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قواعد النرش يف املجلة
بالرتاث  تعنى  التي  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل   

سة عىل وفق القواعد اآلتية: الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ
1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي 

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 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.

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

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

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



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 جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،)turath@alkafeel.net(

/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 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ونسلم  ونصيل  به  ونستعني  وِمَننِه  نعامئه  عىل  تعاىل  اهلل  نحمد 
الطيبني  بيته  آل  ونبّينا حممد وعىل  سيِّدنا  أنبيائه ورسله  عىل صفوة 

الطاهرين.
لكوهنم  ومبدعيها  ومفكرهيا  بعلامئها  تعرف  األمم  فإنَّ  بعد  أما 
واحلضاري  العلمي  البناء  يف  فاعلة  بصورة  سامهت  الَّتي  النخبة 
وهم  وتقتدي،  األجيال  به  تستنري  ــذي  الَّ الــراج  فهم  والثقايف، 
الّرافد  الّركيزة األساسّية ألّي جممتٍع من املجتمعات القائمة، وهم 
لذا  خريًا  يشّع  فهم مصدر  واملعرفة،  العلوم  لشّتى صنوف  املعطاء 
الطابع  ذات  الدراسات  دور  تعميق  تراث كربالء عىل  سعت جمّلة 
العلمي املبدع املتخصص بدراسة وحتليل اآلثار العلمّية واالجتامعية 
والتارخيية هلم و السيام األبحاث التي تبتعد عن النمطّية والوصفّية 
من  مدروسة  سرتاتيجية  تنفيذ  عىل  املجّلة  هيأتا  وستعمل  املعتادة، 
كربالء  علامء  من  عامل  عن  عام  كّل  خاص  عدد  ختصيص  خالل 

ضمن حماور سيعلن عنها الحًقا. 
وأّما يف هذا العدد فتصدرت املجّلة ببحث السيد حممد املجاهد 
كربالء  رواة  عن  بحث  تاله  واجلهادي،  العلمي  أثره  الطباطبائي 
احلائري  هشام  بن  إلياس  حممد  أبو  الشيخ  الرجاليني  مصنفات  يف 
عىل  احلجة  وكتابه  احلائري  معد  بن  فخار  السيد  وبعده  انموذًجا، 



الذاهب إىل تكفري أيب طالب، والتعليم واملدارس الدينية واحلكومّية 
يف كربالء حتَّى أواخر العهد العثاميّن، وقد اعتادت املجّلة نرش بحث 
باللغة االنكليزية فخصص لذلك يف هذا العدد بحث بعنوان: دور 
إىل  إضافة  األّول،  الربيطاين  لالحتالل  ي  التصدِّ يف  كربالء  علامء 
كّل بحث  ليثري  منوعة  أبحاث أخرى موزعة عىل حقول معرفية 
حقاًل من حقول املعرفة لتتحقق بذلك وظيفة اإلثراء والتنوع، ففي 
يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني  حول  األول  بحثان؛  األدب 
يف  احلسني  اإلمام  لرثاء  وصفية  دراسة  والثاين  الكربالئي،  الشعر 
التاريخ االقتصادي دراسات عن  العرندس، ويف  ابن  الشيخ  شعر 
السياسة االقتصادية للدولة العباسية و أثرها يف الواقع االقتصادي 
احلسيني  احلائر  التارخيي  الطابع  ذات  األبحاث  ومن  كربالء،  يف 
النشأة والتطور، كام روعي تنوع األبحاث من جامعات خمتلفة من 

داخل العراق وخارجه.
الفكرة  نرش  منه  اهلدف  كان  العدد  أبحاث  يف  التنوع  هذا  كل 
العلمية التي تنشدها تراث كربالء بني صفوف املجتمع بكل أقسامه 
قاعدة  لتتسع  املعرفّية  بنتاجاتكم  لرفدها  تدعوكم  املجلة  فإنَّ  لذا 
لتعّم  وعلامئها  وأعالمها  كربالء  لرموز  جديدة  بقراءات  التوثيق 

ا. ا وإبداعيًّ الفائدة من خالل تقديم أبحاث راقية ومتفوقة علميًّ
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني.

رئيس التحرير



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 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، 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  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
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   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما 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�س
اإلمام  شخصية  من  وخالد  سام  هو  ما  كل  يستلهمون  الشعراء  مازال 
اجتاهه  بعطائها، ويظهرون مشاعرهم اجلياشة  املتفردة  العظيمة    احلسني 
واجتاه من ضّحى بني يديه من أهل بيته b وأصحابه امليامني الكرماء، وما 

جرى بعده عىل أهله وعياله من مرارة السبي واألرس.
فكان الشاعر يستلهم هذه الوقائع ويستحرضها ومعانيها السامية حماواًل 
ومن  ناحية  من  أصاهبم  ما  عىل  والتفجع  احلزن  بإظهار  الشعورية  املواساة 
حياته  يف  عقائدًيا  منهًجا  ووقائع  أحداث  من  جرى  مّما  يتخذ  أخرى  ناحية 

العملية.
ومن هؤالء األعالم والشخصيات الكربالئية الالمعة يف القرن املنصـرم 
الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئي، إذ متّثلت معاين اجلهاد ومضامينه يف شعره 

احلسيني بمحاور أربعة.
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Abstract
The poets are still inspired by all that is high and immortal 

of Imam Husain's ( pbuh ) eminent personality who is unique 
in his granting and sacrifice ; they express their hot feelings 
towards him and towards all his progeny and his followers and 
supporters who sacrificed for him and for Islam in addition to 
showing all the sufferings and captivity they suffered .

The poets were inspired by these events and they expressed 
their condolence and sorrow towards Imam Husain ( pbuh) and 
his progeny in addition to the fact that such poets used and took 
such events as a motive and as a doctrinal route in their daily 
life .

Al- Sheikh Hadi Al- Kafajy Al- Karbalaiy was one of these 
brilliant personalities in the past century . In his Husainy poetry، 
the meanings and implications of Al- Jihad were represented 
and expressed through four pivots and sections 
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المقّدمة
اإلمام احلسني  ملهم الشعراء واألدباء بقضيته وما قّدمه يف سبيل إحياء 
كلمة احلق ودحض كلمة الباطل الذي أزهقه بنهضته اإلصالحية املباركة، 
د معايَن عّدة كان أوالها مرشوع السلم الذي يرافق اإلصالح يف أّمة  وجسَّ
جّده املصطفى عليه الصالة والسالم، فهو القائل وقوله حق وصدق»إيّن مل 
أخرج أرشًا وال بطرًا وإّنام خرجت لطلب اإلصالح يف ُأّمة جّدي«)1(فهو ال 
عن  إاّل  يكون  ال  الذي  السلم  أراد  وإّنام  باجتاهها،  يذهب  ومل  احلرب  يريد 
طريق اإلصالح، ولكنَّه  وجد يف جهاده األصغر والتضحية بنفسه ومن 
وهلذا  السلم  هلذا  األوحد  الطريق  هو   b وأصحابه  وإخوته  ولده  من  معه 
يقرأ  زال  ما  الذي  اخللود  نشيد  هذا  بموقفه  فكان  نشده،  الذي  اإلصالح 

ويتجّدد مع كل قراءة ويف كل وقت.
مشاعرهم  إظهار  طريق  عن  والَعربة  الِعرَبة  يستلهمون  الشعراء  ومــازال 
من  وجتاه  بعطائها،  املتفردة  العظيمة  الشخصية  هذه  جتاه  اجلياشة  وانفعاالهتم 
الشاعر  ينَس  ومل  الكرماء،  امليامني  وأصحابه   b بيته  أهل  من  يديه  بني  ضّحى 
فتجّلت   ، مقتله  بعد  حمن  من  قاسني  وما   t اهلل  رسول  ُحــَرَم  يستذكر   أن 
زينب h بطلة هلذه الواقعة من ناحية ومن ناحية أخرى مثَّلت امتدادًا سلميًا 

. جهاديًا ملرشوع أخيها احلسني
فكان الشاعر يستلهم هذه الوقائع ويستحرضها ومعانيها السامية حماواًل 
ومن  ناحية  من  أصاهبم  ما  عىل  والتفّجع  احلزن  بإظهار  الشعورية  املواساة 
ناحية أخرى يتخذ مّما جرى من أحداث ووقائع منهجًا عقائديًا ليكون بذلك 
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مصداقًا ملا جاء يف زيارهتم :»َأَنا َحْرٌب مِلَْن َحاَرَبُكم، َوِسْلٌم مِلَْن َسامَلَُكْم«.)2(
ومن هؤالء األعالم والشخصيات الكربالئية الالمعة يف القرن املنصـرم 
الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئي املعروف واملشهور بخطابته ونعيه املتمّيز 
حماجر  من  للخروج  الدمع  يستدّر  كان  إذ    احلسني  هلل  عبد  أيب  ملصيبة 
لرتتفع  وتسمو  األرواح  وتتطّهر  القلوب  وختشع  العيون  لتفيض  مستمعيه 

قة يف جو من النقاء األخروي. حملِّ
لقد زاول الشيخ نظم الشعر مع مزاولته اخلطابة وإْن كان اهتاممه باخلطابة 
أقوى وأشد وضوحًا وأرفع درجة إاّل أنَّ اهتاممه بالشعر مل يكن يقّل كثريًا، 
فرتك لنا ديوانًا شعريًا حفل بأنواع من املوضوعات الشعرية التقليدية. ونظم 
والتخميس  حات  املوشَّ لنا  فأنتج  العريب  للشعر  العمودي  النظام  غري  عىل 

والتشطري واألراجيز.
عن  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني  ليستكشف  البحث  هذا  وجاء 
 وما جرى عليه وعىل عياله  به اإلمام احلسني  الذي خصَّ  طريق شعره 

من قتل وسبي.
احلسينية،  النهضة  غائية  األّول:  أربعة:  بمحاور  اجلهاد  معاين  ومتثَّلت 
الثاين: شجاعة احلسني  وصربه يوم عاشوراء. الثالث: زينب h واالمتداد 

اجلهادي. الرابع: بنية القصيدة وعالقتها باملضامني اجلهادية.
اخلفاجي  هــادي  بالشيخ  التعريف  خصَّ  متهيد  املباحث  هذه  وسبق 

الكربالئي، وتبعها خامتة بالنتائج التي توّصلت هلا الدراسة.



171

اأ.د علي كاظم حممد علي امل�ضالوي

�ضهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017مال�ضنة الرابعة/املجلَّد الرابع/ العدد الثالث

التمهيد :
1- التعريف بالشاعر :

هو الشيخ هادي بن الشيخ صالح بن مهدي بن محزة بن خليل بن درويش من 
بيت )عجام( الذي ينتسب إىل قبيلة خفاجة العريقة ومنها جاء لقبه باخلفاجي )3(. 
ولد يف بغداد يف حمّلة الشيخ بشار يف دار جده أُلّمه سنة 1327هـ املوافق 1908م)4( 

وقيل 1909م)5(.
السيد  أبرزهم  العظام  املراجع  من  لعدٍد  ومعتمدًا  فاضاًل  شيخًا  والده  كان 
للصبية  معّلاًم  فراغه  وقت  ويف  كاسبًا،  يعمل  وكان  الكبري)6(،  الصدر  إسامعيل 
شاغاًل هلذا األمر غرفة يف داره التي كان يقطنها يف املسيب )7(، وكان من الوجهاء 
بتعليمه  والده  وأخذ  صاحلة،  نشأًة  هناك  هادي  الشيخ  فنشأ   ،)8( فيها  املعروفني 
القراءة والكتابة وهتيئته ملزاولة اخلطابة بعدما بدر منه استعداد كبري لتعّلم هذا الفن 
منذ نعومة أظفاره؛ وملا غدا شابًا يافعًا قرر أن يستكمل أدواته اخلطابية واملعرفية 
فاجته – بتشجيع من والده – إىل كربالء إذ كانت يوم ذاك مركزًا من مراكز اإلشعاع 
الفكري ال يف العراق فحسب، بل يف العامل اإلسالمي أمجع، نشطت فيها املدارس 
ودور القرآن الكريم واحلديث النبوي، وملع فيها جهابذة أعالم وشعراء عظام كان 

هلم الدور الكبري يف انتعاشها علميًا ودينيًا وأدبيًا )9(.
وحلَّ الشيخ طالبًا مقياًم يف إحدى مدارسها الدينية وهي املدرسة املهدية )10( 
الدارمي)11(  احلسني  عبد  كالشيخ  األكفاء  األساتذة  من  جمموعة  ضّمت  التي 
حممد  والشيخ  الساعدي  احلميد  عبد  والشيخ   ،)12( األحسائي  العيثان  والشيخ 
شمس الدين والشيخ حسني البيضاين)13(. وقد أخذ عنهم الشيخ علوم العربية 
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والفقه واألصول كام أخذ من غريهم من العلامء كالعاّلمة الفقيه حممد اخلطيب 
صاحب مدرسة اخلطيب الرسمية يف كربالء، والشيخ حممد العامري الذي قرأ عليه 

شيخنا رشح قطر الندى وألفّية ابن مالك )14(.
الصغري)15(  أيب احلب  الشيخ حمسن  ذاك عىل  يوم  فطلبها  وفنوهنا  اخلطابة  أّما 
عنه  وأخذه  كثريًا  باألّول  تأثره  واشتهر   ،)16( اهلندي  جواد  السيد  كاظم  والسيد 

أساليب اخلطابة وأطوار النعي والتأثري يف املتلّقني )17(
بدأتا  اللتني  والشعرية  اخلطابية  موهبتيه  صقل  إىل  وتلمذته  تعليمه  وأّدى 
باالزدهار واإليناع والتدّفق، ونجد أوىل قصائده سنة 1350هــ )18( أي عندما كان 

يف الثالثة والعشـرين من عمره.
 لقد شّق الشاعر طريقه بأسلوب هادئ وأداء رائع، متجاوزًا العقبات بصربه 
ر  وَجَلِده وقّوة إرادته وإيامنه العميق بمبدأ التعبري عن القضية احلسينية التي سخَّ
هلا خطابته ومن ثّم شعره وقىض حياته يف سبيل إعالئها وإظهارها بُحلل مل تعرف 
إالَّ عىل يديه، فُلّقب بشيخ اخلطباء )19( وفارس املنرب احلسيني )20(، وُوِصف بأّنه 
صوت احلزن ومرفأ الدمعة )21(، وغري ذلك من األلقاب التي دلَّت عىل عظم شأنه 

وما كان عليه من عطاء.
وقدوة،  نرباسًا  له  كانوا  إذ   b البيت  أهل  بأخالق    اجلليل  ق شيخنا  وختلَّ
فوصف بأنَّه »نقي الريرة، طيب السرية، لطيف املحضـر، سمح بأقواله، عزيز يف 
مادته، وكان مشهورًا بالتقى والورع، دّينًا صاحلًا، متواضعًا، كّيســــًا، طريفًا « )22(. 
ووصف أيضًا بأّنه »لطيف املعشـر، عذب املؤانسة، حلو املجالسة، يريك سحر 

ار جملسه« )23(. البيان حالاًل، وال يمل احلضَّ
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أّما ما يتعلق بديوانه فقد كان خمطوطًا حمفوظًا يف خزانة عائلته ؛حرص نجاله 
الشيخ عالء الدين والشيخ هباء عىل إظهاره للنور، فكان ذلك سنة 2003 م وقد 
ه، وشعرًا شعبيًا وآخر فارسيًا وكان أقّله،  حوى الديوان شعرًا فصيحًا وكان جلَّ
مؤّسسة  املتوّسط، صدر عن  الَقْطع  من  مائتني وثالٍث وستني صفحة  ووقع يف 

البالغ دار سلوين يف بريوت.
من  ملجموعة  الرثاء  تصّدرها  عــدة،  شعرية  أغراضًا  الديوان  حوى  وقد 
الرثاء  وتال  اهلل،  رمحه  التي عارصها  واالجتامعية  واخلطابية  الدينية  الشخصيات 
قصائد الطفيات و املصاحبة هلا ونقصد هبا تلك األشعار التي رثى هبا احلسني ومن 
معه يف واقعة الطف األليمة )24(، ثّم جاء املديح ملجموعة من الشخصيات الدينية 
والسياسية واالجتامعية، ثّم شعر املناسبات وتاله ما يمكن أن نسّميه بـ)الالفتات( 
وهي أشعاره التي كان ُيطلب منه نظمها لتكون شعارًا ملوكب أو هيأة أو حسينية أو 

جتعل عىل سقاية ماء وغري ذلك مّما كان ُيطلب منه فيجيب.
والتخميس  واألرجوزة  املوشحة  نجد  فإّننا  واملقطوعة  القصيدة  عن  وفضاًل 
والتشطري يف ديوانه، مّما يدل عىل متّكنه من األداء يف املوضوعات املتعددة واألشكال 

املتنوعة.
ـ )25( أما وفاته رمحه اهلل فكانت عصـر يوم األحد املوافق 1992/1/4م-1412 ه

عن عمر ناهز الثامنني قضاه يف خدمة احلسني  وقضّيته، باذاًل كل ما استطاعه 
يف سبيل ذلك متعرضًا ألذى الظاملني ومضايقاهتم يف ذلك الوقت العصيب الذي 
استطاع أن ينجو منه بحفظ من اهلل تعاىل، وبام امتلك من حذق وذكاء استطاع أن 

ُيبعد أعني الظاملني عنه وينجو من رشهم )26(.
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وكان يرجو طوال حياته يف خدمة احلسني  أن ينال شفاعته يوم الورود، حتى 
:)27( آخر حلظات حياته كان يلهج بقوله خماطبًا احلسني

لساني        عللللزاك  فللي  يلللللهللج  زال  مللا 

ووصلليلله        المصطفى  الللنللبللي  بللن  يللا 

تنساني الللجللزا  يلللوم  فللي  حللاشللاك 

تنسلللاني الللجللزا  يللوم  فللي  حللاشللاك 

وابلللللن الللبللتللولللة خللليلللرة الللنللسللوان

 أو صحن أخيه أيب الفضل  وكان يرجو أيضًا أن يدفن يف صحن احلسني 
العباس ، وذلك يف أبيات أرسلها إىل مدير أوقاف كربالء يوم ذاك السيد عبد 

الشهيد احلاممي قال فيها )28(:
حلِمامي        الكرام  بن  يلللا  بي  حلَّ  إن 

بسللعيه       يكون  أن  دفني  فلللللللللعلَّ 

الذي       الفضل  أبللي  موالنا  صحن  أو 

الحمللّللللامي السيد  بللذاك  فاخبر 

إمامي الحسين  سيدي  صحن  فللي 

أرجللللللو شللفللاعللتلله بللليلللوم قلليللامللي

الرتفاع  الشـريفني  الصحنني  يف  الدفن  منع  بسبب  حيصل  مل  األمر  هذا  ولكّن 
املياه اجلوفية فيهام، فدفن يف مقربة كربالء اجلديدة بعد تشييع مهيب حضـره مجع 
من العلامء واألدباء والشعراء واخلطباء ومجاهري غفرية من أهايل مدينته التي مازالت 
حمتفية بصوره وأشعاره وجمالسه احلسينية كّلام جتّدد ذكر احلسني  ومصيبته يف كل 

عام.
الكبري حممد  الكربالئي  الشاعر  أبرزهم  كان  الشعراء  وفاته جمموعة من  أّرْخ 

زمان الكربالئي إذ قال )29(:
باللللعباد        الللنللللللللعلليللم  لللللللللك  هللاديأّرخ  الللخللطللبللاء  لشيخ  طلللللوبللى 

أمخد  الورود، وال  يوم    وأنالك شفاعة احلسني  يا شيخنا  اهلل  فرمحك 
ذكرك عىل مرِّ الدهور.
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المحور الأّول:
غائية النه�ضة الح�ضينية

نجد للشاعر مقطوعًة شعريًة مهّمة أوضح فيها غائية هنضة احلسني 
ة وهي قوله: )30(  وما فيها من معاٍن جهادية عدَّ

بَِكرَبال الُحَسيُن  الَمْولى  ُيقَتِل  َللْم 

أْن ألجِل  هيُد  الشَّ الَمْولى  ُيقَتِل  َللْم 

ٌد ُملحمَّ بللكللاُه  قللْد  أْن  َبللعللِدمللا  ِملللْن 

والِدِه بللليلللوِم  ِجلللبلللريلللٌل  وَبللللكللللاُه 

ما السَّ في  والللَمللالئِللُك  آدُم  وَكلللذاَك 

أْن ألجللِل  بللَكللربللالَء  الُحَسْيُن  ُقللتِللَل 

دينِنا أواِمللللَر  ُنمضلي  أْن  وألجلللِل 

للًة أمَّ للَف  يللؤلِّ لكي  الللُحللَسللْيللُن  ُقللتِللَل 

للللٍة ُأمَّ ِمللللْن  نللُكللْن  فللال  مسلمين  يللا 

للللنللللا وَنلللبِللليلللّنلللا فللللللإذا َعلللَصللليلللنلللا ربَّ

َعللطللشللان َمللللْع أصللحللابلله وَبللنِلليللِه

لللللا نلللرثِللليلللِه نللبللكللي عللللللليلللِه وإنلللللنَّ

تبكيِه َغلللللَدت  والللللزهللللرا  وعللللللليُّ 

يحكيِه بكى  قللد  ُفللطللرُس  وكللللذاَك 

ُحلللزَنلللًا عللللليللِه وَدمللعللهللا ُتلللللجللريللِه

ِه َوَذويللللللِه ُيللحلليللي َمللللواِقللللَف َجللللللدِّ

َنللعللِصلليللِه وال  خللالِللَقللَنللا  وُنلللطللليلللَع 

ه وأبلليللِه َتللللَرَكللللْت َشلللِريلللَعلللَة َجلللللدِّ

بلللنِلللفلللاِقلللنلللا وِشلللقلللاِقلللنلللا ُنللللؤذيللللِه

نللبللكلليللِه وال  نللبللكللي  ال  فلللُهلللنلللاك 

  العقائدية يف قضية احلسني  رؤيته  املقطوعة  الشاعر عرب هذه  أوضح  لقد 
مستعماًل أسلوب النفي بـ)مل( حماواًل عربه إرشاك املتلّقي زارعًا يف نفسه التشوق 
ملعرفة ما يريد إثباته، فاحلسني  مل يقتل مع أصحابه وبنيه يف أرض كربالء من 
أجل الدمع والبكاء والرثاء وحده، عىل الرغم من أنَّ البكاء عليه حق مرشوع، 
فقد بكاه جّده املصطفى t وعيل وفاطمة c يوم والدته وكذلك امللكان جربيل 
آدم  النبي  أنَّ  فيخربنا  األمر  ليعمم  أكثر  الدائرة  الشاعر  يوسع  ثّم   ،c وفطرس 
 واملالئكة مجيعهم بكوه حزنًا ودمعًا، ولكنَّ قضية احلسني  مل تكن للبكاء 
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واحلزن فحسب، ليثبت بعد ذلك جواب النفي الذي قّدمه وهو أّن احلسني قتل 
من أجل إحياء سّنة جده املصطفى وامتداده الرسايل من بعده، وهذا األمر استوحاه 
الشاعر من موقف احلسني نفسه حني أعلن أن خروجه اجلهادي مل يكن أرشًا وال 
بطرًا وإناّم كان إلصالح هذه األّمة، ثمَّ يذهب الشاعر إىل أنَّ اإلصالح ال يكون 
لنا إال بااللتزام بأوامر الدين ونواهيه وإطاعة اهلل طاعة حقيقية من دون معصية. 
ثّم يستدرك الشاعر سببًا آخر قد استوحاه من مقولة احلسني  أيضًا وهي أنَّ 
دها بعدما وجدها تاركة رشيعة جّده   احلسني أراد أن يؤّلف األّمة اإلسالمية ويوحِّ

.c وأبيه
الطريق  إىل  إياهم  داعيًا  كافة  املسلمني  اىل  ونــداءه  خطابه  الشاعر  يوجه  ثمَّ 
الصحيح املستقيم لنبذ اخلالفات والتوّحد، وترك النفاق والشقاق، فهذا ما يؤذي 
رسولنا الكريم، فإذا كان العصيان للرّب ولنبيه ورسوله فإّننا واحلال هذه ال نبكي 

د. احلسني  وال نبكيه أي ندعو ملثل ما دعا إليه من تآلف وتوحُّ
أّن  مفادها:  إصالحية  رسالة  لنا  يوصل  أن  يريد  املقطوعة  هذه  عرب  والشاعر 
احلسني  ضّحى بنفسه وعياله وأصحابه من أجل أن نكون أّمة صاحلة متمسكة 
باهلل وبدين اإلسالم وبام جاء به نبي الرمحة حممد t، وأساس ذلك العمل الصالح، 
وعدم املعصية، ونبذ الفرقة والتعصب، وإحالل الوئام حمل النفاق والشقاق، وهبذا 
.t سيكون بكاؤنا عليه وحزننا من أجل وحدتنا ومتّسكنا بام جاء به جّده املصطفى
األّمة مجعاء،  للسلم واألمان هلذه  النظرة مصدر   عىل وفق هذه  واحلسني 
فاحلسني ليس حكرًا عىل فئة من املسلمني شأنه يف ذلك شأن جّده بعثه اهلل تعاىل 
للناس كافة، ومن ثمَّ فرسالة احلسني هي امتداد ملرشوع السلم الذي أّسسه جّده 
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وسار عليه أبوه عيل وأخوه احلسن b مجيعًا، وكانوا فداء هلذه األّمة ومصلحني 
وناصحني هلا يف كل مواقفهم احلياتية.

جياهد  حتى  يكون  ال  ثانيًا  وللمجتمع  أّواًل  للنفس  اإلصــالح  هذا  أّن  عىل 
اإلنسان نفسه ويصلحها كذلك املجتمع، فـ )إّن اهلَل ال يغرّي ما بقوٍم حّتى يغرّيوا ما 
بأنفسهم(، وقد وصف الرسول t جهاد النفس باجلهاد األكرب دلياًل عىل عظمة 
له و  فللنفس أهواؤها و تسويالهتا ولإلنسان شيطان يوسوس  وصعوبة حتقيقه 

يغويه.



178

امل�ضامني اجلهادية للثورة احل�ضينية يف ال�ضعر الكربالئي
�ضعر ال�ضيخ هادي اخلفاجي الكربالئي اأمنوذجًا

المحور الثاني:
�ضجاعة الح�ضين  و�ضبره يوم عا�ضوراء

من املضامني اجلهادية التي نستشفها من أشعار الشيخ يف احلسني  هي 
شجاعته  يوم عاشوراء ورفضه وإباؤه مبايعة يزيد فنراه يقول:)31(

للبللُط شلللاِهلللرًا لِللُحللسللاٍم فللأبللى الللسِّ

ُملللرَهلللٌف فلليللِه قلللد أبلللللاَد األعللللادي

مللا سللطللا بللاِسللمللًا علللللى الللخلليللِل إال

بللعللدمللا شللللاَد للللللُهللدى ملللا تللداعللى

حميما شللرابللًا  الللِعللدى  َيسقي  فلليللِه 

الَجحيما َصلللبَّ  الللكللافللريللَن  وعلللللى 

َرميما غلللاِم  اللللرُّ فللي  الللُشللوَس  َتلللرَك 

ووفللللللى لللللإلللللِه َعللللهللللدًا قللديللمللا
ونجده يف أخرى يذكر فداء احلسني وتضحيته الكربى بنفسه وعياله فيقول: )32(

فللللهللللَو فلللللي الللللللَطللللللفِّ ِغلللليللللاٌث

طلله لللللهلللللِر  اللللللطُّ ِسلللللبلللللُط  ذاك 

َملللللللْن بللللليلللللوِم اللللللَطلللللفِّ َفلللللللردًا

بللللللللللللذويللللللللللللِه ونِللللللللللسللللللللللاُه

َرْحلللللللللللَملللللللللللٌة للللللللعلللاللللمللليلللن

َعللللللللللبللللللللللَرٌة للللللللللُمللللؤمللللنلللليللللن

َكللللللللْم حلللملللى َحللللللللللللْوَزة ِديلللللن

ُثلللللللللمَّ فللللللي قللللللْطللللللِع اللللوتللليلللن

ثم يستذكر الشاعر ذلك اليوم األليم الذي وقف فيه احلسني  وحيدًا 
فريدًا حمتسبًا صابرًا من دون معني:)33(

َلللللللسللللللُت أنلللللللسلللللللاُه ُيلللللنلللللادي

لِلللللللللَيلللللللللُذبَّ اللللللللللَيلللللللللْوَم علللّنلللا

ُمللللللفللللللَردًا َهلللللللْل ِملللللللْن ُملللِعللليلللن

ِملللللللْن ُطلللللغلللللاِة اللللُملللشلللللللِركللليلللن
ثمَّ يستشعر الشاعر خطر ذلك اليوم وعظمه عىل احلسني  وهو بتلك 

احلال فيتمّنى لو فداه :
ُمللجلليللبللًا للللبللللُط  الللللسِّ رأى  مللللا  لللليلللتلللنلللي أفللللللللدي الللللُحللللَسللللْيللللن 
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متأتٍّ  نارص  وال  معني  من  له  ليس  مفردًا  وحيدًا    احلسني  تصوير  إنَّ 
املوقف   يف ذلك  إزاء عدم نرصة احلسني  بالتقصري  الشاعر  من إحساس 
فبودِّ الشاعر لو فدى احلسني وكان مّمن نرصوه يف ذلك اليوم األليم وجاهد 
هذا  يملك  الذي  الوحيد  ليس  أنَّه  يعلم  الشاعر  أنَّ  عىل  اجلهاد.  أفضل  معه 
اإلحساس، وهذا الشعور فكل العاشقني أليب عبد اهلل يرومون أن يفدوه بكل 
تلهب مشاعر  أن  الصور  بأرواحهم، ومن شأن هذه  يفدوه  بل  غاٍل ونفيس 

دت وُكّررت عىل األسامع يف حمافل العزاء. اجلمهور وبخاصة إذا ما ُردِّ
ثمَّ يواصل عرض موقف احلسني البطويل اجلهادي يف ذلك اليوم بقوله: )34(

ِعلللللنلللللَدهلللللا نللللللللادى بِلللللَصلللللوٍت

هللللللللذِه َنلللفلللسلللللللي لِللللللديللللللِن اللللل

وُحلللللملللللاتلللللي ُثللللللللللمَّ ِولللللللللللِدي

َتللللللللللللَرَك الللللللللَكللللللللْوَن َحللللزيللللن

للللُملللصلللَطلللفلللى جلللللللّدي األمللليلللن

ُثلللللللللللمَّ أهلللللللللللللي اللللطلللّيلللبللليلللن

ه  إهّنا التضحية اخلالدة وتقديم القرابـني اجلهادية يف سبــيل اإلسالم وسنَّة جـدِّ
املصطفى t وقد جتىّل الصرب احلسيني بكل أبعاده يف هذا املصاب األليم الذي 

ال يتحّمله إاّل اإلنسان املؤمن بأنَّ اآلخرة هي مصري الصابرين واملحتسبني.
إنَّ عرض الشاعر هلذا املضمون اجلهادي احلسيني عن طريق وصفه شجاعة 
م  اإلمام احلسني  يف ذلك اليوم العصيب الذي بقى فيه وحيدًا صابرًا بعدما قدَّ
القرابني من أهل بيته وأصحابه b لكفيل بأن يدفع السامع ليثور عىل الظاملني 
فه ذلك حياته ومن قبل أبنائه وأصحابه بل وكل يشء  وأن جياهدهم حتى لو كلَّ
عزيز عليه كام حدث مع اإلمام احلسني ، والصرب عىل اجلهاد وما يستلزمه من 

شجاعة وتضحية هو عنوان الثورة احلسينية وجتّلياهتا يوم عاشوراء.
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المحور الثالث:
زينب h والمتداد الجهادّي

ومن املضامني اجلهادية التي استحرضها الشاعر يف أشعاره احلسينية 
ذكره نساء احلسني  وأهل بيته وحاهلّن يف تلك الواقعة وعىل اخلصوص 
يقول  فنراه  كربالء  صعيد  عىل  وحدث  جرى  مّما   h زينب  السيدة  موقف 
درن  وقد  الطامت  معّزيات  ونساؤه  أخواته  أقبلن  وقد    احلسني  واصفًا 

عليه :)35(
دبللًا     ونلللوا  صلللوارخلللًا  درن  الجلمدوعللللليلله  صلللمُّ  ذاب  قللد  ولللنللعلليللهللا 

ثمَّ يميز منهن زينب h فيصفها بقوله :)36(
حيدر    علللقيلة  حللرقًا  صدوأشللّدها  قلب  مللن  السبط  أخللاهللا  تدعو 

ثمَّ ينقل تساؤالهتا احلائرة وقد وجهتها إىل أخيها: )37(
ملللللللللللجأ      حمانا  يا  فقدك  بعد  من 

غدت      إن  حماها  يحمي  ترى  ذا  من 

وانفنى       صبري  عيل  قد  بعدكم  من 

الشقا      بني  وخيل  سلواني  كيف  هل 

الفقد واللليللتللامللى  للحللللللائرات 

باليد تللدافللع  أعلللداهلللا  ضلللرب  مللن 

عللمللري لللرزئللكللم وبللللان تللجللّلللدي

وتغتدي تلللروح  صلللدوركلللم  تعلو 

الذين  أحبتها  وبباقي  بأخيها  املفجوعة  احلائرة  األخت  تساؤالت  إهّنا 
سقطوا واحدًا تلو اآلخر ومل يبَق من حيميها وحيمي باقي النساء املخدرات 
من بنات الرسالة. ويعيد الشيخ هذا املشهد بتساؤالت وأحداث مؤملة أخرى 

فيقول : )38(

وهلللللللللللللللللللنلللا زيللللنللللب نلللللللللللللللادت    

هللللللللللللللللللللجللم الللللقللللوم علللللللللللللليللنللا

يللللللا بللللللن أمللللللللي يللللللا حللسلليللن

مللللللن شلللللقللللليٍّ وللللعللللللللللللللللللللللليلللن 
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وببنات  بزينب  حلَّت  التي  املؤملة  ــداث  األح دوامــة  يف  يظل  فاملتلّقي 
الرسالة، فتثري فيه الغرية واحلمية ويف الوقت نفسه األمل واحلزن ألنَّه مل يستطع 
نرصة إمامه وال الذبَّ عن حرمه وعياله. ولعل مثل هذه الصور من تأثريات 
االنفعاالت  بشتى  املتلّقي  الشخص إلثارة  إليه  يلجأ  الذي  اخلطايب  أسلوبه 
والصور كيام تؤثر فيه وتزيد من حزنه وأمله وبكائه عىل أهل البيت b بشكل 
عام ليصل إىل مرحلة التطهري من الذنوب واخلطايا بالتوسل هبم إىل اهلل تعاىل 

ونيل شفاعتهم يوم الورود.
وال شّك يف أّن موقف بنات الرسالة وعىل اخلصوص زينب عليها وعليهم 
وعىل  عليها  جرى  ما  عىل  واحتساهبا  بصربها  جهاديًا  موقفًا  مثَّل  اهلل  سالم 
بصورة  الشاعر  صّوره  ما  وهذا  الباقني،  وإخوهتا  وأوالدها  احلسني  أخيها 

درامية مؤثرة.

أجللللللللللللللرنللا حلللللللللللّيلللًا  تلللكلللن  إن 

أحللللللرقللللللوا اللللللخلللللدر وأبللللكللللوا    

ملللللللن طلللللللللللغلللللاة ملللشلللركللليلللن

مللللللن بلللنللليلللكلللم كللللللللللللللّل علليللن
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المحور الرابع:
بنية الق�ضيدة وعالقتها بالم�ضامين الجهادية

وربط  بإخراجها  واعتنائه  لقصيدته  الشاعر  بناء  طريقة  إىل  النظر  حني 
مفاصلها وشدِّ بعضها ببعض والتي متثِّل قصديَّة تتساوق مع املضامني التي 
يطرحها يف قصيدته، نجد أنَّ القصيدة املوجهة للحسني  تشتمل عىل بعد 
آخر هو التأثري باملتلّقي أثناء القصيدة وبعد انتهائه من إلقائها، إذ خيلِّف ردودًا 
ة  يستشـرفها الشاعر ويطمح إىل زرعها يف نفس املتلّقي ووجدانه ألطول مدَّ

ممكنة.
وضمن  القصيدة  بموضوع  متصاًل  قصائده  خواتيم  من  بعضًا  فنجد 
واقعة  يف  حدثت  التي  األحداث  جمريات  مع  متناسبًا  املوضوعي  تسلسلها 

الطف وتسلسلها، من ذلك ختامه إلحداها بقوله: )39(

يللللللللِن هللللذي وألجللللللللللللِل الللللللللدِّ

فلللللللي نِللللللللسللللللللاٍء نللللللللاِدبللللللللاٍت

َزيللللللَنللللللٌب ُتللللللبللللللِدي اللللَحلللنللليلللن

َحللللللللللللْوَل آسللللللللللاِد الللللَعللللِريللللن
)40( :  خماطبة أخاها احلسني h ويف أخرى خيتمها بقوله عىل لسان حال زينب

وُهللللللنللللللا َزْيلللللللللَنلللللللللُب َنللللللللادت

َهلللللللَجلللللللَم الللللللللقللللللللْوُم عللللليللنللا

أِجلللللْرنلللللا للللللًا  َحلللللليَّ َتللللللُكللللللْن  إن 

أحلللللَرُقلللللوا اللللللِخلللللْدَر وأبللللَكللللْوا

لللللللللي يللللللا ُحلللَسللليلللن يللللللا بللللللن أمِّ

ِمللللللللللْن َشلللللللِقللللللليٍّ َوَللللللِعللللليلللللن

ِمللللللللن ُطلللللللغلللللللاٍة ُملللشلللللللركللليلللن

ِملللللللللَن بللللنِلللليللللُكللللم ُكللللللللللَّ علليللن

إذ  النداء  أسلوب  مستعماًل  أخرى  طفية  ختام  يف  الشاعر  فعل  وكذلك 
نادت زينب h أخاها احلسني  بقوهلا:)41(
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اليتيما؟يللا أخللي مللن تللرى َيلللذوُد األعللادي ُيحامي  تللرى  َمللن  َبللعللَدكللُم 

املتلّقي يف حزن  املتصلة بموضوعها جتعل  أو  املفتوحة  النهايات  إنَّ هذه 
ووجوم، يعرصه األمل ملا حلَّ باحلسني  وأهل بيته مّما يستدعي أن يغضب 
النبّوة  بيت  أهل  يف  املشينة  النكراء  الفعلة  هذه  فعل  من  عىل  الغضب  أشدَّ 
التي  املشينة  أعامهلم  العنًا  رافضًا  موقفًا  منهم  يتخذ  وأن  الرسالة،  ومعدن 
اقرتفوها بعمد وإرصار؛ وال ريب يف أّن هذا األمر يمثِّل موقفًا جهاديًا أوصله 
الشاعر إىل متلقيه وجعله ينفعل به مثلام انفعل هو، ومتثَّل ذلك برفض الظلم 
الشاعر  إليه  دعا  ما  والقوة، وهو  باليد  إىل رفض  ليتحول  واللسان  بالقلب 
جعله  مّما  األخرى  احلياتية  ومواقفه  املعروفة  خطابته  وكذلك  أشعاره  عرب 
أخريات حياته.  b حتى  البيت  العداء ألهل  الناصبني  وأنظار  حتت عيون 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن القول إنَّ الشاعر أراد أن ُيبقي متلقيه 
ا  و ال خيرجه من أجواء عاشوراء وأحداثها حتى تظل ماثلة أمام عينيه وكأهنَّ
حتدث أمامه وكأنَّ الطف مل ولن ينتهي ما دمنا أحياء، ويف هذا األمر أيضًا 
أْن  العقائدي  املسلم  الرضورة لإلنسان  أنَّ من  نستشف معنى جهاديًا وهو 
جيعل واقعة كربالء أمام عينيه ليستلهم منها العرب ولتكون معينة له يف جهاده 

مع نفسه ومع تفاصيل حياته األخرى.
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الخاتمة
بعد هذه الرحلة يف املضامني اجلهادية للنهضة احلسينية يف شعر الشيخ هادي 

اخلفاجي الكربالئي نقطف الثامر اآلتية:
كان الشعر بالنسبة للشيخ مكماًل لرسالته العقائدية التي كانت واضحة . 1

ومعروفة يف خطابته ومكماًل أيضًا لألخالقيات اإلسالمية التي دعا إليها 
الرسوُل وأهُل بيته الطيبون الطاهرون b مجيعًا.

قضايا . 2 عن  التعبري  يف  الشيخ  لنتاج  مضافًا  عاطفيًا  دفقًا  الشعر  مثَّل 
اجتامعية وإنسانية ودينية.

صّورها . 3 التي  اجلهادية  املضامني  إحدى    احلسني  شجاعة  مثَّلت 
حاول  أصغر  جهاد  هي  ومقاتلتهم  األعداء  فمقارعة  هبا،  واهتّم  الشاعر 
ح بتمّنيه مشاركة اجلهاد  الشاعر عربه أن يبدي مشاركته اجلهادية حني رصَّ
م نفسه ويفديه مثلام فعل أصحاب احلسني ، وكان  مع احلسني وأن يقدِّ
صوت الشاعر صوتًا مجاعيًا أهلب متلقيه ودفعهم إىل مشاركة احلسني ولو 

كان ذلك شعوريًا.
احلسني  عىل وفق نظرة الشاعر مصدر للسلم واألمان هلذه األّمة، . 4

ورسالته هي امتداد ملرشوع جّده وأبيه c من قبُل، وال يتحقق هذا املرشوع 
إاّل عن طريق اجلهاد األكرب أي إصالح النفس وحماسبتها وتوجيهها بالوجهة 

الصحيحة.
5 . h عرض الشاعر موقف بنات الرسالة وعىل وجه اخلصوص زينب

بصورة مؤّثرة نستشفُّ عربه موقفًا جهاديًا مثلته زينب h بصربها واحتساهبا 
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عىل ما جرى عليها وعىل أخيها احلسني وأوالدها وإخوهتا الباقني.
6 .  أراد الشاعر عن طريق خواتيم قصائده وأشعاره اخلاصة باحلسني

التي جاء هبا متصلة بموضوعها الرئيس وهو واقعة الطف وما جرى فيها من 
قتل وسبي أن يبقي متلقيه و ال خيرجه من أجواء عاشوراء وأحداثها حتى 
تظل ماثلة أمام عينيه وكأهّنا حتدث أمامه وكأنَّ الطف مل ولن ينتهي ما دمنا 
أحياء، ويف هذا األمر نستشّف معنى جهاديًا وهو ان من الرضورة لإلنسان 
املسلم العقائدي ان جيعل حادثة كربالء ووقعتها أمام عينيه ليستلهم منها 

العرب ولتكون معينة له يف جهاده مع نفسه ومع تفاصيل حياته األخرى.
حاول الشاعر عرب املضامني اجلهادية أن يرسم لنا صورة اإلنسان املسلم . 7

الذي يأمتر بأمر اهلل تعاىل ويطلب رضاه، وأن الطريق األسلم واحلقيقي هو 
طريق احلسني  ـ.

وأخريًا يمكننا القول:
االجتامعية  أبعاده  بكل  ًا  طّفـِيَّ إنسانًا  يكون  أن   حاول  الشيخ هادي  إنَّ 
والعقائدية والدينية وكان كذلك بحق، فحياته وخطابته وشعره فيض من عطاء 
تلك الواقعة األليمة التي ترّشبت بدمه وحلمه وعظامه، لذا كان تأثريه يف متلقيه 
خطابيًا يشهد له ونسيج أشعاره بمختلف موضوعاته تفوح منه رائحة عبقة هي 
رائحة الطف وما جرى فيها، فلم يكن منا إاّل أن نحرتم إنسان تلك األشعار 
وندعو له باجلزاء الكبري والثناء اجلميل األخروي الذي طاملا دعا به وناشد اهلل 

. وباهبم الواسعة احلسني b أن يؤتيه إياه من خالل توسله بأئمته األطهار
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الهوام�س:
 بحار األنوار: 44 / 329.. 1
 املستدرك عىل الصحيحني: 3/ 161.. 2
البيوتات . 3  شجرة بيت عجام ؛ مجع وترتيب: عبد احلسني حممد عيل حسني عيل عجام، وينظر: 

األدبية يف كربالء: 513، والفقيد يف سطور ضمن كتاب : ذكرى خطيب كربالء احلاج الشيخ هادي 
الشيخ صالح اخلفاجي: 13.

 الفقيد يف سطور ضمن كتاب: ذكرى خطيب كربالء : 013 ومعجم اخلطباء:2 /  128. ومعجم . 4
الشعراء الشعبيني يف كربالء: 41.

 البيوتات األدبية يف كربالء: 513، ومعجم رجال الفكر واألدب يف كربالء: 257.. 5
 هو السيد إسامعيل بن السيد صدر الدين العاميل األصفهاين أحد العلامء املجتهدين يف عرصه، اشتهر . 6

بغزارة علمه وجاللة قدره، وسمّو منزلته يف العلم و الفضل، اختذ كربالء دار إقامته فاستوطنها 
وأصبح مرجعًا لألمور الرشعية فيها. تويّف سنة 1338 هـ.تنظر ترمجته يف: تراث كربالء: 292 

294، و معجم رجال الفكر واألدب يف كربالء: 26.
 املسيب: بلدة تقع شامل مدينة كربالء تبعد عنها 30 كيلو مرتًا يمر هبا الفرات؛ وقد لّقب الشيخ . 7

أيضًا باملسيباوي نسبة هلا وقيل للتفريق بينه وبني خطيب آخر حيمل االسم نفسه ذكر ذلك صاحب 
معجم اخلطباء: 128؛ عىل أن هذا اللقب مل يشتهر عن الشيخ ولربام كان قبل أن يذيع صيته ويشتهر.

 زودين هبذه املعلومات نجل املرتجم له الشيخ هباء يف لقائي معه عرص يوم اخلميس املوافق 26\2 . 8
\ 2009 م )كربالء املقّدسة(.

 ينظر: ما أقسى القدر، ضمن كتاب ذكرى خطيب كربالء :23، وينظر يف هذا األمر تراث كربالء: . 9
226 230، وتاريخ احلركة العلمية يف كربالء: 287-275.

 نقل يل هذه املعلومة نجل املرتجم له الشيخ هباء، وذكر أنَّ والده عندما كان يمر عىل )املدرسة . 10
املهدية( يشري إىل غرفته التي كان يقطنها عندما كان طالبًا فيها. ولعلَّ هذا األمر يناقض ما ورد يف 
مقالة الفقيد يف سطور ضمن كتاب ذكرى خطيب كربالء:13، وكذلك يف معجم اخلطباء: 128، 
ومعجم الشعراء الشعبيني يف كربالء: 41، من أّن الشيخ قد درس يف مدرسة )الصدر األعظم( 
واملدرسة )الزينبية( ومدرسة )اخلطيب(؛ ويمكن إزالة هذا التناقض إذا علمنا بّحرية الطالب يف 
التنقل بني املدارس الدينية بحسب اختياره لألساتذة الذين يدرسونه هذه املادة أو تلك، فال يمنع 

من إقامته يف مدرسة ما ودراسته هلذه املادة أو تلك عىل يد مدرس)شيخ( يف مدرسة أخرى.
 هو الشيخ عبد احلسني بن حممد الدارمي العامري شاعر لبيب، و مدرس فاضل، توىّل التدريس يف . 11

املدرسة املهدية ومدرسة اخلطيب الدينية. ولد سنة 1908 م وتويّف يف سنة 1966م. تنظر ترمجته يف 
معجم رجال الفكر واألدب يف كربالء: 117.
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 هو الشيخ عيل بن الشيخ حممد عيثان األحسائي كان يف كربالء عاملًا فاضاًل ومدرسًا ورعًا تقيًا، تويّف . 12
يف حدود سنة 1390 هـ. تنظر ترمجته يف معجم رجال الفكر واألدب يف كربالء: 156.

 ينظر: تراث كربالء: 205، وتاريخ احلركة العلمية يف كربالء: 284.. 13
 الفقيد يف سطور ضمن كتاب ذكرى خطيب كربالء: 13. ومعجم اخلطباء:2 / 128، ومن ملف . 14

الشيخ هادي الكربالئي، جمّلة الفجر، العدد السادس : 20.
 هو الشيخ حمسن بن الشيخ حممد حسن بن الشيخ حمسن املعروف بأيب احلب الصغري احلويزي ولد . 15

يف كربالء يوم وفاة جّده حمسن أيب احلب الكبري 1887 م، ودرس عىل يد والده وعلامء كربالء، 
فكان شاعرًا خطيبًا معروفًا يف العراق وخارجه، متيز شعره باحلس الوطني، تويّف 1994 م.تنظر 
ترمجته يف أدب الطف: 9 / 333، ومعجم الشعراء العراقيني: 202، وموسوعة أعالم العراق يف 

القرن العرشين : 1 / 180.
 البيوتات األدبية يف كربالء: 513.. 16
 ينظر: م. ن و الفقيد يف سطور ضمن كتاب ذكرى خطيب كربالء: 13، ومعجم اخلطباء: 2 / 128 . 17

ومعجم الشعراء الشعبيني يف كربالء: 41.
 ينظر ديوان الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئي: 40.. 18
 ذكرى خطيب كربالء – مقّدمة النارش: 10.. 19
 قراءة نقدية يف طفيات الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئي، جمّلة الفجر، العدد السادس: 19.. 20
العدد . 21 الفجر  الكربالئي، جمّلة  الشيخ هادي  الكتاب. ومن ملف   ذكرى خطيب كربالء غالف 

السادس: 21، وقد نسبها صاحب املقال للخطيب الشهري الشيخ عبد احلميد املهاجر.
 ما أقسى القدر ضمن كتاب ذكرى خطيب كربالء: 24.. 22
 الفقيد يف سطور ضمن كتاب ذكرى خطيب كربالء:14.. 23
 ينظر كتاب الطفيات املقولة واإلجراء النقدي لصاحب البحث.. 24
 الفقيد يف سطور ضمن كتاب ذكرى خطيب كربالء:14، ومعجم اخلطباء: 2 / 129، وشيخ . 25

اخلطباء ضمن جملة الفجر العدد السادس: 17.
 ينظر يف هذا األمر: حماولة اغتياله ضمن جمّلة الفجر العدد السادس: 20.. 26
 يوم الفاجعة ضمن كتاب ذكرى خطيب كربالء:16.. 27
 ديوان الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئي: 136.. 28
 ذكرى خطيب كربالء:11.. 29
 ديوانه: 59-58.. 30
 م.ن:46.. 31
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 م.ن:57.. 32
 م.ن.. 33
 م.ن:58.. 34
 م.ن: 40.. 35
 م.ن: 41.. 36
 م.ن، والصفحة نفسها. 37
 م.ن:60-59.. 38
 م.ن:58.. 39
 م.ن:60-59.. 40
م.ن:47.. 41
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الم�ضادر و المراجع
أدب الطف، أو شعراء احلسني  من القرن األّول اهلجري حتى القرن الرابع . 1

، ط1، مؤّسسة التاريخ، بريوت، 1422 هـ 2001 م. عرش، جواد شربَّ
املجليس، . 2 باقر  حممد   ،b األطهار  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 

مؤّسسة الوفاء، ط3، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت– لبنان، 1403هـ–
1983م.

البيوتات األدبية يف كربالء، موسى إبراهيم الكربايس، ساعدت نقابة املعلمني . 3
املركزية عىل طبعه، 1387هـ – 1968م.

تاريخ احلركة العلمية يف كربالء، نور الدين الشاهرودي، ط1، دار العلوم، . 4
بريوت، 1410هـ 1990 م.

تراث كربالء، سلامن هادي آل طعمة، ط2، مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، . 5
بريوت، 1403 هـ – 1983 م.

ديوان الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئي، مجع قصائده نجله الشيخ عالء الدين . 6
الكربالئي، مؤّسسة البالغ للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، ط1، 2003م.

ذكرى خطيب كربالء احلاج الشيخ هادي الشيخ صالح اخلفاجي محلت واجهة . 7
وأسفلها:  القلب،  جهة  إىل  العبور  أعالها:  يف  كتب  للشيخ  صورة  الكتاب 
هادي الكربالئي صوت احلزن و مرفأ الدمعة، بقلم نخبة من أدباء كربالء، دار 

الكتاب و العرتة، بريوت 1992 م 1413 هـ، د.ط.
الطفيات املقولة واإلجراء النقدي، ط1، صادرة عن العتبة احلسينية/ قسم . 8

مؤّسسة  مطابع  يف  واملطبوع  ــم)71(،  رق حتت  والثقافية  الفكرية  الشؤون 
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األعلمي للمطبوعات بريوت، 1433هـ 2012م.
قراءة نقدية يف طفيات الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئي، عيل كاظم املصالوي، . 9

جمّلة الفجر، العدد السادس.
املستدرك عىل الصحيحني، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري . 10

وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي، دراسة وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا، 
دار الكتب العلمية، بريوت لبنان.

معجم اخلطباء، داخل السيد حسن، ط1، املؤّسسة العاملية للطباعة و النرش، . 11
بريوت، 1416هـ 1996م.

معجم الشعراء الشعبيني يف كربالء، طه الربيعي و إبراهيم العامري، ط1، . 12
منشورات مكتبة احلكمة، كربالء، 2005 م.

معجم رجال الفكر و األدب يف كربالء، سلامن هادي آل طعمة ، ط1، دار . 13
1999م. املحجة البيضاء، بريوت، 1420هــ 

موسوعة أعالم العراق يف القرن العرشين، محيد املطبعي، ط1، دار الشؤون . 14
الثقافية، بغداد، 1998م.

المشجر و اللقاء
شجرة بيت عجام ؛ مجع وترتيب : عبد احلسني حممد عيل حسني عيل عجام، . 1

وهي مشجر أطلعني عليه نجل املرتجم له الشيخ هباء الكربالئي، وهو حمفوظ 
يف خزانته.

املوافق . 2 اخلميس  يوم  عرص  الكربالئي  هباء  الشيخ  له  املرتجم  نجل  مع  لقاء 
26\2 \ 2009 م )كربالء املقّدسة(.
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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 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



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 



pure history, The Husseini Haa'ir The Emergence and Development. 
In addition, the Journal is used to publishing an article in English 
in every issue. So, the article in English in this issue is The Role 
of Scholars of Karbala' in Opposing the First British Occupation. 
The above-mentioned variety extended to cooperate with many 
researchers and professors working for different Iraqi universities 
and other universities from abroad.

 The scientific idea behind the variety of articles is to spread the 
academic idea of appearing the heritage of Kerbala' among all the 
engriedients of the society. For this reason our Journal invites you 
to providing it with your scholarly productions to expend the base 
of the documentation in new readings about the characters and the 
scholars  of Kerbala' within highly superior researches. 

At last many thanks to God.
  

Editor-in-Chief



The Issue Word
Praise be to Allah the Lord of the worlds and may the blessings 

and peace of Allah be upon the most honored of messengers our 
master Muhammad and upon all the members of his household the 
most kind the most pure.

 Now then, nations are known with their elites that composed 
of the most prominent scholars, thinkers and innovators who 
actively contributed in the processes of the scientific and cultural 
construction of their countries and became the guide and the 
example that is followed by the generations. In addition, those elites 
are considered as the cornerstone to any one of the international 
communities. This could be attributed to the fact that they are 
regarded as the rich scholarly resource to the various parts of the 
sciences and knowledge's. Therefore, the Journal of Kerbala' 
Heritage has pursued to deepen the role of the scientific creative 
studies that specialized in studying and analyzing the historical and 
scientific remains of the those brilliant scholars in fresh unusual, 
Non- descriptive and Non- typical researches. Henceforth, this 
journal, with both of its advisory and editorial boards, would carry out 
a sophisticated strategy in specifying a yearly issue researching one 
outstanding personality of the scientists of Kerbala' within certain 
topics that would be announced later on.

 In this issue, our Journal has started with the research on Al- Syed 
Al- Mujaahid Al- Tabaatabaai'i His Scientific and Hihadist Impact 
(1180 H.- 1242 .H.). This article has been followed by many other 
ones as Al- Sayed Al- Fakhaar Bin Ma'ad Al- Haa'iri and his book 
Hujaat Al- Thaahib Ilaa Takfeer Abi Taalin, The Education and the 
Religious Formal Schools in Karbala until the Late Ottoman Era and 
other researches aiming to enrich different fields of the knowledge. 
In literature, there are two articles, one article entitled as The Jihatist 
implications of the Husseini Revolution in the Poetry of Kerbala' The 
Poetry of the Sheikh Hadi Al- Khafaji as a Sample, other article is 
A descriptive Study of Elegizing Imam Hassan (pbuh) in Sheikh 
Ibn Al-, Arandas Al- Hilli's poetry. Beside that, there is a research in 
economic history that is Studies on the Abbasid Economic Policies 
and their Affections over the Conditions of Kerbala' and a research in 



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.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in 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 
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