتيجة إقدامه عىل حتدي السلطة األموية، مع العلم أن 
  أبا خمنف كان قد روى جمموعة من الروايات تدل عىل أن اإلمام احلسني
كان مصـّرًا عىل القدوم اىل العراق كام قدمنا، عىل الرغم من أن جمموعة من 
األشخاص نصحته بعدم التوجه اىل العراق ألهنم يرون أن يف هذا األمر خطرًا 
عليه وعىل أرسته، وهذا يدل عىل انه كان يبتغي حتقيق جمموعة من األهداف 
عجز عن فهمها املعارصون له، ودليلنا عىل ذلك انه علم بان مبعوثه اىل الكوفة 
مسلم بن عقيل قد قتل وتراجع تأييد الناس له قبل أن يصل اىل العراق بمدة 

ليست بالقصرية لكنه مل يرجع وأرص عىل االستمرار.

واضحة  بصورة  التارخيية  الروايات  لنا  تنقلها  فلم  األخرى  املواقف  أما 
املعركة  أثناء    زينب  السيدة  حتركات  طبيعة  معرفة  خالهلا  من  نستطيع 
سوى بعض اإلشارات البسيطة، وربام يكون السبب يف ذلك اىل أن املصادر 
التارخيية اهتمت باملعركة أكثر من اهتاممها بالتفاصيل األخرى، لكن هذا ال 
يعني أن العقيلة زينب مل يكن هلا أثر يف املعركة، إذ كانت عاماًل رئيسًا وفاعاًل 
يف التخفيف عن أخيها، فشاركته يف كل تفاصيل املأساة التي عاشها يف يوم 
اآلخر،  تلو  الواحد  يقتلون  وأبناءه  وإخوته  أصحابه  يشاهد  وهو  املعركة، 
فكانت تستقبل اإلمام  وتعزيه يف كل مرة حيمل فيها أحد الشهداء، وختفف 
ما استطاعت من حجم املعاناة التي يتعرض هلا، ولو بكلامت بسيطة أو بدموع 
تسكبها، واإلمام  يعرف أن دور العقيلة  سيبدأ بعد استشهاده ألنه خطط 

لذلك فأسند هلا الدور املكمل للنهضة احلسينية.
  اإلمام  مع  حارضة  كانت    زينب  السيدة  أن  الروايات  تذكر  وهنا 
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عندما استشهد ابنه عيل األكرب الذي كان شبيهًا برسول اهلل )31(، وتتابعه منذ 
خروجه للقتال حتى استشهاده، وعندما شاهدت اإلمام احلسني  مكبًا عىل 
ولده وهو مقطع بسيوف احلقد األموية، خرجت ـ كام نقلته إحدى الروايات ـ 
اىل أرض املعركة لتوايس أخاها وهي تقول: )يا أخياه ويا ابن أخاه( لكن اإلمام 
 أخذها من يدها وردها اىل الفسطاط)32(، وقد كان قبل ذلك اتفق معها 
عىل مجلة من القضايا قبل أن تبدأ املعركة ألن دورها سيكون حموريًا ورضوريًا 
لنجاح هنضته وحتقيق أهدافها، فقال هلا ليلة املعركة: )يا أختاه اتقي اهلل وتعزي 
بعزاء اهلل، واعلمي أن أهل األرض يموتون وأهل السامء ال يبقون، وأن كل 
يشء هالك إال وجه اهلل تعاىل الذي خلق اخللق بقدرته، ويبعث اخللق ويعودون 
وهو فرد وحده، وأيب خري مني وأمي خري مني وأخي خري مني ويل ولكل 
مسلم برسول اهلل أسوة، ..وقال هلا: يا أختاه إين أقسمت عليك فأبري قسمي 
ال تشقي عيل جيبًا، وال ختميش عيل وجها، وال تدعي عيل بالويل والثبور إذا أنا 
هلكت()33(، وبعد هذا كيف نتصور أن السيدة زينب  خترج حارسة أو تلطم 
وجهها أو ختمش وجهها أو تشق جيبها وهي العاملة الفامهة، حتى لو كان حجم 
املصيبة كبريًا جدًا كاستشهاد اإلمام احلسني  وأرسته وأتباعه هبذه الصورة 
املأسوية املؤملة، وهذا أمر يثري احلزن الشديد وال يستطيع اإلنسان أن يمسك 
نفسه، لكن يف الوقت نفسه فإن هذه املشار إليها يف الروايات هي السيدة زينب 
 التي تربت يف بيت الرسول ويف حجر فاطمة وعيل  وكل حركاهتا 
وسكناهتا هلل تعاىل، وليس من املعقول أن تترصف بطريقة تنقص من قدرها 
وجالهلا، فكانت تتلقى املصائب التي نزلت عىل أهل البيت بقلب صابر 
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  وإيامن ثابت، لذلك ال نستطيع قبول أي رواية تدل عىل أن السيدة زينب
فقدت توازهنا أو خرجت عام أوصاها به اإلمام احلسني  أثناء وبعد املعركة. 
 دورها يف محاية ورعاية األرسة  وحتى عندما كانت متارس السيدة زينب 
فإن ذلك كان يف حدود وصايا اإلمام احلسني ، فتذكر الروايات أن السيدة 
زينب  كانت تشاهد مصارع أهل بيتها وهي تعزي نفسها وأخاها بكلامت 
حزينة دون أن خترج من فسطاطها وذلك كام قدمنا التزامًا بتوصيات اإلمام 

احلسني  وما تربت عليه.
اجلهاد  راية    زينب  السيدة  تستلم  أن  فيها  حان  التي  الساعة  أتت  ثم 
واملقاومة، وهذه الساعة بدأت عندما بقي اإلمام احلسني  بمفرده بعد أن 
النساء  سوى  معه  يبق  ومل  إخوته،  وأبناء  وأبناؤه  وإخوته  أصحابه  اسُتشِهَد 
العقيلة  بعد وقت قصري، لذلك كان يطلب من  الذين سيفارقهم  واألطفال 
والنساء  األطفال  حترس  فكانت  أجله،  من  هبا  أتى  الذي  الدور  متارس  أن 
وتعتني هبم يف هذا الوقت العصيب الذي كان فيه اإلمام احلسني  يقايس 
شدة احلر والعطش واجلوع، لذلك عندما حاول عبد اهلل بن احلسن بن عيل 
أدركته    احلسني  بعمه  ويلتحق  الفسطاط  من  خيرج  أن  صغري  طفل  وهو 
لرتده مع األطفال، وكان اإلمام  يرى هذا الطفل فنادى العقيلة وقال هلا: 
)احبسيه يا أختي( لكن الغالم امتنع منها وخرج اىل أرض املعركة فتمكن منه 
أحد املأجورين وقتله)34(، كام إهنا كانت شاهدة عىل مأساة مقتل الطفل عبد 
اهلل الرضيع التي كانت كربالء لوحدها، إذ جترأ أحد القساة عىل رضبه بسهم 
فقتله وهو يف شهره السادس ال لشـيء إال حقدًا عىل البيت النبوي ألن هذا 
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الطفل ال يشكل خطرًا عىل اجليش األموي ومل يقاتل هؤالء وليس له ذنب يقتل 
به، إال أن هؤالء أرادوا أن يمعنوا قتاًل يف أرسة النبي  لكرههم هلذا البيت 
الطاهر، وذلك لوالئهم لبني أمية الذين مل ينسوا قتالهم يف اجلاهلية، يف ظل 
هكذا أعداء وهكذا ظروف قاسية كانت زينب  تتلقى الصدمات الواحدة 
 عندما عاد بابنه الرضيع مذبوحًا مل  تلو األخرى حتى أن اإلمام احلسني 
وبإمكاناهتا  هبا  ملعرفته  وذلك   ،)35( زينب  لعمته  أعطاه  بل  أمه  اىل  يرجعه 
بني  جيش  عىل  حيمل    اإلمام  كان  املأساة  هناية  ويف  الصرب،  عىل  وقدرهتا 
أمية يرضب بسيفه ورحمه وهم يفرون من بني يديه ال يثبت أحد منهم، حتى 
قال عنه محيد بن مسلم)36(: )فو اهلل ما رأيت مكثورًا قط قد قتل ولده وأهل 
، إن كانت الرجالة لتشد  بيته وأصحابه أربط جأشًا وال أمىض جنانا منه 
عليه فيشد عليها بسيفه، فتنكشف عن يمينه وشامله انكشاف املعزى إذا شد 
فيها الذئب()37(، ثم عاد يف املرة األخرية ليودع أرسته ويؤكد وصاياه للسيدة 
زينب ويلقي مسؤولية عياله عىل عاتقها، ألهنا ستنوب عنه بعده وستكمل 
الثورة، لكن جيش األمويني مل يمهل اإلمام احلسني  كثريًا ومارس ما دأب 
عليه من خروج عىل أبسط القيم اإلنسانية، إذ مل يتورعوا عن مهامجة خميم اإلمام 
 وهم يعلمون أن هذا املخيم ليس فيه سوى النساء واألطفال، لذلك تعجل 
اإلمام باخلروج اىل املعركة وهو ينادي: )يا سكينة يا فاطمة يا زينب يا أم كلثوم 
عليكن مني السالم، فنادته سكينة: يا أبه استسلمت للموت؟ فقال: كيف ال 
يستسلم من ال نارص له وال معني؟ فقالت: يا أبه ردنا إىل حرم جدنا فقال: 
هيهات لو ترك القطا لنام، فتصارخن النساء فأسكتهّن احلسني  ومحل عىل 
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القوم()38(، وهذه هي أقسى اللحظات التي عاشها اإلمام احلسني  إذ كانت 
النساء تصـرخ واألطفال تبكي وهي املرة األخرية التي يراهم فيها، وهنا كانت 
العقيلة ختنقها العربة دون أن يظهر ذلك عليها ألهنا تعي مسؤوليتها الكاملة، 
 ، استشهد  أن  إىل  أمية  بني  يقاتل أجالف   وهو  اإلمام  فبقيت ترتقب 
وهؤالء كانوا يف غاية الوحشية والقسوة فأوطأوا صدره اخليل ونثروا حلمه 
عىل أرض كربالء بعد أن احتزوا رأسه الشـريف)39(، وكل هذا بمرأى ومسمع 
من السيدة زينب  التي كانت قد بادرت اىل مصـرع أخيها لكي تودعه الوداع 
األخري فخرجت وهي تندبه بالقول: )ليت السامء انطبقت عىل األرض()40(، 
له: )يا عمر  فشاهدت عمر بن سعد)41( واقفًا قرب اجلسد الرشيف فقالت 
بن سعد أيقتل أبو عبد اهلل وأنت تنظر إليه()42(، ثم توجهت اىل اجليش الذي 
 بالقول: )وحيكم أما فيكم مسلم؟ فلم جيبها أحد( يقاتل اإلمام احلسني 
)43(، ويف هذه اللحظة بالتحديد ابتدأت مهمة السيدة زينب  إذ بارش جيش 

األمويني باهلجوم عىل املخيم احلسيني وهم يروعون األطفال والنساء بخيوهلم 
وعدهتم فيسلبون وينهبون ما وقع بأيدهيم، فكانوا يتسابقون لنهب بيوت آل 
الرسول  حتى أهنم كانوا ينزعون ملحفة املرأة عن ظهرها)44(. وكانت بنات 
الرسول  ينتقلن من خيمة اىل خيمة هربًا من قسوة اجليش األموي، إذ مل 
جيدن من يدافع عنهن بعد أن غيب املوت ذوهين فأمسني غريبات وحيدات 
يلوذ بعضهن ببعض، وينظرن اىل العقيلة زينب  املوكلة بحاميتهن، وبالفعل 
كانت تؤدي هذا الدور وحتمي بنات الرسول  وهذا ما نقلته لنا الروايات 
التي ذكرت أن أحد أجالف جيش بني أمية رضب السيدة فاطمة بنت اإلمام 



50

ملحات من مواقف ال�سيدة زينب )( يف واقعة الطف

احلسني  بكعب رحمه بني كتفيها فسقطت عىل وجهها مغشّيًا عليها فأدركتها 
العقيلة وأكبت عليها تساعدها عىل النهوض وتشد من أزرها يف هذه الظروف 

القاسية)45(.
إن ما تقدم من روايات يبني أن السيدة زينب  كانت تتحمل مسؤولية 
النساء واألطفال  فهي مطالبة بجمع  الرجال،  أشد  يعجز عن حتملها  كربى 
واحلفاظ عليهم من الضياع يف تلك الصحراء، ويف الوقت نفسه كانت حتامي 
مهمة  ولدهيا  منهم،  األذى  به  يلحق  بمن  وتعتني  الطغاة  سياط  من  عنهم 
كربى وهي احلفاظ عىل حياة اإلمام عيل بن احلسني  حتى ال ينقطع نسل 
الرسول، وقد نجحت يف كل هذه املهام فكانت راعية لألرسة حمامية عنها 

حمافظة عىل خط اإلمامة.
وبعد هذه املأساة ارتكب أتباع بني أمية جريمة أخرى تضاف اىل تارخيهم 
األسود، إذ نقلوا أرسة اإلمام احلسني  اىل الكوفة، وتعمدوا املرور بأرض 
املعركة حيث أجساد الشهداء مقطوعة الرؤوس ملقاة عىل صحراء كربالء، 
وذلك إيغااًل منهم يف القسوة والوحشية وتعذيبًا لبنات الرسول  اللوايت 
كن ينظرن اىل أجساد ذوهين واحلسـرة واألمل يعترص قلوهبن املفجوعة، فكانت 
عقيلة اهلاشميني تشاهد جسد أخيها وقد جترأ عليه طغاة الشام فأوطأوه اخليل 
يا  حممداه  )يا  العسكر:  سمعه  حزين  بصوت  فنادت  وظهره  صدره  ورّضوا 
مقطع  بالدما  مرمل  بالعرا  احلسني  هذا  السامء  مالئكة  عليك  صىل  حممداه 
األعضا يا حممداه وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا()46(، فكانت 
التي  اجلريمة  بحجم  وتعرفها  امليتة  الضامئر  تقرع  ألن  كافية  الكلامت  هذه 
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ارتكبت، فبكى كل من سمع كلامهتا من األعداء واألصدقاء، وهبذا تكون قد 
ثبتت كربالء التي النزال نروي أخبارها حتى يومنا هذا.

لقد كانت السيدة زينب سالم اهلل عليها تعرف جيدًا هذه النهاية وقد أعّدت 
مسبقًا هلا، واختيارها من قبل اإلمام  دقيٌق جدًا وذلك ملعرفته بقدرهتا عىل 
حتمل هذه املسؤولية العظيمة، لذلك ليس من املعقول أن تنهار هبذه الكيفية 
رباطة  عىل  وحتافظ  األرسة  عزم  من  تشد  حتى  والقوة  بالصرب  املطالبة  وهي 
جأشها وهي مقبلة عىل اللقاء بعبيد اهلل بن زياد ويزيد وحتتاج اىل أن تستجمع 

كل قوهتا لكي تفضح ما اقرتفوه يف كربالء.
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الخاتمة
خلص البحث اىل جمموعة من النتائج يمكن ان نجملها بالنقاط اآلتية:

أوال: أوضح البحث أن اإلمام احلسني  كان متفهاًم ملا عرضه البعض عليه 
النساء والصبيان معه، ألنه  بعدم الذهاب اىل العراق وعدم اصطحاب 

عىل معرفة تامة بقوة االمويني وبطشهم.
ثانيًا: بنّي البحث ان اإلمام احلسني كان مرصًا عىل القدوم اىل العراق عىل 
الرغم من أنه عرف بمقتل سفريه اىل العراق مسلم بن عقيل عندما خرج 
من مكة، وذلك ألنه كان يرى ان االسالم ال يمكن ان يستمر من دون 
تضحيات كربى تعيد لالمة جانبًا من وعيها الغائب بسبب تسلط الطلقاء 

عليها.
ثالثًا: حاول البحث رسم صورة وإن كانت خمترصة ألثر السيدة زينب  عىل 
الرغم من عدم اهتامم الروايات هبذا االثر وقلة املعلومات عنه، فتتبع بعض 

االشارات املتفرقة وتوصل اىل ان اثرها كان كبريًا يف الواقعة وبعدها.
 واكبت النهضة منذ بدايتها حتى  رابعا: أوضح البحث ان السيدة زينب 
استشهاد اخيها اإلمام احلسني ، ثم ناقش دورها الذي مارسته باحلفاظ 
عىل االرسة النبوية واالمام السجاد ، وفضح بني أمية واحليلولة دون 

طمس معامل واقعة الطف.
خامسًا: ناقش البحث بعض الروايات التي حاولت تشويه النهضة احلسينية 
بشكل عام وأثر السيدة زينب  بشكل خاص ووجه النقد اليها ووضح 

اسباب هذا التشويه املتعمد.
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ص15، املجليس، حممد باقر )ت1111هـ(، بحار األنوار اجلامعة لدرر االئمة األطهار، دار احياء 

الرتاث العريب، بريوت 1983، 326/44.
يف  العراق  اىل  الذهاب  بعدم  لإلمام  الناصحني  آراء  لنا  نقلت  التي  الروايات  من  نامذج  سنأخذ   )4(

صفحات قادمة.
)5( البالذري، امحد بن حييى بن جابر ت279هـ، مجل من انساب األرشاف، حتقيق سهيل زكار وآخر، 

دار الفكر، بريوت د ت، 373/3، الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 287/4.
)6( البالذري، مجل من انساب األرشاف، 374/3، الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 288/4.
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العراق، ينظر، ابن حجر، امحد بن عيل بن حجر العسقالين، ت852هـ، هتذيب التهذيب، دار 

الفكر للطباعة والتوزيع، بريوت 1984، 415/7.
)8( البالذري، مجل من انساب األرشاف، 374/3، الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 287/4.

)9( تاريخ الرسل وامللوك، 287/4.
)10( عبد اهلل بن مطيع بن االسود القريش العدوي ولد يف عهد النبي  وهو الذي أّمره أهل املدينة 
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وقاتل مع ابن الزبري عندما حارص احلجاج مكة لكنه تويف قبل قتل ابن الزبري، ينظر: ابن سعد، 
حممد بن سعد بن منيع )ت230هـ(، الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت د ت، 146/5ـ 149، 
أبو عمر يوسف بن عبد اهلل )ت463هـ(، االستيعاب يف معرفة االصحاب، دار  الرب  ابن عبد 

اجليل، بريوت 1412هـ، 994/3.
الفاروق، بريوت  الطوال، حتقيق عمر  أبو حنيفة امحد بن داود ت282هـ، األخبار  الدينوري،   )11(

1995، ص211 ـ 212.
)12( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 253/4، املفيد، حممد بن حممد بن النعامن )ت 413هـ(، اإلرشاد 

يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، دار املفيد، بريوت 1993، 34/2.
)13( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 292/4.
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)14( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 4/ 292.
)15( البالذري، مجل من انساب األرشاف، 374/3، الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 288/4.

)16( املجليس، بحار األنوار، 356/44.
)17( اجلعفري، عبد السالم كاظم، زينب الكربى ودورها يف النهضة احلسينية، دار الغدير، قم 1389هـ، 

ص99.
)18( البالذري، مجل من انساب األرشاف، 374/3، الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 288/4.

)19(املجليس، بحار األنوار، 356/44.
)20( تاريخ الرسل وامللوك، 88/3، وذكرت مصادر أخرى هذه الرواية باختالف بسيط ينظر: ابن 
الفتوح، حتقيق عيل شريي،  الكويف )ت314هـــ(، كتاب  اعثم  ابو حممد امحد بن  الكويف،  اعثم 
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.391/44
ينظر  بسيط  باختالف  الرواية  هذه  أخرى  مصادر  وذكرت   ،319/4 وامللوك،  الرسل  تاريخ   )21(
اليعقويب، امحد بن ايب يعقوب ت 292هـ، تاريخ اليعقويب، دار صادر، بريوت د ت، 244/2، 
املفيد، اإلرشاد، 93/2، ابن كثري، إسامعيل بن كثري الدمشقي ت774هـ، البداية والنهاية، حتقيق 

عيل شريي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 1988، 192/8.
)22( تاريخ الرسل وامللوك، 322/4، ابن األثري، أبو احلسن عيل بن ايب الكرم الشيباين ت630هـ، 

الكامل يف التاريخ، دار صادر، بريوت 1966، 621/4.
دار  اخلرسان،  باقر  حممد  تعليق  االحتجاج،  ت548هـ،  طالب  ايب  بن  عيل  بن  امحد  الطربيس،   )23(

النعامن، النجف األرشف 1966، 32/2، املجليس، بحار األنوار، 164/45.
)24( الرشهاين، حسني عيل، أم سلمة صاحبة تربة احلسني ، دار ومكتبة البصائر، بريوت 2010.

)25( تاريخ الرسل وامللوك، 322/4، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 621/4.
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)27( الطويس، حممد بن احلسن ت 460هـ، الفهرست، حتقيق جواد القيومي، مؤسسة الفقاهة، قم 
آل  الرجال، مؤسسة  نقد  القرن 11،  بن احلسني ت  التفرييش، مصطفى  1417هـ، ص204، 

البيت، قم 1418، 75/4.
)28( الشبسرتي، عبد اهلل، الفايق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق ، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم 

1418هـ، 625/2.
)29( الرشهاين، حسني عيل، روايات أيب خِمنف بني آراء املؤرخني وأصحاب احلديث )رواية الطف 
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)30( تاريخ الرسل وامللوك، 462/5.
)31( ابن اعثم الكويف، كتاب الفتوح، 114/5، ابن شهر آشوب، حممد بن عيل املازندراين ت588هـ، 

مناقب آل أيب طالب، املطبعة احليدرية، النجف األرشف 1956، 257/3.
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)37( املفيد، اإلرشاد، 111/2، املجليس، بحار األنوار، 50/45، ونقلها الطربي لكن بتغيري بسيط يف 
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اإلمام املهدي، قم 1407هـ، ص372.
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الم�صادر والمراجع
أ � المصادر

1 ـ الكامل يف التاريخ، دار صادر، بريوت 1966. ابن األثري، أبو احلسن عيل 
بن ايب الكرم الشيباين ت630هـ ،

ابن   . الفتوح، حتقيق عيل شريي، دار األضواء، بريوت 1411هـ  ـ كتاب   2
اعثم الكويف، ابو حممد امحد بن اعثم الكويف )ت314هـ(،
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ت. البالذري، امحد بن حييى بن جابر ت279هـ ،
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منيع )ت230هـ(،
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20ـ تاريخ اليعقويب، دار صادر، بريوت د ت. اليعقويب، امحد بن ايب يعقوب 
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ب � المراجع
زينب الكربى ودورها يف النهضة احلسينية، دار الغدير، قم 1389هـ . . 1

اجلعفري، عبد السالم كاظم.
الفايق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق، مؤسسة النرش اإلسالمي، . 2

قم 1418هـ. الشبسرتي، عبد اهلل.
أم سلمة صاحبة تربة احلسني ، دار ومكتبة البصائر، بريوت 2010. . 3

الرشهاين، حسني عيل.
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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 



At This time , we introduce , for readers and those honourable 
researchers concerned with ( Karbala Heritage ) , a new issue 
containing a number of readings of some articles and essays 
under history heritage section , society heritage section and 
literature heritage section hoping that they will contribute to 
obtaining satisfaction and will help stimulating and urging 
researchers to choose and write new articles related to Karbala 
heritage , we all have the responsibility of writing researches on 
Karbala heritage .



Third Issue Word
Karbala Heritage... Scientific Research 

Responsibility
A great many are the cities and a great many are the areas 

whose people look for originating its identity and for making whole 
its memory , but we , in Karbala with its variations , look at things 
differently and we ignore it for the sake of a more honourable 
mission and greater is the responsibility of reoriginating the 
heritage and stimulating it into revolution so as to go hand in 
hand with the fundamentals of the Scientific research in order 
to fulfil the need of Ummah at this stage which witness severe 
travail , which is supposed to give birth to no deformed newborns 
which have no relation with its heritage neither close nor far .

Accordingly , all those in charge of Karbala heritage journal , 
editor -in-chief , consultants and editors wish that all academics 
and those concerned with the Karbala heritage would 
scientifically consider all that this city . has inherited both heritage 
and cultural so as to reframe and refill the gaps in accordance 
with the scientific equations which give heritage its prestige and 
solemnity and which give modernism its essays and articles 
which are in harmony with the spirit of the modern age .

On this occasion , we look for readings and productions 
which comprehensively consider what karbalai heritage means 
, which is absolutely related to Imam Husain ( p,b,u,h ) , both his 
biography and martyrdom and perpetuity .

The intellectual , cultural and doctrinal resource of which have 
no end as Allah, the most High gives existence to this city . We 
wish that all specialist researchers work together to verify Karbala 
heritage on scientific bases so as to be read scientifically aiming 
to reproduce it in order to be in agreement with the nature of 
the city and its typical example represented by Imam Husain ( 
p,b,u,h).



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 
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 destowed 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 all the original scientific 

researches under the provisos below :
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4 , delivering three copies and CD Having , 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being in pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page,350 
words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the researcher/
researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

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

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

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

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher 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.
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