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قواعد النشر في المجلة 
تســتقبل جملــة تراث كربالء البحــوث والدراســات الرصينة عىل وفق 

القواعد اآلتية:

1- يشــرط يف البحوث أو الدراســات أّن تكون عىل وفق منهجية البحث 
العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

2- يقــدم البحــث مطبوعــًا عــىل ورق A4، وبنســخ ثــالث مــع قرص 
 simplified(كلمــة بخط )( بحــدود ) 5000- 10000CD(مدمج

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

3-تقديــم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف 
حدود صفحة مستقلة عىل أّن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 

بحدود )350( كلمة.

4- أّن حتتــوي الصفحــة األوىل مــن البحث عىل عنوان واســم الباحث/
الباحثــن، وجهــة العمــل، والعنــوان الوظيفــي، ورقم اهلاتــف، والربيد 
االلكروين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثن يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك. 

5- يشــار إىل املراجــع و املصــادر مجيعهــا بأرقــام اهلوامش التــي تنرش يف 
أواخــر البحث، وتراعى األصــول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشــارة 
بأن تتضمن: اســم الكتاب، اسم املؤلف، اســم النارش، مكان النرش، رقم 
الطبعة، ســنة النرش، رقــم الصفحة، هذا عند ذكر املرجــع أو املصدر أّول 

مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

د البحــث بقائمة املصــادر واملراجع منفصلة عــن اهلوامش، ويف  6- يــزوَّ



حالــة وجود مصادر ومراجــع أجنبية ُتضاف قائمة املصــادر واملراجع هبا 
منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتيب 

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل 
الشــكل إىل مصدرهــا، أو مصادرها، مع حتديد أماكــن ظهورها يف املتن. 

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة 
األوىل، وأن يشــري فيــام إذا كان البحــث قد ُقّدم إىل مؤمتــر أو ندوة، وأنه مل 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

ة وسيلة نرش أخرى.  9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

10- تعــرب مجيــع األفكار املنشــورة يف املجلة عــن آراء كاتبيهــا، وال تعرب 
بالــرورة عــن وجهة نظــر جهــة اإلصدار، وخيضــع ترتيــب األبحاث 

املنشورة ملوجبات فنية. 

11- ختضــع البحــوث لتقويــم رسي لبيــان صالحيتها للنــرش، وال تعاد 
البحــوث إىل أصحاهبــا ســواء قبلت للنــرش أم مل تقبل، وعــىل وفق اآللية 

اآلتية: 

أ- يبلغ الباحث بتســليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان 
من تاريخ التسّلم. 

ب- خيطر أصحــاب البحوث املقبولــة للنرش بموافقة هيــأة التحرير عىل 
نرشها وموعد نرشها املتوّقع.



جـــ - البحوث التــي يرى املقومون وجوب إجــراء تعديالت أو إضافات 
عليهــا قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مــع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

عىل إعدادها هنائيًا للنرش. 
د - البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. 

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

مالية جمزية. 
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

جـ - تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 
د-  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. 

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

أو عىل موقع املجلة
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
) العراق/كربــالء املقدســة /حــي اإلصالح/خلــف متنزه احلســن 

ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.  الكبري/جممَّ









حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

احلمــد هلل محًدا يليق بجالل وجهه الكريم نحمده عىل ســوابغ نعمه، و 
عظيم لطفه وإحسانه، ونصلِّ ونسلِّم عىل رسوله املصطفى األجمد، والعبد 
د وعىل آل بيته املصطفن الذين أذهب اهلل  املؤّيد واملسّدد ســّيدنا ونبّينا حممَّ

عنهم الّرجس وطهرهم تطهرًيا.

ائها الكــرام أبحاًثــا تراثيَّة  ــا بعُد فــإنَّ جملَّة تــراث كربالء تقــّدم لقرَّ أمَّ
ع نواة حقيقيَّة لدراســة  ل هبذا التنوِّ أصيلــة تتناغم مع أذواق خمتلفة لتشــكِّ
الــراث وحتليل نصوصه واستكشــاف خباياه فضاًل عــن تدوينه، وتطوير 
ُســُبل التعامــل معه بفضــل الدراســات األصيلة التي ختــوض يف مفرداته 
حاملــًة النتائج والتوصيــات العلميَّة الرصينة التي قد تويص باســتحداث 
ة غري مبحوث فيها، أو اخلوض بجزئّيات غري مطروقة  مواضيع بحثّية مهمَّ
ــة واملعرفيَّة أمام  عــىل طاولة البحث العلمــّي ، فتفتح بذلك اآلفاق الفكريَّ
دهــم بخزيــٍن  الدارســن والباحثــن يف جمــال التاريــخ أو الــراث، و تزوِّ
معلومايتٍّ يســاهم بشــكل أو بآخر يف تطويــر عملّية البحــث، والكتابة، و 
تشجعهم للرشوع بدراسات جديدة مثمرة تساهم يف إحياء بعض مفاصل 
الــراث املغمور، وتضيف إىل املكتبة الراثيِّة إصدارات جديدة، إضافة إىل 
غري ذلك من الفوائد القيِّمة، فأصبحت املجّلُة حمطَّ رحال الباحثن والعلامء 
اة، وهي مرآة  واملفّكريــن من خمتلف التخّصصات، وقبلــًة للمثقفن والُسَ
ألفكار متنّوعة وأساليب خمتلفة؛ فقد اشتمل هذا العدد عىل عرشة أبحاث 
قيِّمــة ضّمت ختّصصات عــّدة دينّية وتارخيّية وأدبّيــة ولغوّية وغريها، وقد 



ترّشف هذا العدد وتزّينت صفحاته وتعطرت كلامته ببحثن عن ســيِّد املاء 
واإلباء أيب الفضل العباس عليه الســالم، وقد ضّم أيًضا أبحاًثا عن علامء 
بذلــوا النَّفس والنَّفيس من أجل إعالء كلمة اهلل ونرش العلم والفضيلة بن 
األنام، منهم الشــيخ عبد الكريم احلائري والشــيخ رشيف العلامء، َفَقمٌن 
بنا وبالباحثن الكرام إحياء ذكرهم وتدوين فضلهم وتســجيل مواقفهم، 
ة مثل كتاب الفصول  كام ضّم هذا العدد أبحاًثا فّصلت القول يف كتب مهمَّ

الغروية، وحاشية املعامل، فضاًل عن أبحاث أخرى مهمة.

ا ما خيّص الراث املخطوط فقد التزمنا منذ العدد السابق بنرش يشء  وأمَّ
م يف هذا العدد  مــن الراث املخطوط يف كلِّ عدد من أعــداد املجلَّة لذا نقدِّ
خمطوطــة حمّققة إلمــام احلرمن حممد بن عبــد الوهاب اهلمــدايّن بعنوان: 

رسالة يف رشح احلّد الَّذي ذكره ابن مالك يف التسهيل.

ويف اخلتــام ندعو الباحثن للمســامهة يف إحياء الــراث املغمور ملدينة 
كربالء من خالل أبحاثهم ودراساهتم األصيلة. 

وآخر دعوانا أّن احلمد هلل رّب العاملن وصىّل اهلل عىل حمّمد وآله الطّيبن 
الطاهرين.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز الســالالت البرشية مجلًة من الراكامت املادية واملعنوية التي 
تشــخص يف ســلوكياهتا ؛ بوصفهــا ثقافًة مجعيــًة، خيضع هلا حــراك الفرد: 
قوالً، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل 
قــدر فاعلية تلك الراكامت، وإمكاناهتا التأثرييــة ؛ تتحّدد رقعتها املكانية، 
وامتداداهتــا الزمانيــة، ومن ذلك تــأيت ثنائية: الســعة والضيــق، والطول 

والقرص، يف دورة حياهتا. 
لــذا يمكننا توصيف الراث، بحســب مــا مر ذكره: بأنــه الركة املادية 
واملعنويــة لســاللة برشيــة معينــة، يف زمان معــن، يف مكان معــن. وهبذا 

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

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

وكلــام كان املتتبــع لراث )ســاللة برشية مســتهدفة( عارفــًا بتفاصيل 
محولتهــا ؛ كان وعيــه بمعطياهتا، بمعنــى: أّن التعالق بــن املعرفة بالراث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن 
هنــا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املســترشقن 
وســواهم ممّن َتَقّصَد دراســة تراث الرشق وال ســيام املسلمن منهم، فمرة 
توّلــد االنحراف لضعف املعرفــة بتفاصيل كنوز لســاللة الرشقين، ومرة 

توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 



2- كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحســب، 
بل هي كنوز مادية ومعنوية تشــّكل بذاهتا تراثًا لســاللة بعينها، وتتشــّكل 
مــع جماوراهتا الراث األكرب لســاللة أوســع تنتمــي إليهــا ؛ أي: العراق، 
والــرشق، وهبذا الراتب تتضاعف مســتويات احليف التي وقعت عليها: 
فمــرة ؛ ألهّنــا كربالء بام حتويه من مكتنزات متناســلة عىل مــدى التاريخ، 
ومــرة ؛ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعريه 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 تراثها، واُخزلــت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
3- وبنــاًء عىل ما ســبق بيانــه، تصدى مركــز تراث كربــالء التابع إىل 
قســم شــؤون املعارف اإلســالمية و اإلنســانّية يف العتبة العباسية املقدسة 
إىل تأســيس جملة علمية متخصصة براث كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، 

تسعى إىل: 
- ختصيص منظــار الباحثن بكنوز الراث الراكــز يف كربالء بأبعادها 

الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
- مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشــحت عن ثنائية 
الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع 
جماوراهتا، وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

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



- تعريف املجتمــع الثقايف: املحل، واإلقليمــي، والعاملي: بمدخرات 
تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

- تعزيز ثقة املنتمن إىل ساللة ذلك الراث بأنفسهم ؛ يف ظل افتقادهم 
إىل الــوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية؛ مما يســجل هذا الســعي 

مسؤولية رشعية وقانونية. 

- التوعية الراثية وتعميق االلتحام بركة الســابقن؛ مما يؤرش ديمومة 
النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

- التنميــة بأبعادهــا املتنوعــة: الفكريــة، واالقتصادية، ومــا إىل ذلك، 
فالكشف عن الراث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلراء. 

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثن املختصن 
إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 





اسم الباحثعنوان البحثص
القرن 25 يف  ورثاؤه   )8( العّباس  أراجيز 

األول اهلجري  مجع ودراسة 
مصطفى طارق عبد األمري الشبيل

ماجستري أدب حديث/ العتبة 
ة املقدسة/ مركز الدراسات  العباسّي

التخّصصّية/ قسم الدراسات األدبّية

الطربي 63 تقي  حممد  الشيخ  شعر  من 
احلائري)1289-1366هـ( دراسة وتعليق

م.م. سلامن هادي آل طعمة
يف  اإلسالمية  اجلامعة  دكتوراه/  طالب 

لبنان
م.د. أمحد سلامن آل طعمة

باحث أكاديمي/ جامعة كربالء

القرن 93 يف  ة  ّي الكربالئ ة  العلمّي املدرسة 
التاسع اهلجري ابن فهد أنموذجًا

م.د.عالء حسن مردان الالمي
كلّية اإلمام الكاظم8 للعلوم 

اإلسالمّية اجلامعة/ فرع البرصة

1205هـ( 121  -1117( البهبهاين  الوحيد 
وتراثه املغمور حاشية املعامل أنموذجًا

الشيخ حممد مالك الزين
احلوزة العلمية/ النجف األرشف

املازندراين 157 العلامء  رشيف  حممد  الشيخ 
)ت1246هـ( وأثره العلمي يف كربالء

أمحد باسم حسن طالب األسدي
العتبة  حديث/  تاريخ  ماجستري 
كربالء  مركز  املقدسة/  ة  احلسينّي

للدراسات والبحوث

الشيخ حممد حسني األصفهاين احلائري 193
)ت: 1255هـ( وكتابه )الفصول الغروّية(  

دراسة وصفّية

د عبد اهلادي حممد عيل العلوي السّي
احلوزة العلمية/ النجف األرشف

المحتويات



الشيخ عبد الكريم احلائري )1276 – 251
1355هـ(  نشأته وعطاؤه العلمي

م.م. رؤى وحيد  السعدي
للعلوم  الربية  كلّية  قار/  ذي  جامعة 

اإلنسانّية /قسم التاريخ

الثورة 293 جتسيد  يف  احلسيني  املنرب  أثر 
احلسينية)اخلطيب عبد الزهراء الكعبي 

أنموذجاً(

م.د. حنان عباس خري اهلل
للعلوم  الربية  كلّية  قار/  ذي  جامعة 

اإلنسانّية/ قسم التاريخ

التراث المخطوط
رسالة يف رشح احلّد الذي ذكره ابن مالك 317

إمام  تأليف:  )التسهيل(  يف  للكلمة 
احلرمني حمّمد بن عبد الوّهاب اهلمدايّن 

)ت 1305 هـ(

الشيخ حمّمد لطف زاده
احلوزة العلمية/ النجف األرشف

بطولة العباس بن عيل ابن أيب 19

طالب8قبل الطف )صفني وهنروان 
أنموذًجا(

 Heroism of Abbas Bin Ali
 bin Abi Talib Before the
 Battles: Taf، Sufeen and
Nahrawan As a Model

حممود  فاروق  الدكتور  املتمرس  األستاذ 
احلبويب

جامعة كربالء /كلّية الربية للعلوم 
اإلنسانّية
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الملّخص
البحث عبارة عن دراسة حتقيقّية للنصوص الشعرّية التي قيلت يف رثاء العباس 
ابــن عل8 يف القـــرن األول اهلجـري، وحتديًدا بعد استشــهاده8 ســنة)61(

للهجـرة، وكذلك األراجيز التي قاهلا أثناء احلـرب.

وكان جمموع القطع الشــعرّية الـرثائّية هو أربــع قطع، يف حن بلغت األراجيز 
املنسوبة للعباس8 ثالث عشـرة قطعة.

واملنهج املّتبع يف الدراسة يقوم علـى ذكـر القطعة الشعرّية، ثم أّول من ذكـرها، 
ثم من رواها عنه، ثم االختالفات الواردة يف النّص، ثم ذكـر الشــكوك يف النّص، 

مع ذكـر صّحة النسبة، أو عدم صّحتها علـى وفق الدالئل الواردة.
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Abstract
The research is a verifying study of poetic versions which 

are said in elegizing Al-Abbas، son of Ali(p.b.u.t.) in the 1st 
hegira century، particularly after his martyrdom in 61 A.H. in 
addition to the ballads said by Al-Abbas during the battle.

The sum of the elegies are four poetic versions، while the 
sum of the ballads attributed to AL-Abbas are thirteen.

The method which is maintained in the study is based 
on mentioning the poetic version، the first person who 
mentioned it and whom narrated that one، then listing the 
differences appeared in the version، the doubts about it with 
mentioning the authenticity of the attribution، etc. according 
to the reported evidences.
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المقّدمة
مل يكــن خافًيــا علـى أحد مــن املؤمنن ما كان لســّيدنا العّبــاس8 من منزلة 
عظيمــة، مســتمّدة من منزلــة الـرســول األكـرم وما لــه من مواقــف البطولة 
والشــجاعة وهذا ما جعله يأخذ احلّيز الواسع يف الشعر العريب فاملواقف البطولّية 
والقيم اإلنسانّية تعّلل توّجه الشعراء هلذه الشخصّية العظيمة واخّتاذها رمًزا لكثيـر 
من القيم اإلنســانّية، فقد قيلت يف حّقه األشــعار منذ استشــهاده إلـــى يومنا هذا 

وكّلها تشهد وتشيد بفضله ودفاعه عن احلّق والدين.

إّن هــذه األراجيز واملـراثي هــي يف الواقع وثائق تارخيّيــة مهّمة كوهنا حفظت 
ونقلــت لنا كثيـًرا من مواقــف العباس8 وعلمه وآدابــه وعبادته، وأبانت ما يف 
شــخصيته من مواقف وبطوالت تــّم صياغتها بقوالب فنّية معّبـــرة لتعيد صورة 
املايض البطويل، وتؤّجج مشاعر املتلّقي جاعلة من شخصه صورة مليئة باإلحياءات 

والدالالت، رابطة إّياها بزمن املتلّقي.

وأخيـــًرا أوّد اإلشــارة إلـى ملحوظــة مهّمة وهــي أّن أهم من تنــاول أراجيز 
العبــاس8 قبــل بحثي هذا هــو الدكتور عــادل نذيـــر بيـري يف بحثه املوســوم 
بـ)أراجيــز العباس عليه الســالم يف روايــة واقعة الطف، مقاربــة يف ضوء القـرآن 
والعقيــدة(، وهــو قيد العمل، وفيه دراســة ألراجيز العّبــاس8 من وجهة نظـر 

قـرآنّية وعقائدّية.
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وكذلك الشيخ جميد هادي زاده يف كتابه املوسوم بـ)النبـراس األنور يف العباس 
األكبـــر(، - وهــو قيــد الطبــع، يف مـركز الدراســات التخّصصّيــة يف أيب الفضل 
العّبــاس8 التابع ملكتبة ودار خمطوطات العتبة العّباســّية املقّدســة- حيث عقد 
مبحثًا يف ثالث صفحات عّدد فيه جمموعة من أراجيز العّباس8، اطلعت عليها 
واستفدت منها من خالل الـرجوع إلـى املصادر التي اعتمدها املؤلف، والتحقيق 

فيها.

وأخيـًرا أســأل من اهلل ســبحانه وتعالـى أّن يكون بحثي هذا موضع قبول عند 
سّيدي وموالي أيب الفضل العّباس8.

واحلمد لّله اأّوًل واآخـًرا.
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المبحث األول: أراجيز العباس8
األراجيز: هي مجع، أرجوزة، وهي الـرجز بفتح اجليم، وهي من رجز الـراجز 
رجــزا: أنشــد أرجــوزة. ويقال: رجز له، أنشــده أرجــوزة، فهو: راجــز، ورّجاز 
ورّجازة، والـراجز: من ينشــد الـرجز أو يصنعــه. واألرجوزة: القصيدة من بحـر 

الـرجز.)1(، وعّرفه ابن سيده بقوله:)وزن يسهل يف السمع ويقع يف النفس()2(.

وكانت عادة العرب هي االســتعانة باألراجيز يف احلـروب؛ ألهّنا تزيد النشاط 
وهتّيج اهلمم)3(.

هناك الكثيـر من األراجيز التي ُنســبت إلـى ســّيدنا العباس8، علـى أّنه كان 
قــد ارجتزها يف واقعة الطف، وســيكون عملنا يف هذا املبحــث علـى ذكـر القطعة 
الشــعرّية ثم أقدم من رواها بحســب مــا عثـرنا عليه، ثم مــن رواه واختالفهم يف 

الـرواية.

وإّن جمموع األراجيز التي َعثـرُت عليها منسوبة لسيدنا العباس8 تبلغ ثالث 
عشـرة قطعًة نذكـرها كاآليت:

القطعة األولـى:
روى هذه القطعة ألّول مـّرة بحســب املصادر أبو خمنف األزدي)ت 157هـ(، 
بقوله: )عاد – أي العباس8 - فُأخذ عليه الطـريق فجعل يضـرهبم بســيفه وهو 

يقول:
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املـــــوُت َزَقــا اإذا  املـــوَت  ـــُب  اأره ِلقـىال  الـَم�ضاليِت  يف  اأُدارى  حتـى 
َقا ِبال�ضَّ ْغـــُدو  اأَ ا�ُس  الَعبَّ ــا  اأََن الـُملَتقـى)4(اإنيِّ  َيوَم  املْوَت  اأََهاُب  َوال 

ورواها بعده ابن شهـر آشوب)ت 588هـ(، بقوله: )وكان عباس السّقاء قمـر 
بني هاشــم صاحب لواء احلســن، وهو أكبـر اإلخوان مضـى بطلب املاء فحملوا 

عليه ومحل هو عليهم وجعل يقول:

َرقـى ــوُت  امل اإِذا  ــوَت  امل اأَْرَهـــُب  ِلَقاال  اليِت  الـَم�ضَ يف  اأُواري  حتـى 
هـر                ِوَقا َطفـى الطُّ َقاَنـْف�ِضي ِلَنْف�ِس الـُم�ضْ ِبال�ضيِّ اأَْغـــُدو  ا�ُس  الَعبَّ ــا  اأََن اإنيّ 

وال اأََخاُف ال�ضـر َيوَم الـُمْلَتقـى()5(
فقد حصــل اختالف كبيـر بن القطعتن، وزيادة شــطـر واحد علـى قطعة أيب 

خمنف األزدي.

ثم رواها بعده الســّيد حممد بن أيب طالب احلائـري الكـركي)من أعالم القـرن 
العاشـر اهلجـري()6(، ثم رواها بعده العاّلمة حممد باقـر املجلـيس)ت 1110هـ()7(، ثم 
رواها الشيخ عبد اهلل البحـراين)ت 1130هـ()8(، وهي عند الثالث املتقدمن)إذا 
املــوت(، بــداًل من)إذ املوت(، ثم رواها الشــيخ ســليامن بن إبـراهيــم القندوزي 

احلنفي)ت 1294هـ(، وهي عنده بعد الشطـر الثالث:

للملتقـى �ــضــاكـــــر  �ــضــبــور  طـرَقااإنيّ  اإِْذ  َطـــاِرًقـــا  اأََخـــــاُف  وال 
َبْل اأَ�ضـرُب الَهاَم َواأبـري املفـرَقا)9(

فـروايتــه تشــتمل علـــى شــطـر واحــد زائــد مل يذكـــره غيـــره مــع اختالف 
أشــطـر أخـــرى يف األلفــاظ، ثــم رواها اآلقــا حممد إبـراهيــم النــواب الطهـراين 
)ت1299هـــ()10(، ويف روايتــه:)...أوارى ميتا عند اللقا... لنفــس الطاهـر...
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ِللملَتقـى ــاكـــــر  �ــضَ ــبــوٌر  �ــضَ طـرَقااإنيّ  اإِْذ  َطـــاِرًقـــا  اأََخـــــاُف  وال 
املغـرَفا واأُبـري  الهاَم  اأَ�ضـرب  ِباللَقاَبْل  ْعٌب  �ضَ ا�ُس  الَعبَّ اأََنـــا  اإنيّ 

فـروايته تشتمل علـى شطـرين أكثـر مما عند غيـره.

ثــم كثـر نقلها عند املتأّخـرين واملعاصـرين مع اختالفات مكـّررة ال فائدة من نقلها؛ 
فـرواها الشيخ آقا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشيـرواين الدربندي)ت 1285هـ()11(، 
والشيخ عباس القّمي)ت 1359هـ()12(، والشيخ حممد إبـراهيم الكلبايس النجفي)ت 
1362هـ()13(، والشيخ حممد طاهـر الساموي)ت 1370هـ()14(، والسّيد حمسن األمن 
العامل)ت 1371هـ()15(، والسّيد عبد الـرّزاق املقـّرم)ت1391هـ()16(، والشيخ 
عبد الواحد املظّفـر)ت 1395هـ()17(، والسّيد جواد شبـّر)ت بعد 1401هـ()18(، 
والشــيخ باقـر شـــريف القـريش)ت 1432هـ()19(، والشــيخ عزت اهلل املوالئي، 
والشــيخ حممد جعفـر الطبيس)معاصـــران()20(، ولبيــب بيضون)معاصـر()21(، 

وعبد األميـر القـريش)معاصـر()22(.

القطعة الثانية:
رواها أبو خمنف األزدي)ت 157هـ(، وبحســب تتّبعنا هو أّول من روى هذه 
القطعة بقوله:)فضـربه حكيم بن طفيل الطائي الســنبيس علـى يمينه فبـراها فأخذ 

اللواء بشامله وهو يقول:

ــِنــي ــْي َيِ ــمــوا  ــُت ــْع ــَط َق اإْن  ِدْيِني()23( واهلِل  َعْن  اأََبًدا  اأَُحاِمي  اإنيّ 
ثم رواها بعده ابن شهـر آشوب)ت 588هـ(، وفيها زيادة شطـرين، قال:)كمن 
له – أي إلـى العباس8 - زيد بن ورقاء اجلهني من وراء نخلة، وعاونه حكيم بن 
طفيل السنبيس فضـربه علـى يمينه فأخذ السيف بشامله، ومحل عليهم وهو يـرجتز:
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ــْيــِنــْي َيِ َقـــَطـــْعـــُتـــُم  اإْن  ِديــِنــْيَواهلِل  َعـــْن  ــــًدا  َب اأَ اأَُحـــاِمـــْي  اإِنيّ 
ــِن ــِق ــَي ـــاِدِق ال ـــــْن اإَِمــــــاٍم �ـــضَ )24(َوَع ِ ـــنينْ األَِم الطَّاهـر  النَّبِّي  ل  َنجنْ

ثم رواها بعده األديب مال حســن بن عل الواعظ الكاشفي)ت 910هـ()25(، 
وقد ذكـر الشطـرين األّوَلن فقط باختالف فقال: 

ـــْيـــِنـــْي َيِ َقـــَطـــْعـــُتـــُم  َلــــْو  ــْيواهلِل  ــِن ـــْن ِدْي ــابـــــًرا َع ـــَنَّ �ــضَ ـــِم الأَْح
 ثم رواها بعده الســّيد حممد بن أيب طالب احلائـري الكـركي)من أعالم القـرن 
العاشـر اهلجـري()26(، ثم رواها بعده العاّلمة حممد باقـر املجلـيس)ت 1110هـ()27(، 
ثم رواها الشــيخ عبد اهلل البحـراين)ت 1130هـ()28(، ثم رواها الشــيخ ســليامن 
بن إبـراهيم القندوزي احلنفي)ت 1294هـــ()29(، وهي عنده)واهلل لو قطعتم... 
ألمحــّن جماهًدا عن ديني... ســبط النبــّي(؛ ثم رواها اآلقا حممــد إبـراهيم النواب 

الطهـراين)ت 1299هـ()30(، باختالف وزيادة فهي عنده:

ــْي ــِن ــْي َيِ ــوا  ــُم ــُت ــْع ــَط َق َلـــْو  ـــْن ِدْيــِنــْيَواهلِل  ـــَنَّ جـــاِهـــًدا َع ـــِم الأَح
ــْنِ ــِق ــَي ـــاِدِق ال ــــــاٍم �ـــضَ ـــْنِِعـــْنـــَد اإَِم االأَِم اهـر  الطَّ ــِبــييّ  الــنَّ �ِضْبط 
ــِن ْي ــديِّ ــال ـــا ِب ـــاَءَن ـــْدٍق َج ـــِد االأَِمــــــْنَِنــِبــييّ �ـــضِ ـــَواِح ـــال ــا ِب ًق ــديّ ــضَ ــ� َم

ثــم كثـر نقلهــا عنــد املتأّخـريــن واملعاصـرين مــع اختالفات مكـــّررة، وهم 
األشخاص أنفسهم الذين ذكـرناهم يف القطعة السابقة من املتأخـّرين واملعاصـرين، 

وال فائدة من تكـرارهم.

القطعة الثالثة:
رواهــا ألّول مـــّرة أبو خمنــف األزدي)ت157هـــ(، بقوله: )ومّلــا رأى – أي 
العّبــاس8 - وحدة احلســن8 بعــد قتل أصحابــه ومجلة من أهــل بيته، قال 
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إلخوتــه من أّمه: تقّدموا ألحتســبكم عنــد اهلل تعالـى فإّنه ال ولد لكــم، فتقّدموا 
حتـى قتلوا، فجاء إلـى احلسن8 واستأذنه يف املصال)31(.

فقال8 له: أنت حامل لوائي، فقال: لقد ضاق صدري وسئمت احلياة، فقال 
له احلســن8. إّن عزمت فاستســق لنا ماًء، فأخذ قـربته ومحل علـى القوم حتـى 
مأل القـربة، قالوا: واغتـرف من املاء غـرفة ثم ذكـر عطش احلســن8 فـرمـى هبا 

وقال:

ُهْوِنْ احُل�َضْنِ  َبْعِد  ِمْن  َنْف�ُس  َتـــُكـــْوِنَْيا  اأَْن  ُكــْنــِت  ال  َفـــَبـــْعـــَدُه 
الـــــَمــُنــْوِن وارُد  ــْنُ  ــضَ ــ� احُل )32(َهـــَذا  الـــــَمــِعــْنِ َبــــاِرَد  َوَتـ�ضـرِبْنَ 

ورواها بعده الشــيخ ســليامن بن إبـراهيــم القندوزي احلنفــي)ت 1294هـ( 
ولكــن باختالف وزيادة شــطـرين علـى القطعة، قال يف بــاب مقتل العباس8: 
ومّلا اشــتّد العطش قال اإلمام ألخيــه العباس: »أمجع أهل بيتــك واحفـروا بئـًرا« 
ففعلــوا ذلك فوجدوا فيها صخـرة، ثــم حفـروا أخـرى فوجدوها كذلك، ثم قال 
له: »امِض إلـى الفـرات وآتينا املاء «، فقال: »سمًعا وطاعة «، فضّم إليه الـرجال، 
فمنعهــم جيش عمـر بن ســعد، فحمــل عليهم العباس فقتل رجــااًل من األعداء 
حتـى كشــفهم عن املشـــرعة، ودفعهم عنها، ونزل فمأل القـربة، وأخذ غـرفة من 
املاء ليشـــرب فذكـر عطش احلســن وأهل بيته فنفض املاء من يده وقال: »واهلل ال 

أذوق املاء واحلسن وأطفاله عطاشـى« وأنشأ يقول:

ُهْوِنْ احُل�َضْنِ  َبْعِد  ِمْن  َنْف�ُس  َتـــُكـــْوِنَْيا  اأَْن  ُكــْنــِت  ال  َفـــَبـــْعـــَدُه 
الـَمُنْوِن ــاِرب  �ــضَ ــْنُ  احُلــ�ــضَ ــْنَِهـــَذا  ــِع ــَم ـــ ــــــاِرَد ال ــْنَ َب ــرِب ـــ ــض ــ� ـــ َوَت
ِدْيـــِنـــْي ـــاُل  ـــَع ِف ــــَذا  َه ـــا  َم )33(َواهلِل  ــْنِ ــِق ــَي ال ــاِدق  ــضَ � ــاُل  ــَع ِف َوال 
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ثــم رواها بعده اآلقا حممــد إبـراهيم النّواب الطهـــراين)ت 1299هـ()34(، ثم 
كثـر نقلها عند املتأخـّرين واملعاصـرين مع اختالفات؛ فـرواها الشــيخ آقا بن عابد 
ابن رمضان بن زاهد الشيـرواين الدربندي)ت 1285هـ()35(، والشيخ حممد باقـر 
البيـرجندي)ت1352هـــ()36(، والشــيخ حممــد إبـراهيم الكلبــايس النجفي)ت 
1362هـ()37(، والشــيخ حممد طاهـر الســاموي)ت 1370هـ()38(، والســّيد عبد 
الـرّزاق املقـّرم)ت1391هـ()39(، والشيخ عبد الواحد املّظفـر)ت 1395هـ()40(، 
والســّيد جواد شــّبـر)ت بعد 1401هـ()41(، والشيخ عّزت اهلل املوالئي، والشيخ 

حممد جعفـر الطبيس)معاصـران()42(، ولبيب بيضون)معاصـر()43(.

ومــن الالفت لالنتباه أّن الشــيخ حممد باقـر املجـليس)ت 1110هـ(، والشــيخ 
عّباس القّمي)ت 1359هـ()44(، والســّيد حمسن األمن العامل)ت 1371هـ()45(، 
مل يذكـــروا هذه القطعة، وقــد عرفوا بجمعهم املوســوعي وتتّبعهم لكّل ما خيّص 

.املقاتل وأهل البيت

القطعة الـرابعة:
رواها ألّول مـّرة بحسب تتّبعنا أبو خمنف األزدي)ت157هـ( بقوله: )فضـربه 
– يعني العباس8  زيُد بن ورقاء اجلهني علـى شــامله فبـراها، فضّم اللواء إلـى 
صدره)كــام فعــل عّمه جعفـــر إذ قطعوا يمينه ويســاره يف مؤتة فضــم اللواء إلـى 

صدره( وهو يقول:
-الـرجز-

ــاِر ــجَّ ــُف ال َمـــــْعــ�ــضـــــر  تـــــــروَن  َي�َضاِري)46(اأال  ِبَبْغِيِهْم  َقَطعوا  َقــْد 
ومل يذكـرها أحد غيـره بحسب تتّبعنا.
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القطعة الخامسة:
وهي ما رواها ابن أعثــم)ت 314هـ(وهو أّول من رواها)47( بقوله: )وخـرج 

من بعده – أي عبد اهلل بن عل - أخوه العباس بن عل وهو يقول:
-الـرجز-

ْعــَظــِم االأَ االأََعـــزيِّ  ــاهلِل  ِب ــا َوَزْمـــــَزِماأَْق�َضْمُت  ــاِدًق ــضَ ـــْوِر � ـــاحُلـــُج َوِب
م املحـريّ َوالَفَنا  احَلِطْيِم  ِذي  ِبالَدِمَو  ِج�ْضِمي  اليوَم  ِليخ�ضنبَّ 
م التكـريّ وذي  ِل  الَف�ضْ ِذي  ــام  االأَْقــَدِماأم الِفَخاِر  ذو  ُح�ضٌن  َذاَك 

ثم محل فلم يزل يقاتل حتـى قتل من القوم مجاعًة وقتل - رمحه اهلل -(.

ورواهــا من بعده املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي)ت568هـ()48( بقوله: )ثم 
خـرج العباس وهو السّقاء فحمل وهو يقول:

-الـرجز-

االأَْعــَظــِم االأَعــزيِّ  ــاهلِل  ِب ـــــَزِماأَْق�َضْمُت  ــا َوَزْم ــاِدًق ــضَ َوِبـــاحُلـــُجـــوِن �
ِم ــريّ ــحـــ ــا املُ ــَن ــف ِبَدِميَوِبــاحَلــِطــْيــِم َوال ِج�ْضِمي  الــيــوَم  ليخ�ضنبَّ 
ِمُدْوَن احُل�َضْن ِذي الِفخاِر االأَقَدِم ــكـــــريّ ــِل والــتَّ اأَمــــام اأهـــل الــَفــ�ــضْ

وكـّررنــا األبيات هنا لوجود اختالف كبيـر بينهام، واالختالف حاصل يف)... 
وباحلجور... وبالدم... ذاك حســن ذو الفخار... ذي الفضل وذي التكـرم(، ثم 
جاء الشطـر اخلامس مكان الشطـر السادس والشطـر السادس مكان اخلامس منها.

ومل يـروهــا من املتأّخـرين واملعاصـرين إاّل الســّيد مـرتـضـى العســكـري)49(، 
والشيخ عّزت اهلل املوالئي، والشيخ حممد جعفـر الطبيس)معاصـران()50(، ولبيب 

بيضون)51(، والشيخ حمّمد الـريشهـري)52(.
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القطعة السادسة:
وهي ما رواها أبو إسحاق اإلسفـراييني)ت 418هـ(، وهو أّول من رواها)53(، 
يف مورد  ذكـر شهادة العباس8، حيث قال: ))ثّم اشتد العطش باحلسن وأصحابه 
وحـريمه، فشــكوا إليه ذلــك، فدعا بأخيه العباس، وقال لــه: يا أخي اذهب إلـى 
الفـرات لعّل أّن تأيت بيشء من املاء، فقال له: سمًعا وطاعًة، وسار العباس إلـى أّن 
أشـــرف علـى الفـرات، فصاحت به الـرجــال، وتبادرت إليه األبطال، فصبـر هلم 
وقاتلهم قتااًل شــديًدا، وقتل منهم رجااًل وجندل أبطــااًل، فتفـّرقوا من بن يديه، 
فعنــد ذلك نزل وانكّب علـى املاء، وشـــرب وســقـى جــواده)54(، وأراد أّن يمأل 
قـربة كانت معه، فحملوا عليه، فـركب جواده وقابلهم بســيفه، وقد ســّدوا عليه 
املـشـرعة، وحالوا بينه وبن احلسن وبن املاء، فحمل عليهم وأنشد وجعل يقول:

-الب�سيط-

اِت الها�ِضِميَّ َن�ْضُل  ُل  الَفوا�ضِ اِتُنْحُن  باملَـ�ضـرِفيَّ ما  الديِّ ِتْلَك  ِل�َضْفِك 
ات الـرعييّ ــاء  ــن واأب الــلــئــام  اِتيـــاَل  الـرزييّ هذه  تـرى  َلْو  َنا  جدَّ يا 
ْنُف�ِضَها َبة َجاَدْت ِباأَ َومْل ُتـَق�ضـر َلَدى اأَر�ِس الَغِديـراِتَيا َخيـرَها ُع�ضْ
ْيف مكـرمة َت ذباب ال�ضَّ اِتاملوُت َتْ َجَنيّ اإِ�ْضَكاُن  َبْعِدِه  ِمْن  َكــاَن  اإِْذ 
ِتَها َوَلذَّ ْنَيا  الدُّ َعلـى  َتاأْ�َضَفنَّ  ِتال  َزاليّ ــلَّ  ُك ُتحـى  َي  َجـــديِّ َفــِعــْنــَد 

ومل يـروها أحد غيـره ال من املتأّخـرين وال من املتقّدمن، ســوى الكـربايس يف 
موســوعته وللبيت األول فقط، وقال: إهّنا لشــاعر ما قبل القـرن الـرابع اهلجـري 
أنشــأها عن لســان حال نســاء احلســن8 وال خيفـــى ضعفها وعــدم تـرابطها.

وقد نسبها اإلســفـراييني)ت418هـ( إلـى العّباس بن عل بن أيب طالب8، 
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ومل تـرد األبيات يف النسخة املطبوعة يف بغداد من كتاب)نور العن(.

القطعة السابعة:
رواها ابن شــهـر آشــوب)ت 588هـ(، وألّول مـّرة أيًضا- بحســب املصادر 
املوجودة - فقال: )قاتل – أي العباس - حتـى ضعف فكمن له احلكم بن الطفيل 

الطائي من وراء نخلة فضـربه علـى شامله فقال:

-الـرجز-

اِر فَّ الكُّ ِمــَن  َتْخـ�ِضْي  ال  َنْف�ُس  ــاِرَيــا  ــبَّ ــرْي بـــــرْحــَمــِة اجَل ـــ ــ�ــض ـــ واأَْب
ــاِر ــَت ــْخ ــِد امل ــي ــضَّ ــ� ـــِبـــييّ ال ــــَع الـــنَّ ــاِريَم َقـــْد َقــَطــعــوا ِبــَبــْغــِيــِهــْم َيــ�ــضَ

اِر()55(. ِلِهْم َيا َربيِّ حـر النَّ َفاأَ�ضْ
ثم رواها بعده الســّيد حممد بن أيب طالب احلائـري الكـركي)من أعالم القـرن 
العاشـر اهلجـري()56(، ثم رواها بعده العاّلمة حممد باقـر املجلـيس)ت1110هـ()57(، 
ثم رواها الشيخ عبد اهلل البحـراين)ت 1130هـ()58(، ثم رواها الشيخ سليامن بن 
إبـراهيم القندوزي احلنفي)ت 1294هـ()59(، وهي عنده:)النبي ســّيد األبـرار.. 

يف بغيهم(، ثم زاد شطـًرا قبل الشطـر األخيـر وهو: وقد بغوا معاشـر الفجار

فالقطعــة عنده تشــتمل علـى شــطـر أكثـر مما عنــد غيـره، ورواهــا اآلقا حممد 
إبـراهيم النواب الطهـراين)ت 1299هـ()60(، باختالف وزيادة فهي عنده: )النبي 

سّيد األبـرار(، ثم زاد شطـرا واحًدا، وهو: مع مجلة السادات واألخيار

فالقطعة عنده تشتمل علـى شطـر أكثـر مما عند غيـره.

وكثـــر ذكـر هذه القطعة عنــد املتأخـّرين واملعاصـرين مــع اختالفات مكـّررة 
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ال فائــدة مــن نقلها؛ فـرواها الشــيخ آقا بن عابد بــن رمضان بن زاهد الشــيـرواين 
الدربندي)ت 1285هـ()61(، والشــيخ حممد باقـــر البيـرجندي)ت1352هـ()62(، 
والشــيخ عباس القّمــي)ت 1359هـــ()63(، والشــيخ حممد إبـراهيــم الكلبايس 
النجفــي)ت 1362هـــ()64(، والشــيخ حممــد طاهـــر الســاموي)ت 1370هـ(، 
والقطعــة عنده غـريبــة، ومل تذكـر يف النســخة املحققة بتحقيق الشــيخ عل جهاد 

احلساين.

ورواهــا الســّيد حمســن األمــن العامــل)ت 1371هـــ()65(، والشــيخ عبــد 
الواحــد املظّفـر)ت 1395هـــ()66(، ولبيب بيضون)معاصـــر()67(، وعبد األميـر 

القـريش)معاصـر()68(.

القطعة الثامنة:
رواها الشــيخ ســليامن بن إبـراهيم القندوزي احلنفــي)ت 1294هـ(، بقوله: 
)فأخذته – يعني العباس8 - الســهام من كّل جانب فأصابته حتـى صار جلده 

كالقنفذ وهو يقول:

-الـرجز-

ــــُل الـــيـــوَم ِبــَقــْلــٍب ُمــْهــَتــد ــــاِت ــِداأَُق اأَْحــَم ــِبــييّ  الــنَّ �ضبِط  َعــْن  اأذبيّ 
ــِد ــنَّ ــاِرِم املــَه �َضييّدياأَ�ــضـــــربــكــم ِبــالــ�ــضَّ ِقَتاِل  َعْن  تيدوا  ِحتـى 
ِد ــودُّ ــت ال ذو  ــا�ــُس  الــَعــبَّ ــــا  اأََن ــِد)69(اإنيّ  ــوؤيَّ امل اهـر  الطَّ َعلييّ  ــُل  َنْ

ثم نقلها الشــيخ آقا بــن عابد بن رمضان بن زاهد الشــيـرواين الدربندي 
)ت 1285هـــ()70(، ثــم نقلهــا حممــد تقــي ســپهـر املســتوفـي الكاشــاين                               
)ت 1297هـــ()71(، وعنده)أقاتــل القــوم..(، ثــم نقلهــا فيــام بعــد اآلقا حممد 
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إبـراهيم النــواب الطهـراين)ت 1299هـــ()72(، وهي عنده: )القــوم بقلب...(، 
 ثم الشــيخ حممد باقـر البيـرجندي)ت1352هـ()73(، والشيخ عبد الواحد املظفـّر

)ت 1395هـ()74(، ولبيب بيضون)معاصـر()75(.

 ومن اجلديـر بالذكـر أّن الســّيد عبد املجيد بن حممد رضا احلســيني الشيـرازي
)ت 1345هـــ(، روى القطعــة ناســًبا إّياهــا إلـــى ســّيدنا عــون بن عــل بن أيب 

طالب8)76(.
القطعة التاسعة:

 رواهــا الشــيخ آقــا بــن عابد بــن رمضــان بــن زاهــد الشــيـرواين الدربندي
)ت 1285هـــ(، قــال: إّن العباس8 حينــام اقتـرب من املاء ذكـــر عطش أخيه 
احلســن8 فلم يشـــرب وحّط القـربة علـــى عاتقه، ومحل علـــى األعداء وهو 

يقول:
-الـرجز-

الَزجمـرة ِعْنَد  اأُْعــَرُف  الَّذي  ـــَدرةاأََنا  ــى َحـــْي ـــ ــميّ ابــــُن َعـــلـــيٍّ املــ�ــضَ
َكفـرة َيــا  ــا  ــَن َل ــوَم  ــي ال الَبقـرة)77(فاثبتوا  َواآل  احَلْمِد  ِلعتـرِة 

ثم رواها بعده الشــيخ حممــد باقـر البيـرجندي)ت1352هـــ()78(، ومل يـروها 
أحد غيـرمها بحسب علمنا.

القطعة العاشـرة:
رواهــا الشــيخ آقا بــن عابد بن رمضــان بن زاهــد الشــيـرواين الدربندي)ت 
1285هـ(، قال: )إّنه – أي العباس8 – محل علـى القوم وهو يقتل فيهم حتـى 
قتل من أبطاهلم وساداهتم مائًة، ثم عاد إلـى القـربة فاحتملها علـى عاتقه وهو يقول:
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-الب�سيط-

ِبَنا ــاَط  اأََح َقْد  َما  َراأَْت  َعــْنٌ  ــاِتهلِل  ــيَّ ِع الــدَّ والِد  َواأَ الــلــَئــاِم  ِمـــَن 
ِباأَْنُف�ِضَها َجاَدْت  َبٌة  ُع�ضْ ذا  َحبَّ اِتَيا  الَغا�ضـريَّ ِباأَْر�ِس  لَّ  َتُ َحتـى 
يِف مكـرمٌة َت ُذباب ال�ضَّ اِت)79(املوُت َتْ اإِْذ َكاَن ِمْن َبْعِدِه �ُضكنـى جلنَّ

ومل يـروها أحد غيـره بحسب املصادر.

القطعة الحادية عشـرة:
 رواهــا الشــيخ آقــا بــن عابد بــن رمضــان بــن زاهــد الشــيـرواين الدربندي

)ت 1285هـ(، يف ضمن الـرواية األولـى، قال:

- جمزوء الرمل -

ـــــُن بـــــــن َعــــلــــي ـــــض ـــــ� ـــدْكَيـــــــــا ُح ـــْق َف الــــقــــوَم  يـــــريــد  اإِْن 
ــــوٍء ــــضُ ــــ� ْكَلــــــــْن َيــــــَنــــــالــــــوَك ِب ــــــــوُه َجـــــــــدَّ ــــــــاُل ــــــــــــــا َن َ اإِنَّ
ـــاِبـــي ُمـــ�ـــضَ ِمــــــْن  ِعـــــْنـــــِدي  ِعــــْنــــَدْك)80(اإنَّ  هـــو  اإِْن  مـــا  مــثــل 

ومل يـروها أحد غيـره بحسب تتّبعنا للمصادر.

القطعة الثانية عشـرة:
 رواهــا الشــيخ آقــا بــن عابد بــن رمضــان بــن زاهــد الشــيـرواين الدربندي
)ت 1285هـ(، يف حكاية تعرف بحكاية املارد بن صديق والعباس)81(، أّنه عندما 

سمع العباس8 كالم املارد فأجابه بقوله:

-الكامل-

َماِن الَقاِطِع بـرا َعلـى َجْوِر الزَّ َداِفــــِع�ضَ ـــْن  ِم َلــهــا  اأَْن  َمـــا  ــٌة  َوَمــِنــيَّ
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َهالك ــيٍء  �ــضَ ــليّ  ــُك َف ـــَزَعـــنَّ  َتْ ــَجــاِزِعال  ِب ــوَن  ــُك َي اأَْن  مِلْثِلي  َحا�َضا 
ِباأَ�ْضُهٍم ِمْنُه  هـر  الدَّ َرَمــاِن  َجــاِمــِعَفَلِئْن  �َضْمٍل  َبــْعــِد  ــْن  ِم َوَتــفـــــرق 
َلها �َضاَبْت  ــٍة  ــَع َوْق ــْن  ِم َلَنا  اغـر ِمْن �ضـراٍب َقاِطِع)82(َفــَكــْم  ِقَمُم االأَ�ضَ

ثم نقلها بعده الشــيخ حممد باقـر البيـرجندي)ت1352هـ()83(، وعنده البيتان 
األّوالن فقط، ومل أعثـر علـى أحد روى هذه القطعة غيـرمها.

القطعة الثالثة عشـرة:
 رواهــا الشــيخ آقــا بــن عابد بــن رمضــان بــن زاهــد الشــيـرواين الدربندي
)ت 1285هـــ(، بقولــه: إّنــه عندمــا قطعت يمــن العباس8 محــل الـراية بيده 
اليسـرى وقال ألخيه اإلمام احلسن8: أعلم يا أخي أّن اآلجال بيد اهلل عز وجل 

وقد تقاربت، والسالم عليك ورمحة اهلل وبـركاته، ثم أنشأ يقول:

ــا َمــْهــِدييّ َهــاِدًيــا  ُح�َضْيًنا  ــااأَْقـــــِدْم  ــِبــييّ َك الــنَّ الـــيـــوَم َتــْلــقـــــى َجـــــدَّ
ــا ــا)84(َوَحــــْمــــَزَة َواملـــــرَتـــــ�ــضـــــى َعــِلــيَّ ِكــييّ الــزَّ َفاِطم  ا  َحقًّ َوَتْلقـى 

ولكن من اجلديـر بالذكـر أّن ابن شهـر آشوب)ت 588هـ()85(، و الشيخ عبد 
اهلل البحـراين)ت 1130هـ()86(، والسّيد حمسن األمن العامل)ت 1371هـ()87(، 
وغيـرهــم من املعاصـرين نســبوها إلـى احلّجاج بن مســـروق اجلعفي وهو مؤّذن 

احلسن8، ولكن باختالف بسيط يف الكلامت يف البيت الثاين.



44

أراجيز العّباس)عليه السالم( ورثاؤه في القـرن األول الهجـري جمع ودراسة

المبحث الثاني: رثاء العباس في القـرن األول الهجـري
إذا مــا أنعمنــا النظـــر يف القـرن األّول اهلجـــري وبالتحديــد يف النصف الثاين 
منه بعد استشــهاد ســّيدنا العّباس8 نجد األشــعار التي قيلت بحّقــه تتمّثل يف 
مقطوعات شــعرّية منســوبة إلـى أشــخاص من البيت العلوي كاإلمام احلســن 

والسّيدة زينب وأّم البنن)صلوات اهلل عليهم أمجعن(.
ومن املســّلم به أّن تكون بداية األشــعار التي قيلت يف حّق سّيدنا العّباس8 
هي تلك التي ُنســبت إلـى أفـــراد من البيت العلوي فهؤالء هــم أّول املفجوعن 
وهم جزء من الواقعة واملأساة، فال نستبعد صّحة النسبة إليهم، وال سّيام أهّنا دّلت 
بألفاظها الدقيقة، ومعانيها احلزينة وصورها التي تشــيـر إلـى شّدة احلزن الذي أملّ 
بأهــل البيت، فضاًل عاّم ُعرف عــن العرب من شــاعرّية وفصاحة وبـراعة 
فقد يصدر البيت والبيتان، واملقطوعة ورّبام القصيدة من غيـر الشــعراء، فام بالك 
بأهــل بيت النبّوة ومن ينتمــي إليهم من البيت العلوي معــدن الفصاحة والبيان.

ورّبام العكس فهناك كثيـر من األقوال واألشــعار التي مل ُيعرف قائلها نســبت 
إلـى أهل البيت ومع التحّقق منها أثبت أهّنا ليست هلم.

وهذا ما جعلنا نحّقق يف هذه املـراثي عســـى أّن هنتدي إلـى ما هو أقـرب إلـى 
الصواب.

ومــا عثـرنا عليه يف هذا القـرن من القطع الشــعرّية املنســوبة إلـــى أهل البيت 
العلــوي يبلغ أربع قطع شــعرية، اثنتان منها منســوبتان إلـى اإلمام احلســن8، 
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.واثنتان منسوبتان إلـى السّيدة الطاهـرة أّم البنن

املـراثي املنسوبة إلـى اإلمام احلسن8 يف حّق أخيه العباس8.

ذكـــرت لنــا الـروايــات أّن اإلمــام احلســن8 رثـى عـشـــرة مــن أصحابه 
والعباس8 كان واحًدا منهم، وقد قال فيه قطعتن من الشعر:

القطعة األولـى:

-الطويل-

ِبفعلكْم َقـــوٍم  �ضـريّ  ــا  َي يتُم  ِدَتَعدَّ ــِبــييّ حممَّ َقـــوَل الــنَّ  َوَخــالــْفــتــُم 
اكُم ِبَنا ِداأََما َكاَن َخيـر الـر�ضِل و�ضَّ امل�َضدَّ بييِّ  النَّ َن�ْضِل  ِمْن  َنْحُن  اأََما   
ُدوَنُكْم ــَي  اأميِّ هـراء  الزَّ َكاَنِت  ِة اأَحمداأََمــا   اأََما َكاَن ِمْن َخيـر البـريَّ
َجَنْيُتُم َقْد  ا  ِبَ َواأُْخِزْيُتْم  ِدُلعْنُتْم  ُتوقَّ ــاٍر  َن حـريّ  ُتالُقوا  َف�َضْوَف   

حكـــى ابن شــهـر آشــوب)ت 588هـــ(، وهو أّول مــن روى هــذه القطعة، 
قال: »إّن موالنا احلســن مّلا رأى أخاه مصـروًعا علـى شــّط الفـرات، بكـى وأنشأ 

يقول:.. « وذكـر األبيات أعاله)88(.

وتابعــه الكـركــي احلائـري)مــن أعالم القـرن العاشـــر اهلجـــري(، و القطعة 
عنده باختالف يســيـر، فالشــطـر األول من البيت األول عنده)تعّديتم يا شـّر قوم 
ببغيكم(، والثاين مــن البيت األول:)وخالفتم قول النبــي حمّمد(، وتابعه العاّلمة 
املجلــيس)ت1110هـــ(، قــال يف مقتل العباس8: »..فـضـربــه ملعون بعمود 
من حديد فقتله، فلاّم رآه احلســن8 صـريًعا علـى شــاطئ الفـرات بكـى وأنشأ 

يقول:...«، وذكـر األبيات أعاله)89(.
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وتابعه الســّيد نعمة اهلل بن عبد اهلل اجلزائـري)ت1112هـ(، والقطعة عنده ما 
ذكـــره العاّلمة حممد باقـــر املجـليس)ت 1110هـ()90(، وتابعهم الشــيخ عبد اهلل 
البحـــراين)ت 1130هـــ( قال: »ضـربــه ملعون بعمود من حديــد فقتله، فلام رآه 
احلســن8 صـريًعا علـى شاطئ الفـرات بكـى وأنشأ يقول... « القطعة عنده ما 
ذكـره العاّلمة املجلـيس)91(. وتابعهم كذلك الشــيخ عزيز اهلل العطاردي، والشيخ 
عبــاس القّمي)ت 1359هـ(، والشــطـر األول عنده)... قــوم ببغيكم؛ والثالث: 

أوصاكم؛ والـرابع: نجل النبي()92(.

نلحــظ ممّا تقــّدم أّن هناك أكثـر من واحد ممن نســب هذه القطعــة إلـى اإلمام 
احلســن8، ومع أّن أّول من رواها هو ابن شهـر آشوب)ت 588هـ(، والفـرق 
بيه وبن واقعة الطف)527( ســنة، نحن ال نســتبعد صّحة النســبة، و بخاّصة أّن 
اإلمام احلســن8 هو رمز ومعدن الفصاحة والبالغة، فال يستبعد صدور البيت 

أو البيتن أو القطعة منه8.

ولكــن عدم روايــة املتقّدمن له ممّــن ذكـروا مقتل احلســن أمثــال: أيب خمنف 
األزدي)ت 157هـ(، ونصـر بن مزاحــم املنقـري)ت212هـ(، وغيـرمها، جيعلنا 

نحوم يف دائـرة الشك، وعدم استطاعتنا اجلزم أهّنا لإلمام احلسن8.

وفضــاًل عن ذلــك وجود اإلقواء يف البيت الثالث مــن املقطوعة حيث جاءت 
القافيــة بالضم يف حن جاءت ســائـر القــوايف بالكســـر، وإن كان وجود اإلقواء 
ال يعني التشــكيك، فقد تعّمد النّابغة الذبيايّن)الشــاعر اجلاهّل( اإلقواء يف بعض 

شعره، ولكنه يورد بعض االستفهامات حول النص.
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وأغلب الظن أّن األبيات وضعت عن لســان اإلمام احلسن8، يف رثاء أخيه 
العباس8، واهلل العامل.

القطعة الثانية: املنسوبة لإلمام احلسن8 يف رثاء أخيه العباس8:

-الوافـر-

�َضقيقي يــا  َعْيني  ُنـــوَر  يــا  اْلَوثيِقاأَخـــي  َكالـرْكِن  ُكْنَت  َقــْد  َفلي   
ْحَت اأَخاَك َحتـى َرحيِقاأَيا اْبَن اأَبي ! َن�ضَ ِمــْن  ــا  َكــاأْ�ــضً اهلُل  �َضقاَك   
َعــْون ُكــْنــَت  ُمنيـًرا  َقمـًرا  امْلَ�ضيِقاأَيـــا  يِف  ــواِئــِب  الــنَّ ــليِّ  ُك َعلـى   
ــَدَك ال َتــطــيــُب َلــنــا َحــيــاٌة ــْع ــَب قيِقَف  �َضُنْجَمُع يِف اْلَغداِة َعلـى احْلَ
ــبـــــري َو�ــضَ ــي  ــوائ ــْك ــضَ �  ِ هلِليّ َومـــا اأَْلـــقـــاُه ِمـــْن َظـــمـــاأٍ َو�ــضــيــِقاأَال 

مل نعثـر علـى ســند قديم يذكـر هذه القطعة، وقد ذكـرها الدربندي آقا بن عابد 
بن رمضان بن زاهد الشيـرواين)ت 1285هـ(، ونسبها إلـى)قيل()93(.

أّما من املعاصـرين فقد ذكـرها:
اإلمــام  إلـــى  ونســبها  الفتالوي)ت1431هـــ(،  عبــود  كاظــم  الشــيخ 

احلسن8)94(.
وُذكـــرت يف موســوعة كلــامت اإلمــام احلســن8 وُنســبت إلـــى اإلمــام 

احلسن8)95(.
ونقل عنه صاحب كتاب)بعض شــخصيات بني هاشــم.. وبعض املمدوحن 

واملذمومن من ذّرّياته(، بالنّص نفسه)96(.
وورد ذكـرها كذلك يف كتاب)جواهـر الكالم من شعر آل حممد الكـرام( للسّيد 
حسن نجيب حممد، وذكـرها بعنوان:)قال اإلمام احلسن يف رثاء أخيه العباس()97(.
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وبعــد هذه املصادر التي ذكـرناها يظهـر وبحســب رأينــا املتواضع عدم صّحة 
النســبة إلـى اإلمام احلســن8، ألّنه مل يذكـرها أحد من القدماء و إّنام ُذكـرت يف 

القـرن الثالث عـشـر اهلجـري، ثّم ذكرها بعض املعاصـرين.

أّمــا القطعتان اللتان ُنســبتا للســيدة الطاهـــرة أم البنن يف رثــاء ولدها 
العبــاس8، فســنذكـرمها معــًا ومن ثم نحّقــق فيهام لكون الــكالم ينطبق علـى 

كلتيهام:

القطعة األولـى:

حكي عن السّيدة أّم البنن أهّنا رثت أبناءها فقالت:
- جمزوء الكامل-

كـر ـــَس  ـــا� ـــبيّ ـــَع اْل َراأى  ـــــْن  َم ـــا  ـــَقـــْدي الـــنَّ ــر  ـــ ــمــاهــي َج ــى  ـــ ــل َع ر   
ـــ ـــ ــْي َح ـــــاِء  ـــــن َاْب ِمــــــْن  َلــــَبــــْدَوَوراُه  ذي  ــــث  ــــْي َل ـــــــليّ  ُك َدر   
ـــ ــي ــض ُا� اْبــــنــــي  َانَّ  ـــْدُاْنــــِبــــْئــــُت  ـــوُع َي ـــُط ـــْق ـــِه َم ـــراأ�ـــضِ ــــَب بــــ  ـ
ـــا ــــ ـــْبـــلـــي اأَم ــــي َعـــلـــــــى �ـــضِ ــــل اْلــَعــَمــْد َوْي ــرُب  ـــ �ــض ــِه  بـــــراأ�ــضِ َل   
يــديـــ يِف  ـــَك  ـــُف ـــْي �ـــضَ كـــــاَن  ــــك اأََحــــــــْدَلـــــْو  ــــْن ــــــَك مَلـــــا َدنـــــــا ِم

والقطعة الثانية:

-ال�سـريع-

اْلــَبــنــْن ُامَّ  َوْيــــِك  ـــَونيّ  ـــْدُع َت ــْنال  ــري ــَع ــريــنــي ِبـــُلـــُيـــوِث اْل ـــ ــَذكيّ ُت
بهم اأُدعـــــــــى  يل  بــنــون  بِنْنكــانــت  من  وال  اأ�ضبحُت  الــيــوَم  و 
ــْم ــالَءُه ــضْ َطعْنَتـــنـــاَزَع اْلـــــر�ــضــاُن اأَ� �ضـريًعا  اأَْم�ضـى  ــُهــْم  َفــُكــلُّ
اأَْخــبـــــروا اأََكــمــا  �ِضْعري  َلــْيــَت  ــا َقــطــيــُع اَلــيــمــْنيــا  ــضً ــا� ــبيّ ِبـــــاأَنَّ َع
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إّن التحقيق يف هاتن القطعتن يكون علـى أقسام عدة:

القســم األول: هنــاك من يســندها إلـى شـــرح أيب احلســن األخفــش علـى 
 الكامــل – للمبـــّرد -، وأّول مــن ذكـــر هذه النســبة هــو حممد طاهـر الســاموي
ا من رثــاء أّمه فاطمــة أّم البنن الذي  )ت 1370هـــ(، بقولــه: )وأنا أســتـرق جدًّ
أنشــده أبو احلسن األخفش يف شـــرح الكامل وقد كانت ختـرج إىل البقيع كّل يوم 
تـرثيه وحتمل ولده عبيد اهلل، فيجتمع لســامع رثائها أهل املدينة، وفيهم مـروان بن 
احلكم فيبكون لشــجي الندبة( ثــم يذكـر القطعة)98(، وهذا الكالم املتقّدم نفســه 
ينقله بنّصه حســن الغفاري يف تعاليقه علـى كتاب)مقتل احلســن8 أليب خمنف 
األزدي)ت 157هـــ()99(، ونســبه إلـى األخفــش كذلك نقاًل عن الســاموي، يف 
كتاب)شـــرح األخبار( للقايض النعامن املغـــريب)ت 362هـ(، يف هامش املحقق: 
وقال أبو احلسن األخفش يف شـرح الكامل: وقد كانت ختـرج إلـى البقيع كّل يوم 
تـرثيه، حتمل ولده ] العباس [ عبيد اهلل، فيجتمع لســامع رثائها أهل املدينة وفيهم 
مـــروان بن احلكم فيبكون لشــجي الندبة. ومن قوهلــا ريض اهلل عنها:.. ثم يذكـر 

املقطوعات)100(.

ويقول عل جهاد احلســاين حمّقق كتاب)إبصار العن يف أنصار احلســن(:)عند 
مـراجعتنا لشـــرح الكامل اخلاص باحلســن األخفش وحتـّرينا لكّل هامش خاّص 
به مل نحصل علـى هذه األبيات وحيتمل أّن املصنّف قد حصل علـى نســخة نادرة 

لشـرح الكامل قد درجت فيها هذه األبيات()101(.

ويقول الســّيد عبد الـرزاق املقـّرم)ت 1391هـــ(، مؤّلف كتاب العباس8: 
»فكثيـر ما سألته – أي الساموي – عن مصدر هذا الشـرح - شـرح الكامل- فلم 
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أجد منه إاّل الســكوت، وقــد صارحته بمعتقدي يف كون األبيات له وأراد متشــية 
الكالم هبذا البيان، فعلـى املولـى سبحانه أجـره...!«)102(.

ومــن جانب آخـر أّن األخفش ليس لديه شـــرح علـــى الكامل بل له حواش 
وتعليقــات عليــه ُأدخلت يف املتــن املطبوع طبعــة حديثة، وقد راجعنــا الطبعات 

احلديثة، ومل نعثـر علـى األبيات.

أّما القسم الثاين: فقد أسندوها إلـى املصادر املعاصـرة كالسيد جواد شبـر)103(، 
والشــيخ حممد أمــن األميني)معاصـــر()104(، والشــيخ ذبيح اهلل املحــاليت)105(، 

وهؤالء كّلهم أخذوها عن الساموي.

أّما القســم الثالث: فهم الذين مل ينســبوها إلـى مصدر كالشــيخ القمي)106(، 
والشيخ حمّمد احلسون)107(.

وبعد ما قّدمناه نعتقد واهلل العامل أّن األبيات موضوعة عن لسان السّيدة الطاهـرة 
 أّم البنــن، وهــي ال ختـــرج عن كوهنا لألخفش أو الشــيخ حممد الســاموي
)ت 1370هـــ(، مــن حيث إّن األبيــات مل نعثـر علـى مصدر أقدم من الســاموي 
ذكـرها، ومن جانب آخـر أّن املصدر الذي َنســب الســاموي األبيــات إليه مل ُيعثـر 
فيه عليها، وهو شـــرح الكامل لألخفش، وهو املصدر الوحيد الذي ُتنســب إليه 

األبيات.
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الخاتمة
ويف هنايــة املطــاف نوّد أّن نذكـر أهــّم النتائج التي توّصــل إليها البحث، وهي 

علـى النحو اآليت:

1. إّن املقطعات الشعرّية التي قيلت يف رثاء العباس8 يف القـرن األول اهلجـري 
هي أربعة بحســب ما عثـرنا عليه، اثنان منها تنســبان إلـى اإلمام احلسن8، 

.واثنان تنسبان إلـى السّيدة الطاهـرة فاطمة بنت حزام الكالبية

2. إّن عدد األراجيز التي عثـرنا عليه بحســب املصادر هي ثالث عـشـرة أرجوزة 
منسوبة لسيدنا العباس8.

 ،3. مل تذكـــر املـراثي املنســوبة إلـى اإلمام احلســن8 والســّيدة أم البنن
يف املصــادر القديمة والقـريبة من احلادثة كـ)كتاب مقتل احلســن( أليب خمنف 

األزدي)ت 157هـ(، والذي يعدُّ أقدم من كتب يف مقتل احلسن8.

4. إّن أقــدم مصــدر ذكـــر املـراثــي املنســوبة لإلمام احلســن8 هو ابن شــهـر 
آشــوب)ت 588هـ(، والذي يبعد عن احلادثة ما يقارب)525( ســنة، وهذا 
يعني أّن صّحة النســبة إليهم حتوم يف دائـرة الشــك، مع أّننا ال نســتبعد صّحة 

النسبة إليهم، كوهنم معدن الفصاحة والبـراعة والبالغة.

5. أّمــا املـراثي املنســوبة إلـى الســّيدة أّم البنــن والدة العبــاس8 فأقدم 
مصدر ذكـرها كتاب)إبصار العن يف أنصار احلسن8(، للشيخ حممد طاهـر 
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الســاموي)ت 1370هـ(، وهذا يوّسع دائـرة الشك يف صّحة النسبة إليها كون 
الساموي من أعالم القـرن الـرابع عشـر اهلجـري.

6. أقدم من روى أراجيز العباس8 هو أبو خمنف األزدي)ت 157هـ(، يعني ما 
يقارب)94( ســنة عن واقعة الطف، وهذا يبعد الشّك يف صّحة النسبة إليهم، 
لقـــرب الفتـرة إذا ما قارّناها باملـراثي، ومن جانب آخـر فقد عرف عن العرب 

سابًقا أهّنم كانوا يـرجتزون يف احلـروب.

واحلمد لّله رّب العاملني.
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the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



particular eastern race, and some other times resulted from 
weakening the knowledge: by concealing an evidence or 
by distorting its reading or its interpretation.

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



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

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

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

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a 
particular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation between 
knowing heritage and awareness of it is a direct one; the 
stronger the first be, the stronger the second would be 
and vice versa. As a consequence, we can notice the 
deviation in the writings of some orientalists and others 
who intentionally studied the heritage of the east especially 
that of the Muslims. Sometimes, the deviation resulted 
from lack of knowledge of the details of the treasures of a 



issue an investigated handwriting script by Imam Al 
Heremain Mohammed Bin Abdul Wehab Al Hemedani  
entitled: A Study in Al Hed ( punishment) mentioned 
by Ibn Malik in Al Tesheel ( simplification).

Lastly, researchers are called to take part in reviving 
the obscure heritage of Kerbala through their original 
papers and studies. Our final prayer that all praises and 
thanks be to Allah the lord of mankind and Allah may 
pray upon Mohammed and his chaste ansectry.  

Editor-in-Chief



some obscure heritage joints. It adds new publications 
to the heritage library. This is in addition to the valuable 
uses. So, the journal became a resort to researchers, 
scientists, and scholars of different domains, and a 
center of attraction for the educated and the elite, since 
it is a mirror of various thoughts and different styles. 
This issue contained ten valuable researches included 
several specializations such as religious, historical, 
literary, linguistic, etc.

Two papers about master of water and disdain, Abi 
Al Fedhl Al Abbas honored the current issue decorated 
its pages, and perfumed its words. It contained 
researches about scholars who sacrificed the soul 
and the precious to highlight Allah word and spread 
science and virtue among people, such scholars like 
sheikh Abdul Keream Al Ha'iri and sheikh Sherif Al 
Ulema'.

So, we and the respected researchers have politely 
revived their memories, documented their blessing,  
and registered their stands. This issue contained 
researches that analyzed the discourse in significant 
books as "Al Fusoul Al Gherewyah " and "Hashiyat Al 
Me'alim ", as well as other important papers.

Concerning the handwritten heritage, we complied 
with displaying things of the handwritten heritage in 
forward journal issues. This obligation started since 
the last issue. Accordingly, we presented in the current 



Issue Word
In the name of Allah, the most gracious, the most 

merciful

Praise be to God in a way that matches his generous 
face, we praise for all his great blessings and sublime 
kindness and charity. We pray and salute his chosen 
glorified prophet, the supported and settled slave, our 
master and prophet Mohammed and his progeny, the 
chosen whom Allah removed evil deeds and sins and 
purified them with a thorough purification.

However, Kerbala Heritage Journal presents to 
its readers original folklore researches matching 
with various moods to form, with this variety, a real 
core for studying the heritage, analyzing its texts, 
and discovering its caches; in addition to its writing 
and developing treating ways due to the original 
studies that argue with its vocabularies carrying the 
enhanced scientific results and recommendations that 
recommend inventing significant research topics that 
were not tackled before; or discussing subsections that 
were not displayed by the scientific research table. As a 
result, it opened the intellectual and cognitive horizons 
in front of learners and researches in the history or 
heritage fields. It provides them with information 
storage that participate in a way or another in research 
and writing development process. It encourages them 
to start new fruitful studies that took part in reviving 



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 researchers 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.

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: Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, 
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the 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 the 
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