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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 
  يتناول هذا البحث الدور احلقيقي الذي أدته السيدة زينب  )( يف 
الثورة احلسينية وما بعدها، إذ كان دورًا كبريًا ال يستهان به سواء كان عىل 
صعيد التشجيع واإلعالم ، أو عىل صعيد إيقاظ الشعور الوجداين يف العامل 
اإلسالمي الذي قاد يف املحصلة النهائية لقيام املسلمني بانتفاضات كان هلا 
احلسينية  الشعائر  ، وديمومة  الموية  للدولة  املبكر  السقوط  البالغ يف  الثر 
مل  بام  أيب طالب  آل  عقيلة  الطاهرة  السيدة  تفانت  لقد   . احلارض  وقتنا  حتى 
السيدة  اثبتت  إذ  البحث  خالل  من  ذلك  سنرى  كام  إلمرأة  التاريخ  يشهد 
مل  الطغيان  و  الظلم  ضد   )  ( احلسني  اإلمام  جهاد  أن   )( زينب  
التي قامت هبا هذه السيدة  ينتهي بمقتله ، فمن خالل املواقف والحداث 
املجاهدة نالحظ ان الثورة احلسينية اخذت استمراريتها من دورها املهم يف 

هذه النهضة
اقتىض موضوع البحث أن يقسم اىل ثالثة حماور ، تناول املحور االول منها 
نسب السيدة زينب الكربى  )( و تارخيها اجلهادي قبل واقعة الطف و اختيار 
. )( وهكذا حتى وقف قريب من استشهاده )( مصاحبة اخيها احلسني
اليوم  )(منذ  زينب   السيدة  دور  بإبراز  متيز  فقد  الثاين  املحور  اما 
احلادي عرش من شهر املحرم احلرام وحتى وصوهلا اىل ملس يزيد بن معاوية 
للسيدة  االعالمي  الدور  عن  فيه  احلديث  تطرق  فقد  الثالث  املحور  اما 
زينب  )( وما ترتب عىل هذا العمل من نجاح كبري وقد ختم البحث 

بقائمة للمصادر و املراجع.
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Abstract
     The research tackles the role of Zainab )peace be 

upon her ( in Al Hussein’s revolution and thereafter 
. it was a tremendous role on the encouragement and 
information level ،or in evoking the emotion of the 
Islamic world that led ، in the end to several uprisings 
causing the early fall of the Ummoyyad nation and 
the continuity of the Husseiny ritual to the present 
،The thoughtful Mistress of the Household of Abi 
Talib،)Sayyeda Zainab bint Ali( )pbth(،has devoted 
herself wholeheartedly in a manner which has never 
been witnessed in history. She has proved that the Jihad 
of Imam Hussain )pbth( against tyranny and injustice 
never stops by his martyrdom. The revolution of Imam 
Hussain )pbth( continues through her significant role 
in this renaissance،her acts and deeds. 

The research is divided into three sections. The first 
section handles her parentage،her chronicle before 
the battle of Karbala،and her choice to accompany her 
brother،Imam Hussain )pbth(،before his martyrdom. 
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The second section spotlights her role from the 11th 
day of Muharram till her arrival to the court of Yazid 
ibn Muawiyah. The third section is devoted to her 
successful informative outreach role. The research 
comes up with some concluding points related to the 
topic under study.
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املقدمة
لقد غص تارخينا االسالمي بالكثري من املواقف الكبرية واجلريئة لنساء كان 
االسالمي،  الصدر  يف  وبالذات  التاريخ،  مرى  تغيري  يف  الكبري  الدور  هلن 
ايب  بن  عيل  االمام  املؤمنني  أمري  مع  قاتلن  اللوايت  النسوة  تلك  مثاًل  ومنهن 
طالب)( يف واقعة صفني، ومن ثم ثباهتن عىل واليته حتى بعد استشهاده. 
السيايس  الدعم  تقديم  النسوة يف  تلك   )( زينب  السيدة  وربام سبقت 
والعسكري واملعنوي لثورة اخيها االمام احلسني)( إذ الشك ان للسيدة 
زينب بنت االمام عيل بن ايب طالب )( الدور اجلهادي الكبري يف ثورة 
أخيها االمام احلسني)( إذ كان هلذه السيدة الطاهرة عالقة مبارشة بصميم 
ماجرى من أحداث قبيل تلك الثورة املقدسة وبعدها بكثري، حتى استحقت 
   .)( الزهراء  فاطمة  والدهتا  بعد  النساء  أعظم  من  بذلك  تكون  ان 
آثارها  الزالت  كبرية  نقوشًا  للتاريخ   )( زينب  السيدة  وضعت  ولقد 
بارزة حتى هذه اللحظة، وتركت بصامت مل ينل الدهر منها، اهنا املرأة التي 
سجلت  كام  والطغيان،  الظلم  معاقل  نسفت  التي  وهي  التاريخ،  صنعت 
للتاريخ ولالنسانية مجعاء مواقف مرشفة قل نظريها يف نرصة احلق وأهله.    
االول  املحور  تناول  حمــاور،   ثالث  اىل  يقسم  ان  البحث  موضوع  اقتىض 
السيدة زينب )( وتارخيها اجلهادي قبل واقعة الطف، واختيار  نسب 
.)(استشهاده من  قريبة  وقفت  وهكذا   )(احلسني اخيها  مصاحبة 
)عليها  ــب  ــن زي ــدة  ــســي ال دور  بـــابـــراز  متــيــز  فــقــد  الــثــاين  املــحــور  ـــا  ام
ــن شهر  ــرش م ــــادي ع ــوم احل ــي ــف، مــنــذ ال ــط ــة ال ــع الـــســـالم( بــعــد واق
اهلل.  لعنه  مــعــاويــة  ــن  ب يــزيــد  مــلــس  اىل  ــا  ــوهل وص حــتــى  احلــــرام  حمـــرم 
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ـــدور االعــالمــي  ال فيه عــن  احلــديــث  تــطــرق  فقد  الــثــالــث  املــحــور  امــا 
كبري.  نجاح  مــن  العمل  ــذا  ه عــىل  ومــاتــرتــب   )( زينب  للسيدة 
ولقد ختم البحث بقائمة لهم املصادر واملراجع التي متت االفادة منها فمن 
كتاب  الثري، وكذلك  ابن  ملؤلفه  التاريخ  الكامل يف  املصادر  تلك  أهم  بني 
الفتوح ملؤلفه ابن اعثم الكويف، وانساب الرشاف ملؤلفه البالذري وغريها 
هبا. البأس  كثرية  بمعلومات  البحث  افــادت  التي  االخــرى  املصادر  من 
 ومن املصادر الخرى كذلك كتاب الطبقات الكربى البن سعد، وكتاب 

االخبار الطوال ملؤلفه الدينوري. 
ومنها  البحث،  مــال  يف  أيضًا  فائدة  ــرى  الخ هي  هلا  كــان  املراجع  أمــا 
عيل،  جــواد  الــدكــتــور  ملؤلفه  االســـالم  قبل  الــعــرب  تــاريــخ  يف  املفصل 
رشف  ملؤلفه  الطاهرة  العتة  فضائل  يف  ــات  االي تأويل  كتاب  وكذلك 
ملؤلفه  الول  العبايس  العرص  وكتاب  النجفي،  عيل  احلسيني،  الدين 
االخــرى.  الثانوية  املراجع  من  وغريها  الــدوري،  العزيز  عبد  الدكتور 
وملن أراد االطالع عىل تلك املصادر واملراجع بصورة مفصلة فقد وضعتها 

يف هناية البحث. 
قيلت  مهام  والتي  املتواضعة  الدراسة  تلك  يف  فقت  وجُ قد  اكون  ان  ارجو 
التوفيق.  ول  واهلل  الطاهرة،  السيدة  تلك  التفي  فهي  كلامت  من  فيها 
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املحور االول : نسب السيدة زينب)(وتارخيها اجلهادي .
   ال شك أن للسيدة زينب بنت اإلمام عيل بن أيب طالب )( الدور 
اجلهادي الكبري يف ثورة أخيها اإلمام احلسني )( ، إذ كانت هلذه السيدة 
الطاهرة عالقة مبارشة بصميم ما جرى من أحداث قبيل تلك الثورة املقدسة 
وبعدها بكثري ، حتى استحقت أن تكون بذلك من أعظم النساء بعد والدهتا 
فاطمة الزهراء )(، فقد وضعت السيدة زينب  )( للتاريخ نقوشًا 
كبرية ال زالت آثارها بارزة حتى هذه اللحظة ، وتركت بصامت مل ينل الدهر 
التاريخ ، إهنا املرأة التي نسفت معاقل الظلم  منها ، إهنا املرأة التي صنعت 
والطغيان ، إهنا املرأة التي سجلت للتاريخ ولإلنسانية مجعاء مواقف مرشفة 
قل نظريها يف نرصة احلق وأهله ، إهنا سليلة البيت النبوي الرشيف الطاهر ، 
فجدها رسول اهلل )( وأبوها عيل بن أيب طالب )( ابن عم الرسول 
(  بطٌل مغوار ترك  الكريم )( وأخوه يف النسب والدين ، ثم هو ) 
أوراق  يقلب  ملن  باحليوية  مفعمة  زالت  ال  وبطوالت  نريًا  فكرًا  للتاريخ 
التاريخ اإلسالمي ، ووالدهتا السيدة فاطمة الزهراء )(تلك املرأة التي 
كان يقول فيها الرسول )( : » إذا اشتقت إىل اجلنة شممت رائحة فاطمة 
اجلنة  ثمر  تناول من   )( النبي حممدًا  أن  مفادها  ، يف قصة   )1(»)(
)( خدجية  زوجته  فواقع  صلبه  يف  فأصبحت  السامء  إىل  به  أعرج  وقت 
فكانت من صلبه السيدة فاطمة )()2( ، وزوجها ابن عمها عبد اهلل بن 
جعفر بن أيب طالب ، وجعفر هو ذاك املالك الطاهر الذي كرمه اهلل تعاىل بأن 
خلق له جناحني يطري هبام يف اجلنة بعد أن قطعت يداه يف معركة مؤتة يف بالد 
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الشام عام 8 هـ )3(  ، وليت شعري فهل بعد كل هذا من رشف ؟ وهل بعد 
هذا من عز ومنعة وسلطان ؟ .

    تلك هي هوية السيدة زينب )(، ومن الطبيعي أن تتناسب مع ما 
صنع هلا القدر من تاريخ مرشف عىل واقع الحداث السياسية خالل الفتة 
التي عارصهتا تلك املرأة الطاهرة ، ونعني هبا فتة مطلع استحواذ المويني 
عىل مقدرات اإلسالم واملسلمني . وقد أوردت املعطيات التارخيية التي حتت 
أيدينا روايات شتى مجيعها تعطي لنا صورة واضحة عن الدور الذي لعبته 
السيدة زينب )(يف ثورة اإلمام احلسني ) ( ، وهو اجلانب اإلعالمي 
الكبري الذي من خالله بينت السيدة زينب )(لعامة الناس وخواصهم 
إىل  ومنها  الكوفة  إىل  أرسى  هبم  ذهب  حينام  وبعدها  القتال  ساحة  أثناء  يف 
 )( الشام ، فقد بينت لعامة الناس يومذاك أهنم من نسل الرسول الكريم
وليسوا كام صور للناس بأهنم أعداء الدولة والدين ، وإذا جاز لنا القول بان 
هناك من النساء من كانت تقاتل يف سوح القتال كالنساء اللوايت قاتلن مع 
اإلمام عيل بن أيب طالب ) (  يف معركة صفني قبالة معاوية بن أيب سفيان 
يف أثناء مترده عىل اإلمام عيل )( )4( ، فان ما لعبته السيدة زينب )(يف 
ثورة اإلمام احلسني ) ( كان أفضل بكثري من عطاء تلك النسوة املقاتالت 
يف سوح القتال ، فقد يستغنى عنهن بالرجال وهم كفؤ لذلك ، لكن قد ال 
يستغنى عن دور السيدة زينب )(يف تلك الثورة ، وهذا ما يستشف من 

خالل الدور الذي لعبته يف ممل الحداث السياسية والعسكرية للثورة .
أنيس  خري  )(كانت  زينب  السيدة  أن  التارخيية  املرويات  تشري      
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أثناء مسريه من احلجاز إىل  ( يف   ( وأفضل رفيق لخيها اإلمام احلسني 
العراق ، وقد اختارت هذه املرأة الطاهرة رفقة أخيها إىل ساحة القتال عىل 
أن تبقى جليسة يف بيتها مع زوجها عبد اهلل بن جعفر مع رضا زوجها عبد 
اهلل بخروجها مع أخيها اإلمام احلسني ) ( وولدهيا حممد وعون )5( ، وقد 
عبد  زوجها  دون  )(وولدهيا  زينب  السيدة  اشتاك  عن  التساؤل  يثار 
اهلل بن جعفر ، فهل ختاذل عبد اهلل بن جعفر عن القتال مع ابن عمه اإلمام 

احلسني ) ( أم ماذا ؟ .
    يف الواقع كان عبد اهلل بن جعفر مطيعًا متام الطاعة لبناء عمومته اإلمامني 
( ، فهم يف مجيع الحوال أوالد عمومته وإخوته إن  احلسن واحلسني ) 
زينب  السيدة  أختهام  من  بزواجه  معهام  تصاهره  عن  فضاًل   ، التعبري  صح 
بأنه  الرجل  أن نحكم عىل  بأي من الحوال  ، لذلك ال يمكن   )6()(
قد ختاذل عن اخلروج مع أخيه وابن عمه اإلمام احلسني) ( يف ظل متمع 
عريب يؤمن إيامنًا قويًا برابطة النسب والقبيلة والخوة منذ قبل اإلسالم )7(، 
وإذا كان المر كذلك فهل كان عبد اهلل بن جعفر كبريًا وطاعنًا يف السن إىل 
الدرجة التي كانت تعييه احليلة عن حتمل متاعب القتال ؟ ولكن الرجل كان 
عمره آنذاك مخسة ومخسني عامًا )8( ، وهو ليس بأكرب سنًا من اإلمام احلسني 
) ( الذي كان عمره وقتذاك نحو ستة ومخسني عامًا )9( ، ولكن بتقديري 
الن عبد اهلل بن جعفر كان رجاًل أعمى فاقدًا للبرص حسب إشارة الروايات 
التارخيية )10( ، فال يمكن له بأي من الحوال أن جيازف بالدخول إىل ساحة 

املعركة ، وماذا عساه أن يفعل وهو فاقٌد للبرص ال يرى شيئًا ؟! .
 )3 ( السيدة زينب مع اإلمام احلسني  أمر فإن خروج      ومهام يكن من 
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هلا  بد  وال   ، المر  يف  معه  رشيكة  إهنا  يعني  هذا  العراق  يف  المويني  لقتال 
أن تدرك جيدًا إهنا قد تالقي املصري الذي سيلقاه احلسني ) ( يف ساحة 
اجليش  حياة  تعتْد  مل  امرأة  من  نظريها  قل  برأيي  شجاعة  وتلك  املعركة، 
والعسكر واحلروب أو احلضور يف مثل تلك املواقف التي تنتهي غالبًا باملوت 
السيدة  أدته  الذي  الرئييس  الدور  فام هو  المر كذلك  كان  وإذا  العوق،  أو 

زينب يف تلك الثورة املباركة ؟ .
    نحن ال ننكر أن السيدة زينب خرجت مع أخيها احلسني ) ( بدافع 
ولكن  الرجال  من  عاطفة  أكثر  فالنساء   ، العاطفة  أنواع  من  كنوع  الخوة 
السيدة زينب ما إن خرجت مع أخيها احلسني ) ( حتى جتاوزت مرحلة 
العاطفة إىل مرحلة املرأة الشجاعة التي تقاتل ال بيدها وإنام تقاتل بمعنوياهتا 
عليها  كانت   ، املعركة  ساحة  يف  العداء  سيوف  أذابت  التي  وخطاباهتا 
بشجاعة  نراها   ، المويني  جيوش  أمام  الثبات  عىل  املسلمني  حتث  السالم 
ابناها عون وحممد واحدًا  فيه فلذة كبدها  فائقة تصمد أمام منظر بشع قتل 
تلو اآلخر )11( ، ومل تنكرس ومل تتاجع إنام كانت تواجه المر الواقع بكل 
حلظة  يف  وحتى   . عام  بوجه  التاريخ  وجه  عىل  نظريها  قل  وشجاعة  بسالة 
خروج اإلمام احلسني ) ( للمبارزة وقد أصبح وحيدًا من بني عسكره ، 
نرى أن السيدة زينب )(تتشبث بأخيها اإلمام احلسني ) ( من بني 
كل من تبقى من عسكره ومن آل بيته قائلة له : » مهاًل يا أخي ، توقف حتى 
أتزود منك ومن نظري إليك ، وأودعك وداع مفارق ال تالمني بعده « )12(، 
فأخذت السيدة زينب )(تقبل يدي اإلمام احلسني ) ( وقدميه ، ثم 
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( يصربها ويذكر ما أعد اهلل عز وجل للصابرين   ( أخذ اإلمام احلسني 
من نعمة ومكانة حسنة يوم اآلخرة )13( ، ثم قالت له )(: » يا ابن أمي 
طب نفسًا وقر عينًا فانك جتدين كام حتب وترىض « ، فقال هلا اإلمام احلسني 
) ( : » أخية ائتِني بثوب عتيق ال يرغب فيه احد ، اجعله حتت ثيايب لئال 
 : ) ( ثم نادى اإلمام احلسني ، )اجرد بعد قتيل فاين مقتول مسلوب « )14
» هل من يقدم ل جوادي « ، فتقدمت عندئذ السيدة زينب ) عليها السالم( 
وأخذت بعنان اجلواد ثم أقبلت إليه وهي تقول : » ملن تنادي وقد قرحت 

فؤادي « )15( .
    وبعد استشهاد اإلمام احلسني ) ( يف تلك املعركة حتول الدور البطول 
أو انتقل إىل تلك املرأة التي أراد اهلل عز وجل أن يكون هلا ذلك املوقف الذي مل 
ينَْل رشفه بعد احلسني )  ( إال هي )(، فاحلسني ) ( قد استشهد 
وأصحابه مجيعًا كذلك ، ومل يبَق من جيشه )  ( وآل بيته إال من كان مريضًا 
أو طفاًل أو امرأة ، بقي اإلمام عيل بن احلسني )  (املعروف بزين العابدين 
أو عيل الصغر وكان مريضًا ، ومن النساء السيدة زينب )(، وسكينة 
تولت  مجيعًا  هؤالء   ،  )16( وغريهن  والرباب  وعاتكة  كلثوم  وأم  وفاطمة 
موقع  من  ابتداًء  عنهم  والدفاع  هبم  العناية  )(مسؤولية  زينب  السيدة 
الناس مدى  لعامة  لتظهر   ، يزيد بن معاوية  انتهاًء بمجلس  واقعة الطف و 
الظلم واجلور الذي تعرضوا له يف تلك الواقعة وبعدها أيضًا حينام رحلت 
. الشام  بالد  إىل  ومنها  الكوفة  إىل  كربالء  من   )  ( احلسني  اإلمام  سبايا 
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املحور الثاين : دور السيدة زينب)(بعد واقعة الطف.
    ففي اليوم احلادي عرش من شهر حمرم قام أعداء الدين وامللة بتحيل 
نساء آل بيت رسول اهلل )( وجاءوا هلم بالنوق اهلزيلة وبدون أي غطاء 
قائد  أيب وقاص  بن  بن سعد  أوامر عمر  ، وتلك كانت هي  يذكر  أو وطاء 
جيش المويني التابع لعبيد اهلل بن زياد وال العراق يومذاك لطاغية العرص 
والزمان يزيد بن معاوية ، عمر بن سعد ذلك الرجل الذي باع دينه بدنياه ، 
وال نعلم كيف سحق هذا الرجل تاريخ والده سعد يف صدر اإلسالم  بحامقة 
ارتكبها عمر بقتل اإلمام احلسني ) ( ، ولكن ابن سعد هذا مل يسلم من 
فيها أن اهلل عز وجل  التي نقول   )(السيدة زينب العمالقة  املرأة  تلك 
 )( ربام أو يقينا خلقها هلذه الساعة احلرجة من تاريخ آل بيت الرسول
فلوالها لكان اآلن للتاريخ وجٌه آخر ، فقد استطاعت بشجاعة كبرية وحنكة 
اإلمام  الرسول )( وفيهم  بيت  آل  تبقى من  ما  قل نظريها احلفاظ عىل 
النساء  حتمل  أن  سعد  ابن  أمر  فحينام   . وقتذاك  مريضًا  كان  الذي  السجاد 
والسبايا عىل تلك النوق اهلزيلة نظرت السيدة زينب )(بغضب شديد 
وشجاعة فائقة قائلة له : » سود اهلل وجهك يا ابن سعد يف الدنيا واآلخرة ، 
أتأمر هؤالء القوم يركبونا ونحن ودائع رسول اهلل )( « ثم قالت : » قل 

هلم يتباعدونا ويركب بعضنا بعضًا « )17( .
    بيد أن عمر بن سعد حينام شاهد السيدة زينب )(بذلك املوقف 
البطول كأنه خجل من نفسه أو تظاهر بذلك وتلك هي حيلة اجلبناء ، فتنحى 
ابن سعد هذا جانبًا ليفسح الطريق أمام السيدة زينب )(للترصف أنى 
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شاءت يف ذلك املوقف احلرج )18( ، ومن منا نحن الرجال يستطيع احلديث 
امرأة وحيدة غريبة سبية ال نارص هلا  والترصف يف موقٍف كهذا فضاًل عن 
وال معني ومثقلة برجل مريض ونساء خيمت عليهن املصائب ونالت منهن 
النوائب ، ولكنها كام نقول ويقول عنها التاريخ بإهنا زينب )(بطلة كربالء.

    بعد أن تنحى عنها عمر بن سعد تقدمت السيدة زينب )(ومعها 
السيدة أم كلثوم وأخذت تركب النساء عىل املحامل واحدة تلو الخرى)19(، 
ثم التفَتْت يمينًا وشامالً بنظرة ثاقبة كتلك النظرة التي طاملا ترمق هبا السود 
حدودها وهي يف أوج قوهتا وعظمة سلطإهنا ، فلم تشاهد يف ساحة املعركة 
( ، باستثناء  سوى الشهداء الذين استشهدوا بني يدي اإلمام احلسني ) 
 ، مأخذه  منه  وأخذ  املرض  منه  نال  وقد   )  ( السجاد  اإلمام  أخيها  ابن 
فأقبلت اليه حتت أنظار تلك اآلالف املؤلفة من جيوش المويني الكافرة ، 
فانحنت عليه بكل شجاعة قائلة له : » قم يا ابن أخي واركب الناقة «  فرد 
عليها اإلمام السجاد)( قائال » ياعمتاه اركبي أنت ودعيني أنا وهؤالء 

القوم « )20( .
    ومتاشيًا مع تلك الشجاعة الكبرية التي وهبها اهلل عز وجل للسيدة زينب 
)(، نظرت مرة أخرى إىل الشهداء يف ساحة املعركة بكل ثبات وثقة يف 
النفس وعزة وكرامة لتى جثثًا ممزقة ، أرجاًل مقطعة ، أيادي مبتورة، رؤوسًا 
فارقت أجسادها ، شهداء مثل هبم مع أن يف قتلهم فحسب من دواعي النرص، 
وذلك موقف باعتقادي قد ال يتحمله الرجال وقد ثبتت أمامه السيدة زينب 
)(، ثم أخذت نصيبها من البكاء فهي امرأة يف مجيع الحوال ، وكانت 
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تنادي قائلة : » يا حممد صىل عليك مليك السامء يا حممداه هذا حسني يف العراء 
مسلوب العاممة والرداء ، اشكو إىل اهلل واىل حممد املصطفى واىل عيل املرتىض 
واىل فاطمة الزهراء واىل محزة سيد الشهداء « ، ثم ركبت ورحل هبم )21( .

   إن مجيع ما قامت به السيدة زينب )(من دور بطول يف واقعة الطف 
املرأة أدت ما عليها من دور مرشف بل وفوق  بالقول أن  قد جيعلنا نكتفي 
طاقتها ، فال نعلم عرب التاريخ أن امرأة أدت هذا الدور كام أدته السيدة زينب 
لألحداث  الرؤية  تلك  وفق  تستحق  وإهنا   ، موقف  هكذا  مثل  )(يف 
 ، ) أن نقول عنها إهنا لعبت دورًا كبريًا يف ثورة أخيها اإلمام احلسني ) 
فكانت خري أنيس ، وكانت أفضل رفيق ، وكانت خري مدافع وأمني اؤمتن 
( ذلك الرجل املريض يومذاك ، وعىل  عىل ابن أخيها اإلمام السجاد ) 
انتهاء املعركة  يشري أن السيدة  سبايا العلويني . ولكن واقع الحداث بعد 
زينب )(مل تتوقف عند هذا احلد فحسب ، إنام يمكن القول أن السيدة 
زينب )(بدأت حقا من حيث استشهد اإلمام احلسني ) ( ، بدأت 
حقًا لتكمل ما بدأه احلسني ) ( ، فام استشهاد اإلمام احلسني ) ( إال 
بداية الدور احلقيقي للسيدة زينب )(يف تلك الثورة احلسينية املقدسة .

      إن الثورة احلسينية مل تنتِه باستشهاد اإلمام احلسني ) ( يف ساحة 
، فقد خرج من بعد استشهاده   )  ( إنام بدأت حقًا باستشهاده   ، املعركة 
االقتصاص  أو  بدمه  يطالب  بيته ممن كان  الكثري من منارصيه وشيعته وآل 
من قتلته كثورة املختار بن أيب عبيدة الثقفي مثاًل )22( ، أو أن ثورته املقدسة 
أصبحت شعارًا لكل من كان يريد النيل من الدولة الموية ، فكانت ثورات 
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آل  من  الرضا  شعار  ترفع  كانت  التي  العباسية  الثورة  ومنها  جدًا  كثرية 
حممد)23( ، تلك الثورات واحلركات كانت السبب الرئييس يف تصدع الدولة 
الموية وسقوطها املبكر عام 132 هـ من قبل العباسني ، أو بمعنى آخر لوال 

ثورة اإلمام احلسني ) (  ملا سقطت تلك الدولة بتلك الرسعة الفائقة .

) ( املحور الثالث : الدور االعالمي للسيدة زينب
      قد ال نغال حينام نقول أن السيدة زينب ) ( كانت أول من بدأت 
ذلك الدور اجلهادي ضد المويني بعد استشهاد اإلمام احلسني ) ( وسار 
الناس من بعدها عىل هذا املنوال ، ولكنها مل تكن حتارب بسيف أو رمح أو 
نبل إنام كانت املرأة تقاتل بلساهنا وفصاحتها العلوية اهلاشمية املعروفة، وهو 
الكوفة  إىل  أدخلوهم  فحينام   ، السيف  استخدام  من  قوة  أكثر  برأيي  سالح 
 )  ( زينب  السيدة  تدخل  مل   ، زياد  بن  اهلل  عبيد  الموي  الوال  مقر 
مدخل الذل واهلوان وحاشا تلك املرأة العلوية الطاهرة من الذل واهلوان، 
فام إن دخلت الكوفة وصف لنا رجٌل من أهل الكوفة يدعى بشري بن خزيم 
االسدي )24( شأن السيدة زينب ) ( قائاًل : " ونظرت إىل زينب بنت 
عيل ) ( يومئذ فلم أَر خفرة واهلل انطق منها ، كأهنا تفرغ عن لسان أمري 
 ، اسكتوا  أن  الناس  إىل  أومأت  وقد   ،  )  ( طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني 
والصالة عىل  " احلمد هلل  قالت  ثم   ، الجراس  النفاس وهدأت  فارتدت 
أيب ) جدي ( حممد و آله الطيبني الخيار . أما بعد : يا أهل الكوفة يا أهل 
مثلكم  إنام   ، الرنة  هدأت  وال  الدمعة  رقأت  فال  أتبكون؟   ! والغدر  اخلتل 
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كمثل التي نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثًا ، تتخذون أيامنكم دخاًل بينكم . 
أال وهل فيكم إال الصلف النطف ، والصدر الشنف ؟ خوارون يف اللقاء ، 
عاجزون عن العداء ، ناكثون للبيعة ، مضيعون للذمة ، فبئس ما قدمت لكم 
أنفسكم أن سخط اهلل عليكم ، ويف العذاب انتم خالدون . أتبكون ؟ أي واهلل 
فابكوا كثريًا ، واضحكوا قلياًل ، فلقد فزتم بعارها وشنارها ، ولن تغسلوا 
دنسها عنكم أبدًا، فسليل خاتم الرسالة ، وسيد شباب أهل اجلنة ، ومالذ 
نازلتكم ، وأمارة حمجتكم ، ومدرجة حجتكم خذلتم ،  خريتكم ، ومفزع 
وله قتلتم ؟ أال ساء ما تزرون ، فتعسًا ونكسًا ، فلقد خاب السعي ، وتربت 
اليدي ، وخرست الصفقة ، وبؤتم بغضب من اهلل ، ورضبت عليكم الذلة 
واملسكنة ، ويلكم أتدرون أي كبد ملحمد فريتم ، وأي دم له سفكتم ، وأي 
كريمة له أصبتم ؟ " لقد جئتم شيئًا إّدًا ، تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الرض وختر اجلبال هدًا " )25( ، ولقد أتيتم هبا خرقاء شوهاء طالع الرض 
والسامء ، افعجبتم أن قطرت السامء دمًا ؟ ! ، ولعذاب اآلخرة أخزى ، فال 
، كال  الثأر  فوت  عليه  ، وال خياف  البدار  فانه ال حيفزه   ، املهل  يستخفنكم 
 ، اخلطاب  هذا  )(بعد  زينب  السيدة  سكتت  ثم  لباملرصاد،  ربك  إن 
وسكت الناس ال يفقهون ما يعملون عىل حد إشارة املصادر التارخيية )26( .
     إن املتمعن يف هذه اخلطبة التارخيية الكبرية يف متمع أهل الكوفة الذين 
أثناء خالفته،  (  يف   ( كانوا بالمس جندًا مع اإلمام عيل بن أيب طالب 
تنم عن مجلة أمور أوهلا إهنا تكشف لنا أن السيدة زينب )(بدأت للتو 
أن  إذ الشك   ، املقدسة  احلسينية  للنهضة  استكامٌل  قل هي  أو  جديدة  ثورة 
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عند  الوجداين  الشعور  إيقاظ  اخلطبة  بتلك  )(أرادت  زينب  السيدة 
( ، وقد  أتباعًا لوالدها أمري املؤمنني )  الذين كانوا يومًا ما  أهل الكوفة 
تؤنب  أخذت  أن  بعد  كبريًا  )(نجاحًا  زينب  السيدة  ذلك  يف  نجحت 
أهل الكوفة خلذالهنم اإلمام احلسني ) ( وامتناعهم عن تقديم يد العون 
واملساعدة وهو يف اشد احلاجة هلا ، فكان خطاهبا ذلك قد اشعر أهل الكوفة 
أهنم حقًا قد ظلموا أخاها اإلمام احلسني ) ( ، مما دفعهم ذلك إىل امليض 
قدمًا للتكفري عن ذنوهبم ، لذلك بدأوا القيام باالشتاك يف سلسلة طويلة من 
الثورات املتعاقبة عىل الدولة الموية ، تلك الثورات التي كانت سببًا رئيسًا 
كثورة   ، هـ   132 عام  املبكر  سقوطها  ثم  ومن  الموية  الدولة  إضعاف  يف 
التوابني)27( ، وثورة املختار بن أيب عبيدة الثقفي )28( ، وثورات املوال)29(، 
هي  تنادي  كانت  التي  العباسية  الثورة  حتى  بل   ،  )30( عيل  بن  زيد  وثورة 

الخرى باملطالبة بدماء آل بيت الرسول )( والرىض إليهم )31( .
    ومن جانب آخر أرادت السيدة زينب )(أن تبني بخطبتها تلك 
واقعة  يف  معها  كان  ومن  إهنا   - بذلك  عارفون  وهم   - الكوفة  أهل  لعامة 
الطف هم من أهل بيت النبوة واإلمامة الذين خصهم اهلل عز وجل منذ خلق 
الرض بتلك املكانة املرشفة ، وهي بذلك أوصلت رسالة إىل الرأي العام 
يف الكوفة خاصة والعراق عامة أن من قاتلهم هم خوارج الدين اإلسالمي 
حقًا  املرتدون  وهم   ، وامللة  الدين  كفرة  وهم  اإلسالم   زنادقة  وهم   ، حقًا 
يوم   )( الرسول  عتقهم  الذين  الطلقاء  وهم   ، واملسلمني  اإلسالم  عن 
فتح مكة عام 8 هـ )32( ، وبذلك أصبح الناس يف العراق يميزون املسلمني 
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أو  العراق  يف  سواء  وأتباعهم  المويني  من  به  املتظاهرين  من  حقا  املؤمنني 
كانت  إهنا  تلك  خطبتها  )(يف  زينب  السيدة  بينت  كام  الشام  بالد  يف 
سد  ، وإهنا رغم كوهنا أسرية ويف موضع ال حتجُ الشجاعة  قدر كبري من  عىل 
عليه ، كانت امرأة اختذت موضع القوة بدالً من موضع الضعف ، اختذت 
من  بدالً  املرشد  موضع  اختذت   ، التابع  موضع  من  بدالً  املرؤوس  موضع 
إهنا  العراق  أهل  لعامة  تبني  أن  به  أرادت  ،  اختذت موضعًا  املتلقي  موضع 
القوة  مقومات  كل  متتلك  كانت  ذلك  ومع  ووحيدة  وغريبة  وأسرية  امرأة 
والشجاعة ، فأرادت بذلك إيقاظ شعور أهل العراق للقيام بثورة كبرية ضد 
المويني ، ثورة إن عرف أوهلا فقد ال يعرف آخرها ، وفعاًل حتقق هلا ذلك 

بقيام أهل العراق بثورات متعددة ضد احلكم الموي كام أسلفنا .
    وزادت السيدة زينب )(من صالبة موقفها أمام أهل العراق حينام 
شاهدوها كيف هتني عبيد اهلل بن زياد وال الكوفة يومذاك يف ملسه – ومن 
يستطيع منهم ذلك - ، فقد أراد ابن زياد أن يبني للناس أهنم خوارج عن 
الدين والدولة ، لكن السيدة زينب )(وقفت بكل شجاعة بوجه ابن 
زياد حينام قال هلا : » احلمد هلل الذي فضحكم وقتلكم ، وأكذب أحاديثكم«، 
احلمد   «  : نصه  ما  وشجاعة  ثقة  )(بكل  زينب  السيدة  عليه  فردت 
ويكذب  الفاسق  اهلل  يفضح  إنام   ، تطهريًا  وطهرنا  بمحمد  أكرمنا  الذي  هلل 
الفاجر« ، ثم قالت حينام سأهلا عن حال من قتل من أهل البيت يف الواقعة، 
بينك  ، وسيجمع اهلل  ، فربزوا إىل مضاجعهم  القتل  : » كتب عليهم  قالت 

وبينهم فتتحاكمون عنده « )33( . 
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    وكان بمقدور السيدة زينب )(أن تتوقف عند هذا احلد وتكتفي 
بتنبيه أهل العراق والسعي إلعادة رشدهم وعقوهلم التي صادرها وأذهبها 
بالقتل والتهيب والترشيد ونحو ذلك ، وذلك وحده قد  عنهم المويون 
حني،  بعد  ولو  العراق  بأهل  )(فازت  زينب  السيدة  الن  كافيًا  يكون 
وأزعجوها  المرين  الموية  الدولة  ذلك  بعد  منهم  عانت  الذين  فهم 
انتهى  الذي  واالستنزاف  واإلرهاق  اإلزعاج  اشد  واستنزفوها  وأرهقوها 
بسقوط تلك الدولة عىل يد أهل العراق يدًا بيد مع أهال بالد فارس الذين 
كانت هلم مع الدولة الموية مشاكل كثرية جدًا )34(، ولكن السيدة زينب 
)(أرادت أكثر من ذلك ، فهي مل تكتِف بإثارة أهل العراق عىل احلكم 
الموي اجلائر ، إنام ذهبت أكثر من ذلك املذهب ، حينام أرادت – بالذات يف 
بالد الشام – أن تبني للعرب املسلمني هناك أهنم من نسل الرسول الكريم 
)( ، وأهل بيته الطهار الذين خصهم اهلل عز وجل برسالته ، الن أهل 
ّلل هبم أن سبايا أهل البيت  مرد أناس من عامة العرب املسلمني  الشام ضجُ
قد خرجوا عىل الدولة الموية مطالبني بالسلطة ليس إال عىل حد التضليل 
الموي يومذاك، فأرادت السيدة زينب )( أن توضح هلم نسبها وآل 
بيتها الرشيف الطاهر ، كام أرادت )(أن تبني هلم هوية يزيد بن معاوية 
 ، هـ   8 عام  مكة  فتح  إىل  إسالمهم  تأخر  الذين  وهم  المويني  من  وأتباعه 
، وهناك  كانوا مرد مسلمني  ما  بقدر  اإليامن  باإلسالم حق  آمنوا  ما  وأهنم 
فاصل كبري بني املؤمن واملسلم الن اإليامن قول وعمل ، واملؤمن وفق رؤية 
امْلجُْؤِمنجُوَن  اَم  إِنَّ    : تعاىل  بقوله  الكريمة  اآلية  تنطبق عليه  الذي  تعاىل هو  اهلل 
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هجُ َزاَدهْتجُْم إِياَمًنا َوَعىَل  ِلَيْت َعَلْيِهْم آَياتجُ جُْم َوإَِذا تجُ لجُوهبجُ ِكَر اهللَّجُ َوِجَلْت قجُ ِذيَن إَِذا ذجُ الَّ
مجُ  وَن * أجُْوَلِئَك هجُ نِفقجُ ْم يجُ الَة َومِمَّا َرَزْقنَاهجُ وَن الصَّ ِقيمجُ ِذيَن يجُ لجُوَن  * الَّ ِْم َيَتَوكَّ َرهبِّ
ِْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم   ﴾ )35( ، أما املسلم  جُْم َدَرَجاٌت ِعنَد َرهبِّ ا هلَّ امْلجُْؤِمنجُوَن َحقاًّ
فهو ذاك الشخص الذي ينتمي إىل اإلسالم بالشكل فقط دون العمل وقد 
املؤمنني *  فيها من  فأخرجنا من كان   : تعاىل  بقوله  اهلل عز وجل  ميزهم 
فام وجدنا فيها غري بيت من املسلمني﴾)36( ، ووفق هذا جيوز للمؤمن أن 
 .  )37( العمل  بإقرار  يأيت  حتى  مؤمنًا  يكون  ال  املسلم  لكن   ، مسلاًم  يكون 
التارخيية املشهورة      وقد متكنت السيدة زينب من تبيان ذلك بخطبتها 
يف غالبية املصادر التارخيية يف قوهلا )(: » احلمد هلل رب العاملني وصىل 
الذين  عاقبة  كان  ثم  يقول   كذلك  اهلل  صدق   ، أمجعني  آله  و  رسوله  عىل 
أظننت   ،  )38(  » يستهزئون  هبا  وكانوا  اهلل  بآيات  كذبوا  أن  السوأى  اساؤا 
نساق  فأصبحنا   ، السامء  وآفاق  الرض  أقطار  علينا  أخذت  حيث  يزيد  يا 
كام تساق االسارى أن بنا عىل اهلل هوانًا وبك عليه كرامة ؟ وان ذلك لعظم 
 ، مرسورًا  جذالن   ، عطفك  يف  ونظرت   ، بأنفك  فشمخت  عنده؟  خطرك 
ملكنا  لك  صفا  وحني   ، متسقة  والمور  مستوسقة  الدنيا  لك  رأيت  حني 
الذين كفروا أنام  وال حيسبن  وسلطاننا، مهاًل مهاًل أنسيت قول اهلل تعاىل 
نميل هلم خري لنفسهم إنام نميل هلم ليزدادوا إثام وهلم عذاب مهني﴾ )39(، 
رسول  بنات  وسوقك  وإماءك  حرائرك  ختديرك  الطلقاء  ابن  يا  العدل  أمن 
من  العداء  هبن  حتدو  وجوههن  وأبديت  ستورهن  هتكت  قد  سبايا  اهلل 
بلد إىل بلد ويسترشفهن أهل املناهل واملناقل ، ويتصفح وجوههن القريب 
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والبعيد، والدين والرشيف ، ليس معهن من رجاهلن من ول ، وال من محاهتن 
حلمه  ونبت   ، االزكياء  أكباد  فوه  لفظ  من  مراقبة  يرجتى  وكيف  ؟  محي  من 
بدماء الشهداء ؟ وكيف يستبطئ يف بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف 

والشأن، واالحن والضغان ؟ ثم تقول غري متأثم وال مستعظم :
وأهلهّوا واستهلهّوا فرحًا            ثم قالوا يا يزيد ال تشل

    منتحيًا عىل ثنايا أيب عبد اهلل سيد شباب أهل اجلنة ، تنكتها بمخرصتك؟ 
وكيف ال تقول ذلك ؟ وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة ، بإراقتك دماء 
ذرية حممد صىل اهلل عليه وآله ونجوم الرض من آل عبد املطلب ، وهتتف 
بأشياخك زعمت انك تنادهيم فلتدن وشيكًا موردهم ، ولتودن انك شللت 
وبكمت ، ومل يكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت ، اللهم خذ بحقنا ، وانتقم 
من ظاملنا ، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل محاتنا ، فواهلل ما فريت إال 
جلدك ، وال جززت إال حلمك ، ولتدن عىل رسول اهلل بام حتملت من سفك 
دماء ذريته ، وانتهكت من حرمته يف عتته وحلمته ، حيث جيمع اهلل شملهم 
ويلم شعثهم ، ويأخذ بحقهم ،  وال حتسبن الذين قتلوا يف سبيل اهلل أمواتًا 
بل أحياء عند رهبم يرزقون﴾ )40( ، حسبك باهلل حاكاًم ، وبمحمد خصياًم 
وبجربيل ظهريًا ، وسيعلم من سوى لك ومكنك من رقاب املسلمني ، بئس 
للظاملني بدالً ، وأيكم رش مكانًا واضعف جندًا ، ولئن جرت عيل الدواهي 
خماطبتك إين الستصغر قدرك ، واستعظم تقريعك واستكرب توبيخك ، لكن 
العيون عربى ، والصدور حرى ، أال فالعجب كل العجب لقتل حزب اهلل 
، فهذه اليدي تنطف من دمائنا والفواه  الطلقاء  الشيطان  النجباء بحزب 
تتحلب من حلومنا ، وتلك اجلثث الطواهر الزواكي تنتاهبا العواسل وتعفوها 
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أمهات الفراعل ، ولئن اختذتنا مغناًم لتجدنا وشيكًا مغرمًا، حني ال جتد إال ما 
قدمت وما ربك بظالم للعبيد ، فإىل اهلل املشتكى ، وعليه املعول ، فكد كيدك 
واسع سعيك ، وناصب جهدك ، فواهلل ال متحو ذكرنا ، وال متيت وحينا ، 
وال تدرك أمدنا ، وال ترحض عنك عارها ، وهل رأيك إال فند ، وأيامك 
 ، الظاملني  عىل  اهلل  لعنة  أال  املنادي  ينادي  يوم   ، بدد  إال  ومجعك   ، عدد  إال 
فاحلمد هلل الذي ختم لولنا بالسعادة وآلخرنا بالشهادة والرمحة ، ونسأل اهلل 
أن يكمل هلم الثواب ، ويوجب هلم املزيد ، وحسن علينا اخلالفة ، انه رحيم 

ودود ، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل « )41(  .    
الكبري الذي لعبته  الدور       وبعد فكانت تلك حماولة بسيطة يف إظهار 
احلسينية  النهضة  يف   )( طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  بنت  زينب  السيدة 
 ) ( املباركة ، فقد بينا ما استطعنا إىل ذلك سبياًل أن ثورة اإلمام احلسني
الثورة  السيدة زينب )(مفردات تلك  إنام أكملت   ، تنتِه باستشهاده  مل 
رّيوا فيه سبايا من كربالء إىل الكوفة ثم إىل بالد  عىل طول الطريق الذي سجُ
الثورة  تلك  تستثمر  أن  العفيفة  الطاهرة  املرأة  هذه  استطاعت  فقد   ، الشام 
املقدسة وحتافظ عىل ثامرها بل وتعيد نشاطها يف العراق عىل وجه اخلصوص، 
وبتقديري لوال جهود السيدة زينب )(من خطب ونقد وتقريع ولوم 
عىل أهل العراق ملا خرجوا بتلك الثورات املتتالية عىل المويني ، فقد مثلت 

السيدة زينب )(الرشارة التي أشعلت فتيل تلك االنتفاضات .      
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العني ف مشهد احلسني )( ، ص45 ؛ املجليس : بحار األنوار ، 45 / 34 .

 ينظر ابن حبيب : املحرب ، ص 53 ؛ العلوي : املجدي ف انساب الطالبيني ، ص 18 ؛ . 6

ابن عساكر : تاريخ دمشق ، 69 / 174 ؛ ترمجة اإلمام احلسني )( ، ص 296 .
 ينظر الدكتور جواد عيل : املفصل ف تاريخ العرب قبل اإلسالم ، 4 / 232 وما بعدها .. 7

 ابن األثري : الكامل ف التاريخ ، 4 / 296 .. 8

 أبو الفرج األصفهاين : مقاتل الطالبيني ، ص 84 .. 9

؛ . 10  118  /  2  ، البخاري  صحيح  رشح  ف  القاري  عمدة   : العيني  الدين  بدر   

االعلمي: دائرة املعارف الشيعية العامة ، 12 / 282 .
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 أبو الفرج األصفهاين : مقاتل الطالبيني ، ص 95 ؛ ابن شهر آشوب : مناقب آل . 11

أيب طالب ، 2 / 201 . 

 ابن العمد احلنبيل : شذرات الذهب ف أخبار من ذهب ، 2 / 95 .. 12

شذرات . 13  : احلنبيل  العمد  ابن  ؛   105  –  104 ص   ، احلسني  مقتل   : خمنف  أبو   

الذهب، 2 / 95 .

آل أيب . 14 : مناقب  ابن شهر آشوب  ؛  : مقتل احلسني ، ص 194  أبو خمنف  ينظر   

طالب ، 3 / 257 ؛ ابن العمد احلنبيل : شذرات الذهب ، 2 / 95 .

 الشيخ الرشيفي : كلمت اإلمام احلسني )( ، ص489 .. 15

 ينظر ابن طاووس احلسيني : اللهوف ف قتل الطفوف ، ص 50 ؛ االسفراييني : . 16

نور العني ف مشهد احلسني ، ص 33 .

 ينظر املجليس : بحار األنوار ، 45 / 318 – 319 ؛ جمموعة من علمء البحرين . 17

والقطيف : وفيات األئمة ، ص 160 .

 ينظر جمموعة من علمء البحرين ، وفيات األئمة ، ص 161 – 162 .. 18

 ينظر املجليس : بحار األنوار ، 45 / 85 وما بعدها .. 19

 جمموعة من علمء البحرين : وفيات األئمة ، ص 160 .. 20

بحار . 21  : املجليس  ؛   260  /  3  ، طالب  أيب  آل  مناقب   : آشوب  شهر  ابن  ينظر   

األنوار، 45 / 58 – 

 ينظر أبو حنيفة الدينوري : األخبار الطوال ، ص 289 وما بعدها ؛ الطربي : تاريخ . 22

الرسل وامللوك ، 4 / 264 وما بعدها ؛ ابن كثري : البداية والنهاية ، 8 / 163 وما بعدها .

 مؤلف جمهول : أخبار الدولة العباسية ، 194 .. 23

 مل نعثر عل ترمجة بشري بن خزيم االسدي ، ولعل الرجل كان من أتباع اإلمام عيل . 24
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( ومنارصيه ف خالفته وهو ف الكوفة ، فتعاطفه مع السيدة  بن أيب طالب ) 

زينب ) ( ودقة حفظة خلطبتها ُيشريان إىل ذلك 
 سورة مريم ، اآليتان 89 ، 90 .. 25
الشيخ املفيد : االمايل ، ص 321 – 323 ؛ ابن طاووس احلسني : اللهوف ف قتل . 26

الطفوف ، ص 86 – 88 ؛ املجليس : بحار األنوار ، 45 / 108 – 110 . 
 الطربي : تاريخ الرسل وامللوك ، 4 / 451 وما بعدها .. 27
البداية . 28  : كثري  ابن  ؛  بعدها  وما   264  /  4  ، وامللوك  الرسل  تاريخ   : الطربي   

والنهاية، 8 / 163 وما بعدها .
 اشرتاك املوايل بجميع الثورات التي خرجت ضد احلكم األموي ومنها ثورة املختار . 29

بن أيب عبيدة الثقفي وثورة عبد الرمحن بن األشعث وغريها ، ينظر الطربي: تاريخ 
الرسل و امللوك، 4 / 264 وما بعدها ،  5 / 82 وما بعدها ؛ ابن كثري : البداية 

والنهاية ، 8 / 294 وما بعدها . 
325 وما بعدها ؛ مؤلف جمهول : أخبار . 30  ينظر اليعقويب : تاريخ اليعقويب، 2 / 

الدولة العباسية ، ص 230 وما بعدها .
 ينظر مؤلف جمهول : أخبار الدولة العباسية ، 194 .. 31

ينظر ابن هشام : السرية النبوية ، 4 / 870 ؛ اليعقويب : تاريخ اليعقويب ، 2 / 60؛ . 32

ابن شهر آشوب : مناقب آل أيب طالب ، 1 / 180 . 

ص . 33  ، الواعظني  روضة   : النيسابوري  ؛   229 ص   ، االمايل   : الصدوق  الشيخ   

190؛ املجليس : بحار األنوار ، 45 / 116 .

التاريخ . 34 ف  دراسة  األول  العبايس  العرص   : الدوري  العزيز  عبد  الدكتور  ينظر 

السيايس واإلداري واملايل ، ص 17 وما بعدها .
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 سورة األنفال ، اآلية 4 .. 35

 سورة الذاريات ، اآليتان 35 ، 36 .. 36
 ينظر الصدوق : اهلداية ، ص54 – 56 ؛ ابن كثري : تفسري القرآن العظيم ، 4 / 234 .. 37
 سورة الروم ، اآلية 10 .. 38
 سورة آل عمران ، اآلية 178 .. 39
 سورة آل عمران ، اآلية 169 .. 40
ابن . 41 أيضًا  وينظر   .  135  –  133  /  45  ، املجليس   : األنوار  بحار   : املجليس   

طيفور : بالغات النساء ، ص21 – 23 ؛ ابن طاووس احلسيني : اللهوف ف قتل 
الطفوف ، ص 105 – 107 .
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املصادر واملراجع

-القران الكريم .

ابن اعثم الكوف ، أمحد بن حممد بن عيل ) ت نحو 314 هـ / 926 م ( ، الفتوح، . 1

) حتقيق : عيل شريي ، ط1 ، دار األضواء – بريوت، 1411 هـ / 1991 م ( .

ابن األثري ، عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم ) ت 630 هـ / 1231 م (، . 2

 – العريب  الرتاث  إحياء  دار   ، ط1   ، شريي  عيل   : حتقيق   (  ، التاريخ  ف  الكامل 

بريوت ، د . ت ( .

ابن حبيب ، حممد بن حبيب البغدادي ) ت 245 هـ / 850 م ( ،املحرب ، )تصحيح: . 3

د. ايلز ليختن شتيز ، مطبعة دائرة املعارف العثمنية – حيدر آباد الدكن، 1942 م ( .

ابن خياط ، خليفة بن خياط العصفري ) ت 240 هـ / 855 م ( ، تاريخ خليفة بن . 4

خياط ،) حتقيق : سهيل زكار ، دار الفكر – بريوت / 1414 هـ ( .

، ) دار . 5 الكربى  الطبقات  ابن سعد ، حممد بن سعد ) ت 230 هـ / 844 م (، 

صادر ـ بريوت / د . ت ( .

ابن شهر آشوب ، مشري الدين أبو عبد اهلل حممد بن علب ) ت 588 هـ / 1203 . 6

م ( ،مناقب آل أيب طالب ، ) حتقيق : جلنة من أساتذة النجف االرشف ، املطبعة 

احليدرية – النجف ، 1376 هـ / 1956 م( .

ابن طاووس احلسيني ، عيل بن موسى ) ت 664 هـ / 1279م (، اللهوف ف قتل . 7

الطفوف ، ) أنوار اهلدى – قم املقدسة ، د . ت ( .

ابن طيفور ، أبو الفضل بن أيب طاهر ) ت 380 هـ / 995م (، بالغات النساء ، ) . 8
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مكتبة بصرييت – قم املقدسة ، د . ت ( .

ابن عبد ربه ، أبو عمرو أمحد بن حممد ) ت 328 هـ / 939 م (، العقد الفريد ، ) . 9

حتقيق : د. مفيد حممد قميحة ، ط3 ، دار الكتب العلمية - بريوت ، 1427 هـ/ 

2006 م ( . 

ابن عساكر ، ترمجة اإلمام احلسني)(  ، ) حتقيق : الشيخ حممد باقر املحمودي ، . 10

ط2 ، جممع إحياء الثقافة اإلسالمية – قم املقدسة ، 1414 هـ ( .

ابن عساكر ، عيل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي ) ت 571 هـ / 1176 م ( ، . 11

تاريخ دمشق الكبري ، ) حتقيق : عيل شريي ، دار الفكر ـ بريوت ، 1415 هـ ( .

ابن كثري ، عمد الدين أبو الفداء إسمعيل بن عمر ) ت 774 هـ / 1373 م ( ،البداية . 12

والنهاية ،)حتقيق :عيل شريي ، ط1، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت/1408 

هـ (،  تفسري القرآن العظيم ، ) دار املعرفة – بريوت ، د . ت (،

ابن هشام ، أبو حممد عبد امللك ) ت 213 هـ / 828 م (، السرية النبوية، ) حتقيق: . 13
سهيل زكار ، ط1 ، دار الفكر – بريوت ، 1992 م( . 

ابو اسحق االسفراييني ) ت القرن العارش اهلجري ( ، نور العني ف مشهد احلسني . 14

)( ، ) مطبعة املنار – تونس ، د . ت ( .

ابو الفرج األصفهاين ، عيل بن احلسني ) ت 356 هـ / 967 م ( ، مقاتل الطالبيني، . 15

) حتقيق : امحد صقر ، مؤسسة العطار الثقافية – قم املقدسة، 1384 هـ ( .

االعلمي ، العالمة الشيخ حممد حسني احلائري ) معارص ( ، دائرة املعارف الشيعية . 16

العامة ، ) ط2 ، مؤسسة االعلمي للمطبوعات – بريوت ، 1413 هـ / 1993 م ( .
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بدر الدين العيني ، حممود بن امحد ) ت 855 هـ / 1451 م ( ، عمدة القاري ف . 17

رشح صحيح البخاري ، ) ط1 ، دار الفكر – بريوت ، 1422 هـ ( .

البالذري ، حييى بن جابر ) ت279 هـ / 901 م (، انساب األرشاف ، ) حتقيق . 18

الشيخ حممد باقر املحمودي ، ط1 ، مؤسسة االعلمي – بريوت، 1394 هـ ( .

جواد عيل ، املفصل ف تاريخ العرب قبل اإلسالم ، ) ط1 ، آوند دانش للطباعة . 19

والنرش ، 1427 هـ /  2006 م ( .

الدوري ، عبد العزيز ، العرص العبايس األول دراسة ف التاريخ السيايس واإلداري . 20

واملايل ، ) ط1 ، مركز دراسات الوحدة العربية – بريوت ، 2006 م ( . 

الدينوري ، امحد بن داود ) ت 282 هـ / 896 م (، األخبار الطوال ، ) حتقيق : . 21

عبد املنعم عامر ، ط1، دار إحياء الكتب العربية / 1960م( .

تأويل . 22  ،) م   1580  / هـ   965 نحو  ت   ( النجفي  عيل   ، احلسيني  الدين  رشف 

اآليات ف فضائل العرتة الطاهرة ، ) حتقيق : مدرسة اإلمام املهدي)(  ، ط1 ، 

مدرسة اإلمام املهدي)(  – قم املقدسة ، 1407هـ( .

الصدوق ، أبو جعفر حممد بن عيل ) ت 381 هـ / 996 م (، االمايل ، ) ط1 ، . 23

مؤسسة البعثة – قم املقدسة ، 1417 هـ ( .

، مطبعة . 24 ، ط1  السالم  عليه  اهلادي  اإلمام  ، )حتقيق: مؤسسة  اهلداية   ، الصدوق 

اعتمد – قم ، 1418 هـ ( .

الصدوق ، علل الرشائع ، ) املكتبة احليدرية – النجف االرشف ، 1385 هـ / 1966 م ( .. 25
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الطربيس ، الفضل بن احلسن ) ت 560 هـ / 1175 م ( ، إعالم الورى بأعالم . 26

اهلدى ، ) ط1 ، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث – قم املقدسة ، 1417 هـ ( .

الطربي ، امحد بن عبد اهلل  ) ت 694 هـ / 1309 م ( ، ذخائر العقبى ف مناقب . 27
ذوي القربى ، ) مكتبة القديس – القاهرة ، 1356 هـ ( .

الطربي ، حممد بن جرير بن يزيد ) ت 310 هـ / 922 م (  ،  دالئل اإلمامة ، ) . 28

ط1 ، مؤسسة البعثة – قم املقدسة ، 1413 هـ ( .

اإلمام . 29 مدرسة   : حتقيق   (  ،  )(األئمة معجزات  ف  املعجزات  نوادر   

املهدي)(  ، ط1 ، مؤسسة اإلمام املهدي)(  – قم املقدسة ، 1410 هـ ( .

ـ . 30 االعلمي  ، مؤسسة  العلمء األجالء  ، )حتقيق:نخبة من  وامللوك  الرسل  تاريخ   

بريوت / د . ت( .

العلوي ، عيل بن حممد ) ت القرن اخلامس اهلجري / احلادي عرش امليالدي ( ، . 31

املجدي ف انساب الطالبيني ، ) حتقيق : الشيخ امحد املهدوي ، ط1 ، مكتبة أية اهلل 

العظمى املرعيش النجفي – قم املقدسة ، 1409 هـ ( .

) مؤسسة . 32  ، األنوار  بحار   ،  ) م  باقر ) ت 1111 هـ / 1700  ، حممد  املجليس 

الوفاء – بريوت ، ط2 ، 1403 هـ / 1983 م ( .

جمموعة من علمء البحرين والقطيف ) معارصون ( ، وفيات األئمة ، ) ط1 ، دار . 33

البالغة – بريوت ، 1412 هـ ( .

املفيد ، الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن حممد ) ت 413 هـ / 1028 م (،  االمايل ، ) حتقيق: . 34

ويل عيل اكرب الغفاري ، مجاعة املدرسني ف احلوزة العلمية – قم املقدسة ، د . ت ( . 
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الدولة . 35 أخبار   ،  ) امليالدي  التاسع   / اهلجري  الثالث  القرن  من   ( جمهول  مؤلف 

العباسية ، ) حتقيق : د . عبد العزيز الدوري و د . عبد اجلبار املطلبي ، دار الطليعة– 

بريوت ، 1971 م(. 

النيسابوري ، الشيخ حممد بن الفتال ) ت 508 هـ / 1123 م ( ، روضة الواعظني، . 36

) منشورات الرض – قم املقدسة ، د . ت ( .

37 . / هـ   292 ت   ( الكاتب  وهب  بن  جعفر  بن  يعقوب  أيب  بن  أمحد   ، اليعقويب 

905م(، تاريخ اليعقويب ، ) دار صادر – بريوت ، د . ت ( .



فهرس أعداد المجلة للسنة الثالثة
 The Catalog of the Journal
Volumes for the Third Year

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

Arabic Alphabet of the Authors.

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

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

Arabic Alphabet of the Themes.
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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 (.



397

فهرس أعداد المجلة للسنة الثالثة

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

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

نور كظوم جواد  ، العدد االول  / 42-18 .

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

فاروق حممود احلبويب ، العدد الثاين  / 30-19.

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

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

•	   A Semiotic Analysis of Textual Communication in 
Ethical Conversation.

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

جنان ناظم محيد الدليمي، العدد الرابع /347-291

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

هادي شندوخ محيد ، العدد الرابع /  391-349

• االمام احلسني  )(  ومبدأ العدالة االجتمعية .	

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

• االمام احلسني )( ومقام النفس املطمئنة .	

زهراء رؤوف املوسوي  ، العدد الرابع /  168-131

• اثر األرضحة املقدسة ف نشوء مدينة كربالء وعمرانا .	

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

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

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

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

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

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

دراسة تارخيية .

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

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

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

ت 658هـــ /1260م (.

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

• التنمية البرشية ف املسرية احلسينية .	

حازم طارش حاتم ، العدد الرابع /  289-265

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

• والنواهي 	 االوامــر  مباحث  بعض  ف  البهبهاين  الوحيد  للعالمة  االصــويل  اجلهد 

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

• جوانب من ثورة االمام احلسني واهدافها .	

حوراء كاظم جواد اخلزاعي ، العدد الرابع  / 230-205

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

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

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

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

رحيم حلو البهادل ، العدد الرابع  /   130-99

• رمزية التمدن ف خطاب الثورة احلسينية .	

زمان عبيد وناس ، العدد االول  /84-63 .

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

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

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

• كربالء ف التقرير الربيطاين السنوي لعام 1917.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الفرنسية .

صادق ياسني احللو ، العدد االول  / 61-25.

• منهج االمام احلسني )(ف صياغة االنسان وتربيته .	

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

• 	.)( مواقف الصحابة من ثورة االمام احلسني

حممد خضري عباس  ، العدد الرابع /347-291

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

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

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

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



Fourth Issue Word

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful

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

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

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

Editor-in-Chief



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives discreet researches and 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors
Qur'an Al-Qasas. Verse-5
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