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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
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic 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.
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 .
دـ  البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

#-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.
دـ  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

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

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
 drehsanalguraifi@gmail.com   او موقع رئيس التحرير  

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  
نكهة التراث

العمق   : أمهها  لعّل  أسٍس  جمموعة  عىل  حارضها  تبني  األمم 
من  إليهام  وما  وثقافية  اجتامعية  معطيات  من  فيه  بام  احلضاري 
مكّونات املجتمعات البرشية التي تشّكل بمجملها "نكهة الرتاث" 
، فاحلارض الذي ال يشتمل عىل تلك النكهة يفتقد إىل اجلذور املمّكنة 
له من مواجهة الغزوات الثقافية والفكرية املوّجهة إىل كيانه، ويكون 

عرضًة لالقتالع بيرس.
عىل  لزاًما  كان   ، األمم  مصري  يف  مهّمة  النكهة  هذه  ومادامت 
جّوها  ومواكبة  استطعامها  منابع  عن  البحث  من  الالحقني  أهلها 
يف  منها  االجيابيات  بتجذير  املسرية  يكملوا  بل  عنها،  حييدوا  لئال 

سلوكياهتم اجلمعية وإقصاء السلبيات عنها.
ومن بني وسائل الكشف عن تلك املنابع : املجالت املتخصصة 
بالرتاث ، لذا جاءت جملة "تراث كربالء" ساعيًة للكشف عن نكهة 
تراث "كربالء" بام حتمله من عبق وعمق عرب مسريهتا البحثية احلثيثة 

يف آفاق متنّوعة.
وعملت املجلة يف هذا العدد عىل فتح نافذتني مهّمني الستطعام 

هذه النكهة ، ومها :
- نافذة : مراجعة الكتب واملصادر التارخيية املهّمة يف باب تراث 

كربالء.



تراث  بأبواب  علقة  هلا  التي  الشخصيات  استظهار   : نافذة   -
كربالء.

عرب  الرتاث  نكهة  استكشاف  يف  مهّمتان  النافذتني  هاتني  ألّن 
والوثائق  املصادر  يف  حركتها  ورصد   ، الفاعلة  الشخوص  خّطي 

الرئيسة.
اخلاّص  الرتاث  بواقع  النهوض  خلطة  استكاماًل  يأيت  العدد  هذا 
الذي رسمته اهليأتان "االستشارية والتحريرية" ، هذه اخلّطة التي ال 
يمكن حتقيقها عىل أرض الواقع البحثّي من دون مساندة الباحثني 

من أصحاب التخّصص الرتاثّي .
اجلامعات  من  األكاديميَة  البحثيَة  ــالَم  األق املجلُة  تدعو  لذا 
يدعم  بام  املجلة  رفد  إىل  املتخصصة  واملؤسسات  البحثية  واملراكز 

ديمومة مسريهتا ، فهي منهم وهبم وهلم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني



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 
الفرد : قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
؛  التأثريية  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
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.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص
املستبدون  احلكام  مارسه  له  حدود  ال  بظلم  البرشية  تأريخ  يزخر 
املظلومني  وان  اإلنسان.  بني  من  واملظلومني  املحرومني  بحق  والطغاة 
هم الذين كانوا ينتفضون بني برهة وأخرى، استجابة لدعوة عبد صالح 
من ذرية األنبياء ضد عروش الظلم فيستنشق الناس نسيم العدالة بفضل 

تضحياهتم ومعاناهتم .
ثانية  تعود  أن  تفتأ  ما  النتنة  واالستكبار  التفرعن  رائحة  أن  بيد 

بمساعدة املال والقوة واخلداع، لتبدد عبري العدالة .
عرب هذا الواقع املرير، وإضافة إىل نصيبها من هذا الظلم التأرخيي،ابتليت 
املرأة بوصفها نصف املجتمع البرشي بظلم مضاعف يضاهي الظلم الذي 
الرجل  رشيكة  كانت  زوجة  بوصفها  .فاملرأة  مجعاء  البرشية  له  تعرضت 
أعباء  تتحمل  أن  هلا  ينبغي  بل كان  الباليا،  يف مهومه ومعاناته، ودرعه يف 
املسؤولية يف الكثري من األحيان، إذ كان ظلم الطغاة واملحن تودي بحياة 
أزواجهن يف سوح الوغى، والسيام إذا كانت تلك الساحة هي ساحة اجلهاد 
احلقيقي بني املعسكر السفياين واملعسكر احلسيني، ويف هذه الساحة برز دور 
لنا من  بد  لذا ال  الرجل،  للمرأة احلسينية وكيفية مساندهتا ألخيها  عظيم 
تعريج عىل هذا الدور والذي يمكن من خالله توضيح بصامهتا يف املجتمع 
اإلنساين، والسيام يف احلركة السياسية واالجتامعية العامة، ويف هذا اجلانب 
برزت العديد من النساء يف واقعة الطف ومنهن السيدة اجلليلة "دهلم" زوجة 
زهري بن القني تلك املرأة التي سجلت اسمها الصالح و لألبد بعملها الثابت 
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عىل صفحات التأريخ اإلسالمي بام قدمته من التضحيات فكانت خري معني 
لزوجها زهري بن القني من خالل تشجيعه وحتفيزه عىل القتال ضد املعسكر 

السفياين األموي.
ومما شجعني عىل تناول هذه الشخصية هو عدم تناوهلا من املصادر 
االخرى كدراسة مستقلة، فأردت التطرق إليها عىل حدة ودراسة جوانب 
حياهتا ودورها يف نرصة زوجها وكيفية إرشاكه ضمن املعسكر احلسيني،مما 
يدلل عىل نقاوة أصوهلا وحسن تربيتها التي انعكست عىل حياهتا األرسية . 

فكانت خري مثال للمرأة املجاهدة يف التأريخ اإلسالمي.
مبحثني  و  مقدمة  عىل  البحث  تقسيم  الدراسة  طبيعة  تطلبت  وقد 

وخامتة، باإلضافة إىل قائمة املصادر.
تطرق املبحث األول إىل مفهوم اجلهاد لغًة واصطالحًا، جهاد النفس، 

ثم جهاد املرأة يف واقعة كربالء .
السيدة اجلليلة دهلم يف  الثاين فقد سلط الضوء عىل دور  أما املبحث 
فقرات  بدوره عىل  املبحث  ، وقسم هذا  اإلمام احلسني  نرصة معسكر 
يف  والنفيس  املادي  أثرها  ثم  األرسية،  وحياهتا  الصفات،  و  التسمية  هي: 

. نرصة اإلمام احلسني
وقد اشتمل البحث عىل العديد من املصادر يقع عىل قيدومها القرآن 
الكريم، ثم العديد من املصادر التأرخيية مثل :)اللهوف عىل قتىل الطفوف( 
البن طاووس، )مقتل احلسني  (أليب خمنف، )بحار األنوار ( للمجليس، 

باإلضافة إىل العديد من املصادر األخرى
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Abstract
The human history is full of injustice performed by dictators and 

tyrants against the destitute and the poor and mostly only those revolt 
from time to time as a response to a man's call whose descendents were 
prophets and accordingly justice spreads thanks to their sacrifices . But 
with the of money and power ، injustice comes back .

Being part of the human society ، women suffered greatly of such 
injustice which doubled the injustice practised against men . As being a 
wife ، the women helped her husband in his sufferings and in most cases 
she took and borne most of the family responsibilities upon her as their 
husbands being died martyrs in the battlefields and in particular if such a 
war field was that jihad field between Al- Sufyany army and Imam Husain 
's army . In that Battle ، the role of women was clearly noticed . Such a 
role was both political and social ; they had their stamps in the human 
society . One of such women in Al- Taff Battle was al- Sayidah Dalham ، 
Zuhair bin al- Qayn's wife . Her sacrifice and help of her husband resulted 
in her name being inscribed on the Islamic history resources .

As a motive for carrying out such a study was that such a women had 
not been studied by historians . She had her role in helping and urging 
her husband to participate in Al- Husain's army ; she was a good example 
of al- Mujahidah in the Islamic history .

The paper consisted of an introduction ، two sections and a conclusion 
together with a list of references .

Section one dealt with the concept of jihad ، both linguistically and 
as a term . Then، it dealt with jihad of women in Karbala Battle . Section 
two، on the other hand، sheds light on the role that al- sayidah Dalham 
had in assisting Imam Husain's army . The following points were taken 
into consideration : the name ، the characteristics ، family life and then 
the materialistic and psychological role she played in assisting Imam 
Husain ( pbuh) .

The paper depended on a number of sources ، the first and most 
important of which was the holy Quran together with a number of historical 
resources such as ( Al- Luhoof Ala' Qatla Al- Tufoof) by bin Tawoos ، ( 
Maqtal Al- Husain ((pbuh)) by abu Mukhnif and ( Bihru Al- Anwar ) by Al- 
Majlisy in addition to a number of other references
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الجهاد لغة وا�سطالحًا
اجِلهاد بالكرس عىل وزن ِفعال مأخوذ من اجُلهد بالضم وهو املشّقة 
العدو  قتال  يف  املبالغة  وهو  الصلبة،  األرض  بالفتح  واجَلهد  البالغة، 
باللسان)1(، وبالفتح  أو  بالفعل  الوسع والطاقة يف حربه  ما يف  واستفراغ 
ُجْهَدُهْم﴾)2(  إاِلَّ  َيُِدون  اَل  تعاىل:﴿َوالَِّذين  قوله  ومنه  الطاقة،  والضم: 
يف  إّما  الشّدة،  وهو  واحد  أصٍل  إىل  ترجع  املعاين  هذه  مجيع  أن  والظاهر 
اليشء نفسه أو يف التعامل معه ومعاجلته، كام يظهر أّنه موضوع يف أصل 
اللغة ملطلق بذل اجلهد بدنّيا كان أو نفسّيا أو عقلّيا أو مالّيا يف جمال اخلري 
العاّم اجلامع وليس يف  الرّش، فهو حقيقة لغوّية يف هذا املعنى  أو يف جمال 

خصوص بذل اجلهد ملخالفة اهلوى دون غريه)3(.
أما اصطالحًا فهو بذل اجلهد من املسلمني يف قتال الكفار املعاندين 

املحاربني، واملرتدين ألعالء كلمة اهلل تعاىل)4( .
واجلهاد عىل مراتب، منها ما هو واجب عىل كل مكلف، ومنها ما هو 
واجب عىل الكفاية، فإذا قام به عدد من املكلفني سقط عن الباقني )5(،ومنها 
ما هو مستحب، فجهاد النفس وجهاد الشيطان واجب عىل كل مكلف، 

وجهاد الكفار واملنافقني وأرباب الظلم والبدع واجب عىل الكفاية )6(.
لفظة  وردت  بحيث  اإلسالمي،  الدين  يف  عظمى  أمهية  وللجهاد 

اجلهاد يف القرآن الكريم )41( مرة بدالالت خمتلفة منها :
1-اجلهاد بالقول، ومنه قوله تعاىل :﴿يا أيا النبي جاهد الكفار واملنافقني ﴾)7(.
عل  املجاهدين  اهلل  :﴿وفضل  تعاىل  قوله  ومنه  بالسالح،  2-اجلهاد 

القاعدين أجرًا عظياًم﴾)8(.
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3- اجلهاد بالعمل، ومنه قوله تعاىل :﴿ ومن جاهد فإنام ياهد لنفسه﴾)9(.
فإذا كان األمر كذلك، إذن حّق اجلهاد عىل املرأة يف النوعني األول 
والثالث، وهنا يتضح أن حكمه هو التكليف إذا كانت الظروف استثنائية 

وتستوجب تدخاًل رسيعًا من املرأة.
ويف ذلك يقول العلم الكبري زين الدين بن عيل العاميل املعروف بـ)الشهيد 
الثاين( يف املسالك)10(: ))اعلم أن اجلهاد عىل أقسام: أحدها: أن يكون ابتداء 
من املسلمني للدعاء إىل اإلسالم، وهذا هو املرشوط بالبلوغ والعقل واحلرية 
والذكورية ونحوها، وإذن اإلمام أو من نصبه، ووجوبه عىل الكفاية إمجاعا، 
والثاين: أن يدهم املسلمني عدو من الكفار، يريد االستيالء عىل بالدهم أو 
أرسهم أو أخذ أمواهلم وما أشبهه من احلريم والذرية، وجهاد هذا القسم 
ودفعه واجب عىل احلر والعبد والذكر واألنثى إن احتيج إليها، وال يتوقف 
عىل إذن اإلمام وال حضوره، وال خيتص بمن قصدوه من املسلمني، بل جيب 

عىل من علم باحلال النهوض، إذا مل يعلم قدرة املقصودين عىل املقاومة((.

جهاد النف�ص
إن ساحة اجلهاد األصغر حمدودة يف بقعة احلرب وخاضعة ملوازين 
أّما  اإلطالق،  عىل  دائمّية  ليست  وهي  خاّصة  ورشائط  وزمانّية  مكانّية 
ساحة اجلهاد األكرب باإلضافة إىل شموهلا ملا تقّدم هي أوسع وأصعب ألن 

ساحتها هو اإلنسان اّلذي قيل فيه:
أحتسـب أّنـك جـرم صغـري      وفيك انطوى العال األكرب
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العقل ومعسكر  املعسكرين معسكر  دائاًم جدال ونزاع بني هذين  فهناك 
اجلهل واإلنسان هو ساحة حرهبام، فإذا تغّلبت جنود الرمحن كان من أهل 
السعادة والرمحة وانخرط يف سلك املالئكة وُحرش يف أرسة األنبياء واألولياء 
والصاحلني وأّما إذا تغّلب جنود الشيطان ومعسكر اجلهل كان اإلنسان من 

أهل الشقاء والغضب وُحرش يف زمرة الشياطني)11(.
من هذا يمكن القول إن هنالك معسكرين يقود العقل جنود األّول ويقود 
 ،ف إىل ذلك من موالنا الصادق اجلهل جنود الثاين ونحن مأمورون بالتعرُّ
إذ يقول: "اعرفوا العقل وجنده واجلهل وجنده هتتدوا" قال سامعة: فُقلت: 
ُجعلت فداك النعرف إاّل ما عّرفتنا، فقال أبو عبد اهلل: "إن اهلل خلق العقل 
وهو أّول خلق من الروح انّيني عن يمني العرش من نوره فقال له: أدبر فأدبر 
ُثم قال له: أقبل فأقبل فقال اهلل تعاىل: خلقتك خلقا عظيام وكّرمتك عىل مجيع 
خلقي، قال: ُثّم خلق اجلهل من البحر األجاج ظلامنّيًا، فقال له: أدبر فأدبر، 

ُثم قال له: أقبل فلم ُيقبِل فقال له: استكربت فلعنه")12(.
مقّدمة  وجنودمها  واجلهل  العقل  القائدين  معرفة  إن  القول  يمكن  إذن 
للهداية وهذه اهلداية إّما إىل كيفّية استكامل النفوس وتنزهيها وتصفيتها وهي 
أيضا مقّدمة إليها إما هداية مطلقة أي هداية إىل معرفة اهلل وهي أّس األسس، 
مل  ألهّنام  وجنودمها  واجلهل  العقل  معرفة  نتيجة  هي  املعرفة  فهذه  ولذلك 
حتصل املعرفة بمهلكات النفس ومنجياهتا وطرق التخيّل عنها والتحيّل هبا، 
فلن حيصل للنفس تصفية وتنزيه وحتلية وتكميل، ومامل حيصل للنفس صفاء 
األسامء  لتجيّل  موردا  تكون  فلن  املتوّسطة  الكامالت  إىل  تصل  ومل  باطني 
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والصفات واملعرفة احلقيقّية ولن تصل إىل كامل املعرفة، بل إن مجيع األعامل 
الصورّية واألخالق النفسّية مقّدمة للمعارف اإلهلّية وهي أيضًا مقّدمة حلقيقة 
التوحيد والتفريد اّلذي هو الغاية القصوى للسري اإلنساين ومنتهى السلوك 
العرفايّن". إذن أصبح من الرضورة معرفة القيادة واجلنود لكوهنا مقّدمة ال 
يسوغ تفويتها وإاّل مل نبلغ اهلداية اّلتي هي املرام، وأّما جذب اجلنود للنفس 
النفس نحو  املقامات والدرجات جنود رمحانّية وعقالنّية جتذب  فلكلٍّ من 
جتذب  وجهالنّية  شيطانّية  وجنود  السعادة،  إىل  وتدعوها  األعىل  امللكوت 

النفس نحو امللكوت السفيل وتدعوها للشقاء)13(.
اجتامع  الــرضورة  من  أصبح  إنه  القول  يمكن  ذلك  خالل  من  إذن 
اجلهادين األكرب واألصغر ليسمو اإلنسان إىل مرتبة املالئكة، إذ إن اإلنسان 
متى صفت رسائره سهل عليه اتباع الطريق املعبد وهو طريق احلق بال ريب، 
فمن جيبن عن خوض معارك اإلسالم ضّد الباطل وهو غري مستعد للنزول 
إىل امليدان يف رصاع العدو الظاهر هو مطرود وحمروم من ساحة اجلهاد األكرب 
وعاجز عن مناهضة العدو الباطن، ألن من يعجز عن حرب العدّو األصغر 
هو عاجز الحمالة عن حرب العدو األكرب، وهؤالء أئّمتنا  بدءاً من جّدهم 
مل  أحد غريهم،  يبلغه  اّلذي ال  املقام  من  عليه  ما هم  مع    األكرم  النبي 
يزهدوا يف النزول إىل ميدان القتال بل حّذروا من تركه كام جاء عنه )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم (: "فمن ترك اجلهاد ألبسه اهلل ذاّل يف نفسه وفقرا يف معيشته 
وحمقا يف دينه، إن اهلل تبارك وتعاىل أعز أّمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها" 
الّذل  ثوب  اهلل  ألبسه  عنه  رغبة  تركه  "فمن   :  املؤمنني أمري  وعن   ،)14(
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وُأديل  باإلسهاب  قلبه  والقامءة وُضب عل  بالّصغار  وُدّيث  البالء  وشمله 
احلّق منه بتضييع اجلهاد")15(.

فالراغب عن اجلهاد األصغر البٌس لثوب الذل وماحق لدينه فكيف 
اجلهادين  ألحد  غنى  ال  أّنه  فالنتيجة:  والتزكية)16(،  املجاهدة  أهل  من  ُيعد 
ل املكاره يف  عن اآلخر، بمعنى أن العاجز عن إقناع نفسه وتوطيدها عىل حتمُّ
مواجهة جيوش األعداء هو عاجز الحمالة عن االنتصار يف معركة كبح مجاح 
النفس ويؤكد رضورهتام معا خطاب النبّي  لّلذين قضوا اجلهاد األصغر 
بأّنه بقي عليهم اجلهاد األكرب أي أّنه واجب عليهم ال حيق هلم تركه، ولّلذين 
مل يقضوا اجلهاد األصغر سواء كانوا منشغلني بالتزكية واألوراد واملجاهدات 
الّذل وحمقا يف دينهم، ألهّنم ختّلوا عاّم هو  أوال، بأن اهلل تعاىل ألبسهم ثوب 
مطلوب منهم فنهج اإلسالم قائم عىل العمل يف شّتى امليادين اّلتي يفرضها 
النفس  تصفية  بدعوى  واالنـــزواء  االعتزال  يف  وليس  اإلهلــي  التكليف 
واالنشغال هبا عن غريها، وإْن كان ختصيص بعض األوقات لالختالء باهلل 

تعاىل أمرًا الُبد منه كصالة الليل واالستغفار باألسحار.
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جهاد المراأة في واقعة كربالء
شاركت املرأة احلسينية يف نجاح الثورة ونرصهتا وتغلبت عىل عاطفتها 
يف املواقف التي حتتاج إىل التجرد من العاطفة وتنكرت لرقتها يف املواقف التي 
بالصرب واالستقامة  التضحية وتدّرعت  بعنوان  تلّبست  الرقة،  فيها  تنفع  ال 
عىل  نقف  ولكي   ، القائد  اإلمام  نداء  ملبية  الباطل  وجه  يف  ورصخت 
األلوان املختلفة التي مارستها املرأة احلسينية يف نرصة النهضة واملشاركة يف 

نجاحها وخلودها نستعرض ما قامت به هذه النساء من أدوار:
وحديثا،)17(  قدياًم  اإلمامية  فقهاء  مذهب  هو  وهذا  اجلهاد،  -إحياء 
املرأة كان هلا دور عظيم جدًا يف املحافظة عىل هذا اجلانب وهذه  أنَّ  ونجد 

القيم .
أي  ثبات  يف  واملهم  الرئيس  األســاس  متثل  التي  العقيدة  -ترسيخ 
وواضحة،  وأصيلة  وصحيحة  قوية  العقيدة  تكون  ما  فبمقدار  جمتمع)18(، 
وباطلة  هزيلة  العقيدة  تكون  ما  وبمقدار  ومستحكاًم،  ثابتًا  املجتمع  يكون 
مهزوزًا  املجتمع  يكون  الناس،  إىل  بالنسبة  وضوح  فيها  وليس  ومنحرفة 

ضعيفًا تعصف به األهواء وتطيح به احلوادث.
بالقيم واملثل يف حركة اإلنسان)19(،  يعرّب عنه  الذي  -إحياء األخالق 
والتي بدأت تتالشى تدرجييًا لوال بروز النهضة احلسينية، فكان للمرأة دور 

كبري يف إحيائها .
النهضة  ويف  عام،  بشكل  واإلسالمي  اإلنساين  التأريخ  يف  للمرأة  إن   -
احلسينية بشكل خاص، دورًا عظياًم يف املحافظة عىل البقية الصاحلة)20(، التي 
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يعرّب عنها اإلمام عيل  بكلمته املعروفة: )بقية السيف أنمى()21(، فاملحافظة 
عىل البقية الباقية املتمثلة ببقية السيف من األعامل املهمة يف مواصلة الثورة 

والنهضة، ويكون هلا دور مهم يف احلركة السياسية واجلهادية.
مماثٌل يف  دوٌر  هلا  كان  فقد  احلسيني،  املعسكر  املرأة يف  دور  إىل  باإلضافة 
املعسكر السفياين يف اجلانب املعادي لإلمام احلسني  تعرب به عن رفضهن 
هلذه اجلريمة الوحشية، كموقف النّوار زوجة كعب بن جابر، الذي شارك يف 
قتل برير بن خضري، فعتبت عليه، وقالت: )أعنت عل ابن فاطمة، وقتلت 
سيد القّراء، لقد أتيت شيئًا عظياًم من األمر، واهلل ال أكلمك من رأيس كلمة 
أبد()22(، وهذا موقف الرباءة من أعداء اهلل، وهو من املواقف املكملة ملوقف 

الوالية والوالء ألولياء الل#.
من  الرغم  فعىل  الطف،  واقعة  نساء  يف  جليًا  الحظناه  األمر  وهذا 
قساوة الظروف وشدة املصاب وإحاطة األعداء من مجيع النواحي، إال أننا 
نالحظ أن املرأة كان هلا دور استثنائي يف هذه الواقعة، إذ مل يقترص دورها 
ألزواجهن  األسايس  املحفز  بعضهن  كانت  وإنام  فحسب،  الدعاء  عىل 
القتال  روح  لتأجيج  الطاقة  بمثابة  وجودهن  فكان  االستشهاد،  لطلب 

وحتفيزه داخل املعسكر احلسيني .
أال  اجلهادي  النساء  دور  عن  احلديث  معرض  يف  ونحن  ريب  وال 
اهلل  )رضوان  دهلم  السيدة  وهي  أال  النامذج  تلك  أهم  إحدى  دور  نغفل 

عليها ( والتي مثلت ما ذكرنا من القيم واملباديء خري متثيل.
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المبحث الثاني :
ال�سيدة دلهم ودورها في ن�سرة االإمام الح�سين ÷

*تسميتها وصفاتها
أقوال منها: ديلم، وقد ذهب إىل ذلك  اختلف يف تسمية دهلم عىل 
وقيل  الدين)26(،  ورشف  نام)25(،  وابن  واملجليس)24(،  طاووس)23(،  ابن 
دهلم، وذهب إىل ذلك الطربي)27(، والساموي)28(، واألمني)29(، وغريهم، 
وعىل العموم فإن االختالف وارد يف بعض التسميات نظرًا للبعد الزمني 
للحادثة، وكثرة تداوهلا من مؤرخ آلخر، مما يتيح جمااًل لالختالف يف نقل 

االسم . وعىل ما يبدو أن االسم األكثر تداواًل هو دهلم.
أي  دهلم  من  لغويًا  مشتقة  لفظتها  إن  فقيل  التسمية،  معنى  عن  أما 
بأهنا  الدهلمية،  لفظة  تفسري  فيها  يصح  كام  األسود،  يعني  فاملدهلم  اظلم، 

مكان جتميع املياه و نشلها لالستسقاء)30(.
أهلتها  التي  الصفات  من  بالعديد  اتصفت  فقد  صفاهتا،  عن  أما 
للحظوة برشف االنتامء إىل املعسكر احلسيني، ومن هذه الصفات رجاحة 
العقل، العفاف، قوة اإلرادة والشكيمة، الصرب )31( وغريها من الصفات 

العظيمة األخرى .

*أسرتها:
ارتبطت السيدة دهلم بزهري بن القني البجيل الذي ينتمي إىل إحدى 
ابناء  ابنائهام، فلم تسعفنا املصادر عن وجود  األرس العريقة )32(، أما عن 
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هلام، مما يؤكد أهنام مل يعّقبا، ويشهد لذلك أّن  املؤرخني والنسابة مل يذكروا 
هلام عقبًا يف واقعة الطف، ولو كان َلبان، وَلُذِكر ألوالدمها  موقف يف هذه 

الواقعة أو يف الّلحاق هبام يف كربالء أو بعد الشهادة أو ما شابه ذلك.
وما يؤكد ذلك أيضًا أن زهريًا قد سلم دهلم عند وداعها إىل بعض 
بني عّمها ومل يسّلمها إىل  أوالدها)33(، ولو كانوا لسّلمها إليهم ومل يسّلمها 
إىل بني عّمها. ويشهد له أيضًا أّنه طلب من ابن عّمه أن يوصلها إىل أهلها، 

ومل يذكر تسليمها إىل ُوْلدها مثاًل.

*موقفها من أحداث كربالء
من املعروف أن املرأة متى أحسنت تربيتها أحسنت إىل جيل كامل، ملا هلا 
من تأثريات نفسية واجتامعية وأخالقية عىل من حوهلا، السيام إذا أصبحت 
زوجة، فإن ذلك يتضح بشكل كبري جدًا عىل أرسهتا من زوج وأطفال، وهذا 
كانت هي  إذ  لدهلم يف زوجها زهري،  الشخيص  التأثري  نلحظه جليًا عىل  ما 

املحفز له لنيل مرتبة الشهادة .
فعن ابن طاووس أنه قال)34(:)) .....ثّم سار  فحّدث مجاعة من بني فزارة 
وبجيلة قالوا: كّنا مع زهري بن القني ملّا أقبلنا من مّكة فكّنا نسائر احلسني  حّتى 
حلقناه فكان إذا أراد الّنزول اعتزلناه فنـزلنا ناحية، فلاّم كان يف بعض األّيام نزل 
يف مكان مل نجد بدًا من أن ننازله فيه، فبينام نحن نتغّذى من طعام لنا، إذ أقبل 
رسول احلسني  حّتى سّلم ثّم قال: يا زهري بن القني إّن أبا عبد اهلل احلسني 
 بعثني إليك لتأتيه فطرح كّل إنسان مّنا ما يف يده حّتى كأّن عىل رؤوسنا 

الطري(( .
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فساد صمت رهيب يف جملس زهري، ويف هذه اللحظة مزقت دهلم تلك 
املرأة احلكيمة واملؤمنة أجواء الصمت والذهول والتفتت إىل زوجها مفجرة 
اهلل  ))سبحان  قائلة)35(:  القلوب  عىل  تزجمر  الذي  الدرن  من  بركان  بكلامهتا 
أتيته فسمعت من كالمه  فلو  تأتيه؟  ثم ال    اهلل  ابن رسول  إليك  أيبعث 
فمىض إليه زهري بن القني فام لبث أن جاء مستبرشًا قد أرشق وجهه، فأمر 
بفسطاطه وثقله ومتاعه فحّول إىل احلسني  وقال المرأته : أنت طالق فايّن 
ال أحّب أن يصيبك بسببي إال خريا وقد عزمت عىل صحبة احلسني  ألفديه 
بنفيس وأقيه بروحي، ثّم أعطاها ماهلا وسّلمها إىل بعض بني عّمها ليوصلها 
إىل أهلها، فقامت إليه وبكت ووّدعته، وقالت : كان اهلل عونًا ومعينًا خار اهلل 
 فقال ألصحابه :من  لك أسألك أن تذكرين يف القيامة عند جّد احلسني 

أحّب أن يصحبني وإال فهو آخر العهد مّني ب#(()36(.
وهنا وعند ذكر الرواية البد لنا من وقفة عىل األسلوب التعجبي الذي 
جلأت إليه السيدة دهلم، فقضية اإلمام احلسني  باحلالة وبالكيفية املأساوية 
املعروفة تضع اإلنسان املعارص هلا يف ميزان االختبار، ألنه عايشها بدقائقها 
لتحديد  رصيح  كشف  من  البد  لذا  ظروفها،  وامتحن  مالبساهتا  وعرف 
اجتاهه وترجيح إحدى كفتي امليزان، وهذا ما انضوت عليه نتائج احلوار بني 

السيدة دهلم وزوجها )رضوان اهلل عليهام (.
إذًا يمكن القول إن السيدة دهلم لعبت دورا مهام كامرأة صاحلة يمكنها 

مشاركة الرجل يف صنع القرارات املهمة يف حياهتام املشرتكة .
باإلضافة إىل أن رأهيا كان يدلل عىل رجاحة عقلها وسالمة منطقها وقوة 
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حجيتها، وظهر ذلك من خالل عتبها وتساؤهلا حني شجعت زهري عىل اللقاء 
باإلمام احلسني، وطلبت منه اإلصغاء إليه، واختاذ القرار بعد السامع وإعطاء 
فرصة لالطالع عىل طباعة مواقف اإلمام احلسني، مما يدل عىل أهنا متتلك 
قناعة شخصية بمنزلِة اإلمام ومكاَنَته الرفيعة ولَِيقينِها بأن مثل هذا اللقاء سيغرّي 
الكثري من التصورات اخلاطئة يف ذهن زهري، ولِِعْلِمها بأن زوجها من العقالء 
الذين ال تنقصهم النباهة يف معرفة احلق من الباطل، مما دعا زهريًا إىل اختاذ قرار 
رسيع لاللتحاق باإلمام احلسني، وتقديم الغايل والنفيس من املال والنفس 
يف سبيل نرصة ذلك احلق، خصوصا بعد أن َمر به رشيط الذكريات الذي دعاه 

.باألمس إىل نرصة آل بيت رسول اهلل
 : ثم أعقب ذلك قول زهري لعزرة الذي أرسله ابن سعد نحو احلسني
"يا عزرة، إن هذه نفوس قد زكاها اهلل وهداها فاّتِق اهلل يا عزرة فإين لك من 
قتل  الضاللة عل  أهل  يعني  تكون من  أن ال  يا عزرة  اهلل  أنشدك  الناصحني، 

النفوس الزكية")37(.
نالحظ هنا أن طبيعة املوقف كانت حتتم عىل زهري تكثيف العبارة وإجيازها 
كونه يقف أمام أحد أعوان الظلمة، ومن الطبيعي أال يسمح باإلطالة والتفصيل، 
إذ أن األسلوب الشفوي املختزل واملكثف والذي ال حيتاج إىل اإلسهاب لعرض 
األدلة هو أفضل أدلة اإلقناع، فلجأ زهري يف خطابه هذا لتحقيق تلك التقنية، 
واإليفاء  الغرض  حتقيق  عىل  قادرة  حمددة  دالئل  عىل  معتمدًا  االختزال  فجاء 
باملقصد الذي سعى إليه زهري بتذكري املقابل بالنفوس الزكية وهي معروفة عند 

عزرة، كونه قريبًا إىل األحداث وأوعى بام هلذا البيت من مكانة .
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إنام  البيت،  هذا  أهل  شيعة  من  عندنا  ماكنت  زهري  )يا  عزرة:  قال  ثم 
أما  كنت عل غري رأيم قال زهري: أفلست تستدل بموقفي هذا أين منهم، 
واهلل ما كتبت إليه كتابا قط وال أرسلت إليه رسوال وال وعدته نصيت، ولكن 
الطريق مجع بيني وبينه، فلام رأيته ذكرت به رسول اهلل ومكانه منه وعرفت 
مايقدم عليه عدوه، فرأيت أن أنصه، وأن أكون من حزبه واجعل نفيس دون 

.)38()نفسه ملا ضيعتم من حق رسوله
وهنا ال بد لنا من وقفة هنيهة عند لفظة )عثامين اهلوى( والقول إنه إذا كان 
أننا مل  العلم  به إىل تغيري اجتاهه، مع  الذي حدا  يقال، فام  زهري عثامين اهلوى كام 
نسمع بحدوث أمر ما فجائي أدى به إىل هذا التغيري، لكن من وجهة نظر الباحث 
املقارصة يمكن الوصول إىل استنتاج بسيط مفاده أن هذا اإلنسان كان مؤيدًا لإلمام 
احلسني بقلبه، ولكنه كان خيفي ذلك، اللتباس األوضاع السياسية، فام كان منه إال 
استخدام أسلوب التقية للمحافظة عىل نفسه حاله يف ذلك حال مؤمن آل فرعون .
ومع ذلك لنسلم بانه كان عثامين اهلوى كام يقال، فأن استفهام زوجته بقوهلا: 
سبحان اهلل أيبعث إليك ابن رسول اهلل  ثم ال تأتيه؟ يدل عىل ان االستفهام هنا 
استنكاري، وال يمكن أن يطلق استفهام هبذه الصورة القوية إال إذا كان زهري من 
املوالني اخللص لإلمام احلسني ، فام كان منها إال أن حفزت الطاقة الداخلية 

التي كانت لديه .
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جهادها النف�سي
جهاد  هو  األكرب  اجلهاد  نوعان  اجلهاد  أن  البحث  بداية  يف  تناولنا 
النفس واجلهاد األصغر هو جهاد أعداء اهلل، والريب أن السيدة دهلم قد 
جلأت وظروفها تلك إىل اجلهاد األكرب وهو جماهدة النفس)33(،إذ أن من 
أعظم معّوقات عملّية اإلصالح الكربى يف املجتمع، عدم هتذيب النفوس، 
بل ال ُيمكن البدء إاّل من عندها قبل االنتقال إىل امليادين العاّمة واالنطالق 
إلينا  بالنسبة  من خالهلا وتثبيتها عىل طريق االستقامة إذ ما هو رضورّي 
مجيعا هو أْن نبدأ بإصالح أنفسنا وعدم االقتناع بإصالح الظاهر وحده، 
السيدة  عليه  كانت  ما  وهذا  وعقولنا،  قلوبنا  بإصالح  للبدء  السعي  بل 
دهلم، إذ إننا نالحظ أن هذه املرأة مل متر بالرصاع النفيس أي وجود رأيني 
اطمئنان  حالة  تعيش  كانت  أهنا  يعني  مما  أصوهبام،  إىل  الوصول  وحماولة 
نفيس وأهنا قد جتاوزت حالة الرصاعات النفسية الداخلية التي من املمكن 
أاّل ترقى هبا إىل املضامر الذي وصلت إليه يف تلك املرحلة، فعندما كانت 
تتحدث وكأهنا خلعت قلبها عىل حدة، فتسليمها املطلق للعقل ال للهوى، 
فعىل الرغم من شدة املحن هبا وتكالبها عليها وحتملها فراق زوجها، إال 
أن عقلها كان هو الفيصل، وعند هذه املواقف الصعبة التي حتتاج إىل اختاذ 
القرار يف مدة وجيزة، لتحديد املسار عىل مفرَتق الطرق إما إىل اجلنة وإّما 

إىل النار، يعرف عقل اإلنسان.
إال أهنا مل تتقبل عن اجلنة بداًل، لذا كان من معطيات االنتصار النفيس 
هو حتفيزها للجهاد مع ابن بنت رسول اهلل ، فتحركت بعقلها ومداراهتا 
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 ،احلسني دعوة  قبول  عىل  زوجها  حتّرض  فانربت  املوقف،  لتستوعب 
القوم لالستجابة من  مًة له مربرًا أمام  لتكون مشجعًة له من جهة، وُمقدِّ

جهة ُأخرى.
وكان احتجاجها عليه احتجاجًا ال يقبل الرّد، َفْليذهب وْليستمع إىل ابن 
رسول اهلل  القائل:) أما بعد فإنه من حلق يب استشهد، ومن تلف عني ل 

يبلغ الفتح()39(.
 ، وهكذا شجعته عىل االستجابة للواجب الرشعي إلمام زمانه احلسني
ويف ذلك يشري حممد رشيد رضا بالقول)40( :)من املسائل املجمع عليها قواًل 
واعتقادًا إنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، وإنام الطاعة يف املعروف وأن 
اخلروج عل احلاكم املسلم إذا ارتد عن اإلسالم واجب، وأن إباحة املجتمع 
به اهلل  ابطال احلدود ورشع ما ل يأذن  عل حتريمه كالزنا والسكر واستباحة 

كفر وردة (.
إذن املوقف كان حازمًا ويستوجب رد فعل رسيعًا، ولذا فهي ختاطبه 
أو  تأّمل  إىل  حيتاج  ال  املوقف  أّن  وملرافقيه  له  وتوحي  املتعجب،  بصيغة 

مداراة ألحد، فكيف يرتّدد زهري أو غري زهري يف ذلك؟
دورها كزوجة يف  أّدت  عليها(  اهلل  إهنا )رضوان  القول  يمكن  إذن 
يف  والتنافس  ورسوله،  اهلل  إىل  واالستباق  املسارعة  إىل  ودفعه  عزمه  شّد 

اخلريات .
ويبدو أّن عقلها ورزانتها وكياستها ورسعة بدهيتها هي التي جعلت 
زهريًا يصارحها فورًا بام عزم عليه، وُيفصح هلا عاّم يف نيته، وقد أعلن هلا 
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ولغريها قبل ذلك باستبشاره وإرشاقة وجهه، فقال هلا دون أّي مقدمات، 
يقينها وإيامهنا بعد أن جعلها يف حلٍّ منه: وقد  اعتامدًا عىل معرفتها وقوة 

عزمُت عىل صحبة احلسني، ألفديه بنفيس وأقيه بروحي.
التعجبي إىل األسلوب  انتقالة واضحة من األسلوب  ونالحظ هنا 
العاطفي، إذ ما لبثت أن أرخت لعينها السدال لتنهال دموعها عىل زوجها، 
مما يدلل عىل قوة األوارص بينهام، ومما يؤكد أن دهلم عاشت يف ظّل زوجها 
حياة سعيدة، لوفور عقلها وعمق معرفتها، مما يصعب عليها قبول فراقه.

تقوية عزمه، وتشجيعه وحّثه،  من  متنعها  مل  املتأججة  املشاعر  تلك  لكن 
والربط عىل قلبه، وشّد أزره، والدعاء له، فقالت له :)كان اهلل عونًا ومعينًا، 

خار اهلل لك، أسألك أن تذكرين يف القيامة عند جد احلسني()41(.
فقد أوجزت ما تريد يف سطر واحد حيمل آالف املعاين، مما يدل عىل 

دقة الفاظها وحسن بياهنا وقدرهتا عىل تكثيف العبارة مع بساطتها .
عىل  وعاطفي  نفيس  أثر  من  له  ملا  لزوجها،  الدعاء  إىل  جلأت  وهنا 
فيه  وتكدست  احلناجر  القلوب  فيه  بلغت  لذي  الوقت  يف  زهري  زوجها 
فقاهَة  نستكشف  الدعاء  هذا  ومن  احلسيني،  املعسكر  ضد  مهولة  أعداد 

هذه املرأة الصاحلة وتأّدهبا باألدب الرشعي.
وحّشدت  توظيف،  أفضل  املوقَف  الصابرة  املــرأة  دهلــُم  وظفت  لقد 
العواطف والعقل معًا يف ظّل ظروف خاصة ال ُتنسى وال ُترّد فيها حاجة، 
تتمنى فيه عىل  املبارك معه، برجاٍء  فتقّدمت لزوجها يف آخر ساعات عمره 
زوجها الرّب أن حيققه هلا يف آخر لقاء بينهام، فاستخدمت لفظ السؤال لتعرّب له 
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عن حاجة يف نفسها، فقالت:) اذكرين عند رسول اهلل (، تأكيدًا منها عىل 
امتداد اخلط اجلهادي بينها وبني زوجها وأهنام سائران نحو هدف واحد لكن 

مع تنوع األدوار كل حسب ظروفه املتاحة له.

طالق زهير لدلهم
انفعااًل عاطفيًا  تفرض عىل زهري  تلك األحاسيس  إن  الطبيعي  من 
عقلها  برجاحة  إيامنه  ولكن  هبام،  املحيطة  والظروف  دهلم  طبيعة  فرضته 
أهنته إىل الطالق، وهنا البد لنا من طرح سؤال مهم وهو كان زهري يريد 
 ، احلسني  يدي  بني  املوت  عىل  عزم  وقد  الشهادة،  بركب  االلتحاق 
ونوى أن يرّد زوجته إىل أهلها، فلامذا طّلقها؟ وهل كان ثّمة فرق بني أن 

يطّلقها أو أن يفارقها باملوت بعد أيام، وتبقى يف عهدته؟
لنا من استنتاج أهداف معينة كان يرومها  ولإلجابة عن ذلك البد 

زهري عند اقباله عىل هذا اإلجراء منها:
إن الطالق يعد انتقالة مرحلية بالطرفني من مرحلة إىل أخرى مغايرة هلا 
متامًا، وربام كان يبغي من ذلك محايتها حني قال:)فإين ال ُأحّب أن يصيبك 
وأقيه   بنفيس  ألفديه   ،احلسني صحبة  عل  عزمُت  وقد  خري،  إاّل  بسببي  

بروحي()42(.
وهذا يعني أّنه كان عاملًا متيقنًا أّن املنية ُترسع إليه وتنتظره يف كربالء، 
وكان متوّقعًا أّن أهل بيت احلسني يسريون إىل السبي والسلب  والنهب 
بعد شهادة األولياء واحلامة، فهو ال يريد أن يعّرضها هلذا السبي ويكون هو 

السبب يف جميئها إىل كربالء.
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- اهلدف الثاين أنه من املمكن أن يكون الطالق سببًا لنجاهتا من املعسكر 
السفياين الذي مل يرَع إاّل وال ذمة ألي كان سواء أكان طفاًل أم امرأة أم شيخًا 

كبري السن.
وكناية  املــوت،  عىل  العزم  عالمة  الطالق  كان  إن  هو  األخــري  -اهلــدف 
الدنيا وزهرهتا من األموال   عن الرحيل إىل  اآلخرة وعدم الرجوع إىل احلياة 

واألزواج واألوالد، فربام طّلقها لإلعالن عن عزمه.

موقف دلهم من ا�ست�سهاد زوجها:
انتهت معركة الطف واستشهد من استشهد من أصحاب اإلمام  بعد أن 
احلسني  انربت كل عشرية لدفن شهدائها، وهنا نزلت السيدة دهلم لدفن 
زوجها زهري وكانت بصحبة غالم هلا يقال له شجرة فقالت له: انطلق  فكّفن 

موالك)43(.
قال: فجئُت فرأيُت حسينًا  ملقى، فقلُت: ُأكفن موالي وأدع حسينًا؟! 
فكفنُت حسينًا ثم رجعت، فقلت ذلك هلا، فقالت: أحسنت، وأعطتني كفنًا 

آخر وقالت: انطلق فكفن موالك، ففعلت)44(.
وتعقيبًا عىل ذلك يذكر الشيخ عباس القمي بعد أن ذكر قصة التحاق زهري 
بركب  احلسني ، أّن زهريًا ملّا ُقتل مع احلسني ، بعَثْت زوجُته غالمًا له 
ليذهب إىل كربالء ويكّفن مواله، وقيل تعليقًا عىل هذا اخلرب: إّنه قد ثبت يف 
حمّله أّنه ال ييل أمَر املعصوم إاّل املعصوم، وأّن اإلمام ال يغسله إاّل اإلمام، ولو 

ه يف املغرب جلمع اهلل بينهام. ُقبض إماٌم يف املرشق وكان وصيُّ
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ونحن ال نريد هنا نفي اخلرب أو إثباته، إاّل أّن هذا الكالم يبدو أّنه يف غري 
أّنه رأى  الشهيد، وغاية ما فعله  أمَر اإلمام  يتوّل  الغالم مل  حمّله، ألّن هذا 
نفُسه  تطاوعه  فلم  الريح،  الرمضاء تسفي عليه   الرسول عاريًا عىل  قّرة عني 
أن يرتك احلسنَي  هبذه الصورة املفجعة، فألقى عليه الكفن، أّما الذي توىل 
جتهيَز احلسني  فهو ولده  املكروب املغموم، صاحُب الدمعة الساكبة، زيُن 

العابدين وقّرة عني الناظرين، عليه أفضُل صلوات رّب العاملني)45(.

الخاتمة
يف هناية البحث كانت هنالك عدة نتائج متخض عنها البحث منها:

1. إن اجلهاد من املسائل األساسية للحفاظ عىل بيضة اإلسالم واملسلمني، 
وأنه ليس بحكر عىل الرجال فقط كام يتصور بعضهم، بل يمكن للمرأة أن 

تساعد الرجل وحتثه عليه .
2. برزت يف مضامر اجلهاد العديد من النسوة كان هلن األثر البالغ يف رسم 
صورة متميزة تتجسد فيها مؤازرهتا ألخيها الرجل بالشكل الذي أذهل فيه 
يوجد  أن  قّل  فريدة  ابداعية  فنية  صورة  الصورة  هذه  فأصبحت  األعداء، 

نظريها يف العامل أمجع .
3. تعد شخصية دهلم من الشخصيات املميزة عىل املستوى اجلهادي .

فكانت  التأريخ،  خلدها  إجيابية  ووقفات  بصامت  اإلنسانة  هلذه  كان   .4
مثااًل للعفة، والصمود، والثبات، واملساندة .
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Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behavior, 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 neighbors, 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 



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 neighbors 
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





The Issue Word
The Flavor of Heritage

It is usually that nations build their present depending upon a 
set of basics, the most important of which might be:- the civil depth 
including the cultural and social gains as well as  the social humane 
fabrics that totally form the “ flavor of heritage”. Thus, the present 
which does not contain this flavor should lacks the roots that enable 
it to face the directed thinking and cultural invasions, and therefore, 
this present could be easily eradicated.

 Consequently, as long as this flavor is so significant in the fate of 
nations, the next generations who live amongst these nations have 
to seek for the resources of this aroma and do escort with its orbit, 
otherwise, they could deviate from it; and they might complete the 
march enhancing the positive conducts and removing the negative 
ones.

 Hence, one of the means of discovering these resources is:- the 
magazines that specialized in Karbala heritage, which this journal is 
one of them. This journal, the heritage of Karbala, works to reveal this 
town’s legacy in deep through a significant way in various parts of the 
scientific research.

 In this volume, Karbala journal perform its job by opening two 
windows:- 

 First:- reviewing the important historical books and references.
 Second:- appearing the paramount characters that have 

relationships with the chapters of Karbala heritage. 
 Since these two windows are so important in disclosing the 

legacy through two plans, one, the active personalities and other 
observing the movements of these personalities in the available 
resources and the main documents, this volume has been designed 
to complete a project of raising Karbala heritage planned by the 
advisory and editorial boards of this magazines. This project cannot 
be achieved without support of researchers who are majored in 
legacy. Therefore, this journal invite the academics and the writers 
who affiliate to different universities, researching centers and the 
foundations that  specialized in legacy to produce whatever they 
could for the continuity of this journal’s efforts.

At last thank God The Lord of the Universe.



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 published 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.karbala@gmail.com), Web:http://karbalaheritage.alkafeel.
net/ , or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address:Karbalaheritage 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 provisions 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.
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