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قواعد الن�شر يف املجلة 
القواعد  وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

اآلتية:
يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي . 1

وخطواته املتعارف عليها عاملًيا.
2 . )CD(وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق

simplified Arabic« عىل أن  بحدود)5000- 10000( كلمة بخط 
ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

ُتقبل النصوص املحققة ملخطوطات كربالء، عىل أن تكون حمققة عىل وفق . 3
فيها  يذكر  حتقيق)دراسة(  مقدمة  تتضمن  وأن  عليها،  املتعارف  املناهج 
الباحث املنهج املعتمد ومواصفات النسخة املعتمدة ومصدرها، ويرفق مع 

العمل املحقق صورة املخطوطة املعتمدة كاملًة.
يف . 4 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود)350( كلمة.

الباحث، وعنوانه، وجهة . 5 البحث عىل اسم  أن حتتوي الصفحة األوىل من 
اإللكرتوين مع مراعاة  اهلاتف، والربيد  الوظيفي، ورقم  العمل، والعنوان 
عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك. 

أواخر . 6 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 
بأن  ــارة  واإلش التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصــول  وتراعى  البحث، 
تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، 
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سنة النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر 
اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

حالة . 7 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعى يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 
أسفل . 8 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن. 
للمرة . 9 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ُقّدم  قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشار  وأن  األوىل، 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 
ة وسيلة نرش أخرى. . 10 أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ
تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة . 11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات 
فنية. 

ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل . 12
أصحاهبا سواء أقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: 

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

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.
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البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 	. 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل 

إعدادها هنائيًّا للنرش. 
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.ه. 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة و. 

مالية جمزية. 
يراعى يف أسبقية النرش: ـ. 13

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. أ. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 	. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. د. 

ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة:. 14
)turath@alkafeel.net(

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

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

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.
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كلمة العدد
ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ

ألمدِه،  انقطاَع  اَل  متواصاًل  كثرًيا  محًدا  وباطِنة،  ظاِهرًة  نِعمِه  َعىل  هللِ  احلمُد 
والصالُة والسالُم َعىل خرِي خلقِه سّيدنا ونبّينا وحبيب قلوبِنا حمّمد وَعىل آل بيتِه 

الطيبنَي الطاهريَن. 

بنتاجاِت  احلافِلة  العلمّية  مسريِتا  ضوِء  يِف  كربالَء  تراِث  جمّلَة  فإّن  بعُد،  ا  أمَّ
باتْت  حّتى  الرائدة،  العلمّية  املجاّلِت  ِمن  أصبحْت  َقد  املتخصصنَي  الباحثنَي 
مصدًرا مهامًّ ِمن املصادِر اّلتي اَل يستغني َعنها الباحُث بصورٍة عاّمة، واملتخصُص 
بالرتاِث بصورٍة خاّصة؛ ألهّنا مجعْت بنَي األبحاِث األكاديمّية الرصينة، واألبحاِث 
احلوزوّيِة، فضاًل عىل اهتامِمها بتحقيِق الرتاِث املخطوِط ألعالِم كربالَء، وعلامِئها ، 
وَقد نرشْت املجّلُة يِف أعداِدها جمموعًة طّيبًة ِمن األبحاِث والتحقيقاِت يِف جماالٍت 
واألصوُل،  والفقُه،  القرآِن،  وعلوُم  واألدُب،  واللغُة،  التاريُخ،  ِمنها:  عديدة، 
رْت هيأَتا املجّلة إصداَر ملٍف خاصٍّ  وعلُم الكالِم، وغريها، أّما يِف هذا الَعدد فقرَّ
مرور  بمناسبِة  الشهرستاينُّ   الديِن  هبُة  السّيُد  وهَو  كربالَء،  أعالِم  ِمن  َعَلٍم  عْن 
َن ملُف العدِد بحًثا بعنوان: الفكُر اإلصالحيُّ للسّيد  ا َعىل وفاتِه، تضمَّ مخسنَي عامًّ
هبة الديِن الشهرستايّن، وحتقيق ثالث رسائل: األوىل بعنوان: حديٌث مَع الدعاِة، 
وهَو عبارٌة َعن حواٍر عقائديٍّ للسّيد هبة الديِن الشهرستايّن مَع بعِض املسيحينَي، 
والثانيُة يِف ِعلِم العروِض موسومة: برواشح الفيوِض يِف علِم العروض، والثالثُة: 
اهللِ  فر	  ديواِن  حتقيق  العدد  هذا  ضمَّ  كذلك  دوزي،  املسترشِق  نقِد  يِف  رسالٌة 
الفاضِل  النصوِص الرشعّية عنَد  يِف  قراءاٌت  األّوُل  احلويزّي، إضافًة إىل بحثني: 
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الدربندّي كتاب إكسري العباداِت يِف أرساِر الشهادات مثااًل، والثايّن موقف أهايل 
كربالَء ِمن ثورِة العرشين.

إضافًة  حتّقَق  وأْن  القّراِء،  رضا  والتحقيقاُت  األبحاُث  هذه  تناَل  أْن  ونأمُل 
جديدًة يِف حقوِل املعرفة.  

ويِف اخلتاِم ندعو الباحثنَي األفاضَل واملحققنَي الكرام إىل رفِد املجّلِة بأبحاثِهم 
القّيمة وحتقيقاِتم الدقيقِة اّلتي تصبُّ يِف خدمِة العلِم وطاّلبه.

أخَذ اهللُ بأيدِينا نحو السداِد والرشاِد وخدمة البالِد والعباِد. وآِخُر دعواَنا أِن 
احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصالُة والسالُم عىل حمّمد وآل بيتِه الطيبنَي الطاهريَن.

رئيس التحرير
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ر�شالُة املجّلة
الُم َعىَل أرشِف األنبياِء واملرسلنَي سيِّدنا  الُة والسَّ احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصَّ

ٍد وآلِه الطَّاهريَن املعصومنَي، أّما بعد: حممَّ

اِث ورضورِة العنايِة بِه وإحيائِه ودراســتِه من  فأصبــَح احلديُث عن أمّهّيِة الرتُّ
البدهّيــاِت التي ال حَيُســُن إطالُة الــكالِم فيها؛ فإنَّ األّمَة التــي ال ُتعنى برتاثِها وال 

تكّرُم أسالَفها وال تدرُس مآثَرُهم وآثاَرُهم ال ُيرجى هلا مستقبٌل بنَي األمِم.

ومن مّيزاِت ُتراثِنا اجتامُع أمَريِن:

أولهما: الغنى والشمولّيُة.

ثانيهم��ا: قّلُة الدراســاِت التي ُتعنــى به وتبحُث يف مكنوناتِــه وُتربزه، فإّنه يف 

الوقــت الذي نجد باقي األمِم تبحُث عن أّي يشٍء ماّديٍّ أو معنويٍّ يرتبُط بإرثها، 
وُتــربُزه وُتقيُم املتاحَف متجيًدا وتكرياًم لــه، وافتخاًرا به، نجُد أّمَتنا مقرّصًة يف هذا 

املجاِل.

فكــم من عاملٍ قىض عمــَره يف خدمِة العلــِم واملجتمِع ال يكاُد ُيعرُف اســُمه، 
فضــاًل عن إحياِء خمطوطاتِــه وإبراِزها لألجيــاِل، أو إقامِة مؤمتــٍر أو ندوٍة تدرُس 

نظرّياتِه وآراَءه وطروحاته.

لذلــك كّلِه وانطالًقا من تعاليِم أهِل البيِت التي أمرتنا بحفِظ الرتاِث اذ 
قاَل اإلماُم جعفُر الصادق للمفّضِل بِن عمر: »اكتْب وبثَّ علَمك يف إخوانِك، 
فإْن مــتَّ فأورث كتَبك بنيــك«، بادرت األمانُة العاّمُة للعتبِة العّباســّيِة املقّدســِة 
بتأســيِس مراكــَز تراثّيٍة متخّصصٍة، منهــا مركُز تراِث كربالَء، الــذي انطلقت منُه 
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جمّلُة تراِث كربالَء الفصلّيُة املحّكمُة، التي سارت بخطًى ثابتٍة غّطْت فيها جوانَب 
متعددة من الرتاِث الضخِم هلذِه املدينِة املقّدسِة بدراساٍت وأبحاٍث علمّيٍة رصينٍة.

ملاذا تراثُ كربالء؟
إنَّ لالهتامِم والعنايِة برتاِث مدينِة كربالء املقّدسِة منطلقنِي أساسّينِي:

، يتلّخص بأّن تراُث هذِه املدينِة شــأُنه شــأُن بقّيــِة تراثِنا ما زاَل به  ُمنطَلٌق عامٌّ
حاجٍة إىل كثرٍي من الدراساِت العلمّيِة املتقنِة التي ُتعنى به.

ا  ، يتعلق هبذِه املدينِة املقّدســِة، التي أصبحْت مــزاًرا بل مقرًّ وُمنطَلٌق خــاصٌّ
وُمقاًما لكثرٍي من حمّبي أهِل البيِت، منُذ فاجعِة الطفِّ واستشهاِد سيِِّد الشهداِء 
 ،اإلمــاِم أيب عبد اهلل احلســني بن عيل بــن أيب طالب ســبِط رســوِل اهلل
فكان تأســيُس هذِه املدينِة، وانطــالق حركٍة علمّيٍة يمكــُن وصُفها باملتواضعِة يف 
بداياِتا بســبِب الوضع الســيايس القائم آنذاك، ثّم بدأت تتوّسُع حّتى القرِن الّثاين 
عشـــَر اهلجرّي إذ صارت قبلًة لطالِب العلِم واملعرفــِة وتزّعمِت احلركَة العلمّية، 
ابع عــرش للهجرِة، إذ عــادت حينذاك حركات  واســتمّرت إىل هنايــاِت القرِن الرَّ

االستهداف السلبي هلذه املدينة املعطاء.
فلذلك كّلِه اســتحّقت هذه املدينُة املقّدسُة مراكَز وجماّلٍت متخّصصًة تبحُث 
يف تراثِهــا وتارخِيها وما رشــح عنهــا ونتج منها وجرى عليها عــرَب القرون، وتربز 

مكتنزاِتا للعيان.

اهتماماتِ جملّةِ تراث كربالء

إنَّ أفَق جمّلِة تراِث كربالء املحّكمة يتّسُع بسعِة الرتاِث بمكّوناتِه املختلِفة، من 
العلــوِم والفنوِن املتنوعــة التي ُعني هبا أعالُم هذه املدينِة مــن فقٍه وأصوٍل وكالٍم 
ورجــاٍل وحديٍث ونحٍو ورصٍف وبالغٍة وحســاٍب وفلٍك وأدٍب إىل غرِي ذلك ممّا 
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ال يسُع املجاُل الستقصاء ذكرها، دراسًة وحتقيًقا.

ومّلــا كان هنــاك ترابٌط أكيٌد وعلقٌة تاّمة بني العلــوِم وتطّوِرها وبني األحداِث 
التأرخييَِّة من سياســّيٍة واقتصادّيــٍة واجتامعّيٍة وغريها، كانت الدراســاِت العلمّيِة 
التــي ُتعنــى بتأريِخ هذه املدينــِة ووقائِعها ومــا جرى عليها من صلــِب اهتامماِت 

املجّلِة أيًضا.

مَنْ هم أعالمُ كربالء؟

ال خيفــى أّن الضابطَة يف انتســاِب أّي شــخٍص أليــة مدينٍة قــد اخُتلَف فيها، 
فمنهم من جعَلها ســنواٍت معّينة إذا قضاها يف مدينٍة ما ُعّد منها، ومنهم من جعَل 
الضابطَة تدوُر مداَر األثِر العلمّي، أو األثر واإلقامة مًعا، وكذلك اختلَف الُعرُف 
ا لطالِب العلِم  بحســِب املدد الزمنّيِة املختلفِة، ومّلا كانت كربالُء مدينًة علمّيًة حمجًّ
وكانت اهلجرُة إليها يف مدٍد زمنّيٍة طويلٍة مل يكن من السهِل حتديُد أسامِء أعالِمها.

فكانت الضابطة فيمن يدخلون يف اهتامم املجّلة هي:

أبنــاُء هذه املدينِة الكــراِم من األرِس التي اســتوطنتها، فأعالُم هذه األرس   -1
أعالٌم ملدينِة كربالء وإن هاجروا منها.

2- األعالُم الذين أقاموا فيها طلًبا للعلِم أو للتدريس يف مدارِسها وحوزاِتا، 
ا هبا. عىل أن تكوَن مّدة إقامتِهم معتدًّ

وهنا ال بّد من التنبيِه عىل أّن انتساَب األعالِم ألكثر من مدينٍة بحسِب الوالدِة 
والنشــأِة من جهِة والدراســة والتعّلم من جهٍة ثانيٍة واإلقامة مــن جهٍة ثالثة أَلمٌر 
متعارٌف يف تراثِنا، فكم من عاملٍ ينســُب نفســُه ملدٍن عّدة، فنجُده يكتُب عن نفِســه 
مثــاًل: )األصفهايّن مولًدا والنجفّي حتصياًل واحلائرّي إقامًة ومدفنًا إن شــاء اهلل(.
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فمن نافلِة القوِل هنا أن نقوَل: إّن َعّد أحد األعالِم من أعالِم مدينِة كربالء ال 
يعني بأّيِة حاٍل نفي نسبته إىل مدينته األصلّيِة.

حماورُ اجمللّة

مّلــا كانت جمّلُة تراِث كربــالَء جمّلًة تراثّيــًة متخّصصًة فإهّنا ترّحــُب بالبحوِث 
الرتاثّيِة مجيعها من دراســاٍت، وفهــارَس وببليوغرافيا، وحتقيِق الرتاِث، وتشــمُل 

املوضوعاِت االتية:
تاريــُخ كربــالء والوقائُع واألحــداُث التي مــّرت هبا، وســرية رجاالتا . 1

وأماكنهــا وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كّل 
ما يتعلق بتارخيها الشفاهي والكتايب.

دراسُة آراء أعالِم كربالء ونظرياِتم الفقهّية واألصولّية والرجالّية وغريها . 2
وصًفا، وحتلياًل، ومقارنًة، ومجًعا، ونقًدا علميًّا.

واملوضوعّيــِة . 3 العاّمــِة،  أنواِعهــا  بمختلــِف  الببليوغرافّيــة  الدراســاُت 
، واملكانّية  كمؤّلفاِت أو خمطوطاِت علامِء كربالء يف علٍم أو موضوٍع معنّيٍ
كمخطوطاِتــم يف مكتبٍة معّينٍة، والشــخصّية كمخطوطــاِت أو مؤّلفاِت 

َعَلٍم من أعالِم املدينِة، وسوى ذلك. 
دراســة شعر شعراء كربالء من خمتلف اجلهات اسلوًبا ولغًة ونًصا وما اىل . 4

ذلك، ومجع أشعار الذين ليس هلم دواوين شعرية جمموعة.
حتقيق املخطوطات الكربالئية. . 5

وآخُر املطاِف دعوٌة للباحثنَي لرفــِد املجّلِة بكتاباِتم فال تتحّقُق األهداُف إاّل 
باجتامِع اجلهوِد العلمّيِة وتكاتِفها إلبراِز الرتاِث ودراستِه.
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وآخُر دعوانا أن احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصالُة والســالُم عىل أرشِف األنبياِء 
واملرسلنَي سيِّدنا حمّمٍد وآلِه الطاهريَن املعصومنَي.
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امللخ�س
يســعى هــذا البحــث إىل إبراز املســار املعريف للشــيخ الفاضــل الدربندّي يف 
تفســريه للنصوص الرشعية، وتعاطيه معها، وكان ذلك بقراءات يف كتابه)إكسري 
العبــادات يف أرسار الشــهادات(، وهــذا الكتاب يصنّف علمًيا عــىل أّنه من كتب 
املقاتل التي ذكرت واقعة الطف وما جرى عىل ســيد الشهداء اإلمام احلسني)ت: 
61هـــ( فيها، ومل يكن هذا البحث ليســتقيص كّل ما جاء يف الكتاب املذكور، 
بــل كان ينتقي ما جيده مالئاًم لغايتــه التي ُعقد من أجلها، وهي أنَّ ذلك الكتاب مل 
يكن مبنًيا عىل وجهات نظر الفاضل الدربندّي فحسب، بل كان فيه جانب كبري مل 
خير	 فيه الدربندّي عن داللة النصوص، وما جاء فيها من أخبار مقّيدة لداللتها، 

ومفّسة هلا.

الكلمات المفتاحية: الدربندي، إكسير العبادات، قراءات



:راءات ع النلضا الخرعية عند الياوص الدربندا)ت  ءا12هــ( كتال) كسا العبارات ع أسرار الخهارات( مثاق

30
كمة

حمـ
ية 

�صل
ة ف

جمل
  -

الء 
كرب

ث 
ترا

Abstract
The current research tries to show the cognitive path of sheikh Al Fadhul 

Al Derbendi in his interpretation to the legitimate texts and his treatment to 

them. That was in readings in his book (Exear Al Ebadat Fe Israr Al Shehadat).  

This book is scientifically classified as one of the killing narration books that 

mentions Al Taf battle and what happened to master of martyrs, Imam Hussein 

( died 61 H.) ( p.b.u.h.) there. This research does not investigate everything 

implied in the book, rather it was selecting what was suitable to its intention. 

That is the book was not only based on the Al Fadhul's  Al Derbendi views but 

it has great side that Al Derbendi did not go beyond the texts meanings and 

what events that restrict and interpret its meanings.

Key words: Al Derbendi, Exear Al Ebadat, Readings.       
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مقدمة
احلمد هلل الذي َبُعد فال ُيرى، وقُرب فشهد النجوى، تبارك وتعاىل، والصالة 

والسالم عىل رسوله املصطفى حممد وآله الغّر امليامني.

أّما بعُد:

فــإنَّ البحث فيــام يرتبط بواقعة الطف ليس أمًرا يســرًيا عــىل الباحثني، ذلك 
ألنَّ ما جرى عىل ســّيد الشهداء اإلمام احلســنييف تلك الواقعة قد ال يستطيع 
أْن ُيتصــّور بعضــه، وذلك لكثــرة املصائب واهلمــوم التي جّلت عــن اإلحصاء، 
ونأت عن التعّقل، وهذا ما وجدناه شــاخًصا يف كتاب)إكسري العبادات يف أرسار 
الشــهادات()1( للفاضــل الدربنــدّي)ت: 1285هــ( إذ تناول فيــه املؤّلف بعض 

اجلزئّيات الدقيقة من تلك األحداث األليمة.

وكان البحث يف هذا الكتاب)إكســري العبادات يف أرسار الشهادات( يشتمل 
عــىل قراءات يف النصــوص الرشعّية بأقســامها الثالثة: اآليــة القرآنية، واحلديث 
الرشيــف، ثــمَّ روايــة أهل البيــت، وهــي نصوٌص كانــت ميداًنــا للبحث 
ل فيه عىل الســياق  عنــد الفاضل الدربنــدّي، وقد عرضُت ملــا ُيمكن أْن ُيعوَّ
اللغــوّي، أو القرائن، أو تفســري، أو روايــة تعضد ما ذهب إليــه الفاضل يف بحثه 
تلــك النصوص، وذلك يعني أّن البحث يتناول ما يمكن اســتنتاجه بدليل علمي 
ســاعدْت عليه ظواهر النصوص، وأّيدته القرائن، يف تفســري النص عند الفاضل 
الدربنــدّي، أّمــا ما كان معتمًدا فيه الدربندّي عىل رأيه يف تفســري تلك النصوص، 

فقد أوكلُت العلم به إليه، ومل أتناوله يف البحث.
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ومن اجلدير بالذكر أنَّني اســتخرجت األحاديث، والروايات التي أشار إليها 
الفاضــل الدربندّي من مظاهّنا، وهي أحاديــث، وروايات يف فضائل أهل البيت: 
ومنزلتهــم الدينية يف اإلســالم، وقد اعتمدت يف توثيق تلك املصادر املشــار إليها 

عىل مصادر العاّمة، أي: الصحاح، والكتب احلديثّية املعتربة عندهم.

وقــد كانت مســائل كتاب)إكســري العبــادات يف أرسار الشــهادات( كثرية، 
ومتشــعبة، وذلك مــا دعاين إىل االعتــامد عىل املنهجــنِي الوصفــي، والتحلييل يف 
البحث، أّما املصادر واملراجع فكنت ُأثبُت بالتوثيق اســم الكتاب فحسب، وكان 
توثيقــي للمعجــامت اللغوية بحســب منهجها الــذي ُرتبت عليــه، وتعاملت مع 
معجامت البلدان تعاميل مع املصادر واملراجع أي: بحسب رقم الصفحة، واجلزء، 
وذكرُت هوية الكتاب كاملة يف قائمة املصادر واملراجع الرئيســة للبحث، وآثرُت 

ذكر وفاة املؤلف إْن كان من القدماء أو املتأخرين يف تلك القائمة.

وبعد ذلك قّســمُت البحث عىل مباحث ثالثة، تقّدمهــا متهيد، ثم خامتة فيها 
النتائــج، فقائمة املصادر واملراجع، واهللَ أســأل أْن يوّفقنا، ويأخذ بأيدينا إىل ما فيه 

الصواب، واحلمد هلل ربِّ العاملني.
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متهيد
اإي�شاح مفردات عنوان البحث

أوقاً  ميهضم القراءة ورقلته اقصطاللية 

القــراءة يف اللغة مشــتقة من الفعل قرأ، والفاعل قــارئ)2(، وعىل ما يبدو فإنَّ 
املعنــى االصطالحي للقراءة يف البحوث والدراســات ال يبتعد كثــرًيا عن املعنى 

اللغوي للقراءة، إذ إنَّ معناها النظر يف اليشء)3(.

ويف الكتــاب الذي بني أيدينا نجد أنَّ الفاضــل الدربندّي قد اعتمد يف موارد 
عديدة عىل املســتوى الــداليل، والنحوي، والســياق، وذلك بحســب توافر تلك 
املســتويات يف النص، ُيزاد عىل ذلك اعتامده عىل تفسري بعض النصوص بنصوص 

ُأَخَر حتمل مفاتيح ذلك األمر املبحوث فيه.

ثانيًا  النلضا الخرعية وأ:سامها 

تنقسم النصوص الشرعية إلى:

1- النّص القرآين: وهو يشــمل كل ما حيّقق معنى النص، ســواٌء أكان كلمة، 
أم آية، أم سورة.

2- احلديــث الرشيــف: وهو النــص الصادر عــن الرســولاملنقول عنه 
بالطريق الصحيح.

.3- الرواية: وهي النّص الوارد عن اإلمام
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ثالثاًا  الياوص الدربندا)ت  ءا12هــ( وكتابه ع سطضر 

حْسبي يف ترمجة الفاضل الدربندي ما ذكره حمققا كتاب)إكسري العبادات 
يف أرسار الشــهادات(، إذ َذكرا فيها اســمه، ونسبته، ونشــأته، وجهاده، وهجرته 
إىل طهران، ووفاته، وأقــوال املرتمجني له، وبعض مؤلفاته، معتمَدين يف ذلك عىل 
أهــّم املراجع الّتــي ترمجْت للفاضــل الدربندّي، وعرضْت بعــض جوانب حياته 

الشخصية والعلمية، وسنقترص عىل ما الّبد من ذكره هنا.
فهو»الشــيخ املــوىل اآلخند العاّلمة الفاضل املال آغا بــن عابد بن رمضان بن 
زاهد الشــريوايّن احلائرّي الدربندّي«)4(، وُينسب الدربندي إىل شريوان، وهي من 
مدن تركســتان، وينســب إىل احلائر وهو حرم احلسني، وذلك إلقامته الطويلة 

يف كربالء تلميًذا، وُأستاًذا، ومرجًعا دينًيا بعد ذلك.
ولد يف دربند عام)1208هـ( تقريًبا، وكانت وفاته يف طهران سنة)1285هـــ(، 

فُأودع جسده هناك، لُينقل بعد ذلك إىل الصحن احلسينّي الرشيف.
وكان الدربنــدي مــن األعــالم الفقهــاء الذيــن برعوا يف علمــي الفقه، 
وأصولــه، وإىل جانب ذلك كان من املشــتغلني بعلــم العقائــد، واخلطابة)5(، وله 
مؤلفــات عديدة يف علوم خمتلفة، منهــا كتاب)خزائن األحكام( وهو كتاب فقهي 
يرشح فيه منظومة الســيد بحر العلــوم الفقهية، وكتاب)خزائــن األصول( وهذا 
الكتاب قد مجع فيه املؤلف أشــتات هذا العلم وبســطها، ُيزاد عىل ما ُذكر رســالته 

العملية التي كانت الناس ترجع إليها بالفتيا)6(.
وكتابه)إكســري العبــادات يف أرسار الشــهادات( قد رّتبــه املؤلف»عىل أربعة 
وأربعني جملًســا، وقّدم لــه اثنتي عرشة مقدمة، وذّيل املجالــس بتذييالت، وذّنبها 
بتذنيبات، وخامتة ضّمنها كثرًيا من املجالس، فقد تناول احلســني سرية، ومعجزة، 
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ومكارًمــا)7*(، وخلًقا، وشــهيًدا قتياًل، وذكر أخبار ما بعد مقتله، واســتوعب 
كل ما يتصل باحلســني من سرية أصحابه ومقتل كل منهم، وكذلك أهل بيته، 
وتعــرض إىل ثواب زيارته ضمن بحوث شــّيقة وبســط لطيــف«)8(، هذا جممل ما 
جاء عن الشــيخ الدربنــدّي، وما وصل إلينا من كتابه)إكســري العبادات يف أرسار 

الشهادات(.
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املبحث االأول
قراءة يف الن�شو�س القراآنية

إنَّ الــذي ال شــك فيه أنَّ قــراءة النّص ال تســتغني عن النظــر للعنارص التي 
ترّكــب منها النص، والبد أْن تكون مبنّية عىل جتزئة تلك العنارص التي تأّلف منها 
ذلك الرتكيب أيًضا، وهذا ال يكون إاّل بطريق التحليل النيّص، بيَد أنَّ ذلك مل يكن 
متوافًرا يف هذا الكتاب موضع البحث عىل نحو االطراد، بل كان يف مواضع سيأيت 

بحثها يف طّي هذه الصفحات.

وقد أفاد الفاضل الدربندّي من النّص القرآين كثرًيا يف كتابه)إكسري العبادات 
 يف أرسار الشهادات(، ومن ذلك ما جاء فيه من أسباب إرسال مسلم بن عقيل
إىل الكوفــة، إذ كان ذلــك بتوجيه مــن اإلمام احلســني، وأورد أنَّ من يعرتض 
عىل هذا اإلرســال ويقول: إنَّ اإلمام احلســني كان يعــرف مصريه، ومصري ما 
تؤول إليه أحداث الطف، فلامذا ُيرســل ابن عّمــه إىل ذلك البلد حينذاك؟! فريى 
الدربنــدي أنَّ ذلــك ما كان إال إمتاًمــا للحجة من ِقبل اإلمام احلســني عليهم، 
ليهلــَك من هلك منهم عن بّينة وحييى من حّي عن بّينة)9(، وقد استشــهد يف ذلك 
نٍَة ﴾)10(، وذلك كان  يِّ ى َمْن َحيَّ َعن َب ٍة َوَيْحَي نَ يِّ ْهلَِك َمْن َهَلَك َعن َب َي بقوله تعاىل: ﴿ لِّ
مالئاًم منه يف االستشــهاد، إذ اعتمد عىل داللة النص القرآين يف إثبات األمر الذي 

.إىل الكوفة من قبل اإلمام احلسني أنكره املعرتضون عىل إرسال مسلم

ا  � ّلِه َوإِنَّ ��ا لِ وْا إِنَّ ٌة َقاُل َب ِصي ِذي��َن إَِذا أََصاَبْتُهم مُّ ويــأيت املؤلف باآليــة الرشيفة: ﴿ الَّ
َ عربها أنَّ معنى املصيبة يف اآلية الرشيفة هي البالء الذي  ��ِه َراِجعوَن ﴾)11(، ليبنيِّ ْي إَِل
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اختصَّ اهلل تعاىل به األنبياء، ثّم األمثل فاألمثل كام جاء يف احلديث الرشيف الذي 
ذكره الفاضل الدربندي شــاهًدا له عىل كالمه)12(، فيخلص من ذلك إىل أنَّ البالء 
الذي أصاب أهل البيت ومنهم اإلمام احلسني ليس من نوع العقوبة التي 
ا تأيت  قد ُتصيب العبد لريجَع إىل حرضة اهلل تعاىل، ألنَّ الغالب يف تلك املصائب أهنَّ
مــن املعصية، وأهل البيت، منّزهون عن ذلك كــام نعتقد، وَأنَّ هذا االعتقاد 
دّلت عليه ســريتم العملية قبل أْن يدّل الدليل الرشعي عليه، فام كان ذلك البالء 

الذي حّل بأهل البيت إال لرفع درجاتم يف امللكوت األعىل.

ويف موضــع آخــر ذكــر الدربنــدّي ما للبــذل يف ســبيل إحياء شــعائر اإلمام 
تعــاىل:  إىل قولــه  ذلــك  تعــاىل، مســتنًدا يف  مــن األجــر عنــد اهلل   احلســني 
يٌم﴾)13(،  َه بِِه َعلِ ��ْيٍء َفإِنَّ اللَّ وَن َوَما ُتنِفُقوْا ِمن َش ا ُتِحبُّ ى ُتنِفُقوْا ِممَّ رَّ َحتَّ بِ ��وْا اْل اُل ﴿َل��ن َتنَ

وهــو من باب املحّبة ألهل البيت أيًضا، وقد أوىص اهلل تعاىل هبا عىل لســان 
نبّيــه املصطفــى)14(، ويف موضع آخر كذلك ذكر آية ُتعطي الداللة نفســها، يف 
كون اإلنفاق يف سبيل إحياء أمر اإلمام احلسني هو مما جُيازي البارئ تعاىل عليه 
ُكْم﴾)15(، ومن  ْي ��ٍر ُيَوفَّ إَِل ْي ِعبــاَده، والّدال عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخ
.مصاديق ذلك اخلري املذكور يف اآلية البذُل يف سبيل إحياء أمر اإلمام احلسني

ِذيَن  ومن النصوص القرآنّية التي تناوهلا الشــيخ الدربندّي قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ
ناًا﴾)16(، وقد ذكر  ي ِه ا مُّ َرِة َوأََعدَّ َلُهْم َعَذاباً ا َواآلِخ َي ْن ي الدُّ ُه فِ َعنَُهُم اللَّ َه َوَرُسوَلُه َل ُيْؤُذوَن اللَّ

هــذه اآلية دلياًل له يف إحدى مناظراتــه العلمّية مع بعض أعالم العاّمة، وانتهى به 
 ال شــك يف أّنه قد آذى رســول اهلل القول إىل َأنَّ الذي قتل اإلمام احلســني

بمقتله، وعليه فإنَّه يستحق اللعن من اهلل تعاىل، وله يف اآلخرة عذاب مهني)17(.
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يٍم﴾)18(، هو إشــارة  ��اُه بِِذْب��ٍح َعظِ وذكــر الدربنــدي أنَّ قولــه تعــاىل: ﴿َوَفَدْينَ
إىل مضمــون مجلــة من األخبار الواردة التــي بيَّنت أنَّ املراد مــن الذبح العظيم يف 
اآليــة الرشيفة هو اإلمام احلســني، وهذا من األمور التي يــرى الدربندّي أهّنا 
»لوال هذه التفدية ملا وجد إلســامعيل  ظاهــرة بأدنى تأمــل)19(، وُيزيد عىل ذلك أنَّ
نســل أصاًل«)20(، ألنَّ العرب كلهم يرجع أصلهم إىل نبي اهلل إســامعيل ومنهم 

الرسول، وهذا ما ذهب إليه غريه من األعالم)21(.

ا نزلت يف  ثّم عرض الدربندّي آية الوالية، التي ذهب كثري من األعالم إىل أهنَّ
ُه  ُكُم اللَّ يُّ َما َولِ حــق اإلمام عيل بن أيب طالب)ت: 40هـ()22(، وهي قوله تعاىل: ﴿إِنَّ
الََة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم َراكُِعوَن﴾)23(، فهو يرى  يُموَن الصَّ ِق ِذيَن ُي وْا الَّ ِذيَن آَمنُ َوَرُسوُلُه َوالَّ

ق به كان خاتم النبي ســليامن، ولكنَّ الدربندي ال ينفي  أنَّ ذلك اخلاتم املتصدَّ
أنَّ هنــاك خرًبا مروًيا عن اإلمام الصــادق)ت: 148هـ( قد ذكره بقوله: »وأّما 
املــروي يف طريقنا عــن الصادق أنَّ اخلاتم الذي صار التصّدق به ســبًبا لنزول 
آيــة الوالية كان خاتم طوق بن احلران، وقد قتله أمري املؤمنني ونزع اخلاتم من 
إصبعه وكانت حلقته أربعة مثاقيل، وقيل للصادق: ما كان قيمة ذلك اخلاتم؟ 
قال: خرا	 الشــام، قيل: ما كان خرا	 الشام؟ قال: محل ألف بعري، فكان 
محل ســتامئة بعري من الفضــة ومحل أربعامئة بعــري من الذهــب«)24(، وللجمع بني 
القولني يرّجح الفاضل الدربنــدي أنَّ آية الوالية قد نزلت مّرتني)25(، والظاهر أنَّ 

الدربندّي قد انفرد هبذا القول، إذ مل أعثر-بحدود اطالعي- عىل قائل به سواه.
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املبحث الثاين
قراءة يف االأحاديث النبوية ال�شريفة

شــّكلت األحاديث النبوّية الصادرة عن الرســول األكــرم عند الفاضل 
الدربندي ماّدة علمّية أســاس بنى عليها كثرًيا من اســتدالالته عىل مطالب بحثه، 
ومــن تلك األحاديث قولــه: »إنَّ اإليامن قّيد الفتك« الذي اســتدل به موالنا 
مســلم بــن عقيل)ت: 60هــ( عندمــا امتنع من قتل عبيد اهلل بــن زياد غدًرا، 
فالدربندّي يرى أنَّ األصل اهلاشمي، والعرق النبوي قد منعا مسلام من ذلك، 
أي: قتلــه ابن زياد اغتيااًل وغدًرا، وهو يرى أيًضا أنَّ قتله هبذه الصفة ســيمنع من 
ظهــور الدولــة احلّقة كــام وصفها هبذا التعبري، ولو قتله مســلم هبــذه القتلة ال 
ُيمكن حينئٍذ التفريق بني احلق والباطل«)26(، وقد ُيزاد عليه أنَّ هذا األمر لو صدر 
من سّيدنا مسلم بن عقيل لتصّور الناس أنَّ النزاع مل يكن من أجل الدين، وإنَّام 

للحكم والسلطان.

ويــورد الفاضل الدربندّي حديث النبي يف األئمة االثني عرش من بعده، 
وهو حديث متواتر يف كتب املســلمني عىل اختــالف ألفاظه، إال أنَّ داللته واحدة 
يف كــون األمراء أو اخللفاء من بعد الرســول اثنا)27(عرش)28(، وبعد ذلك قال: 
»وال خيفــى عليك أنَّ علــامء العامة البد أْن يتدّبروا ويتبــرّصوا ويعطوا اإلنصاف 
م لو محلوا هذه األخبار املتضافرة عــىل ما عندهم من كون أول  من أنفســهم، ألهنَّ
السلســلة يف باب اخلالفــة واإلمامة ابن أيب قحافة ثم صاحبــه... وهكذا، لزم أْن 
يكــون يزيــد الطاغي الكافر هو ســابع اخللفاء عندهم، األئمــة املنصوصني بنّص 
النبي  فأيُّ مســلم يرىض من نفسه ينســب أبغض خلق اهلل تعاىل إىل اهلل تعاىل 
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ومالئكته ورســله، وأكفــر الناس وأرّشهم إىل كونه منصوًصــا باخلالفة واإلمامة 
ومّتصًفــا باألوصاف احلســنة املوجودة يف هذه األخبــار«)29(، ثمَّ يــأيت الدربندّي 
بحديث الثقلني املتواتر أيًضا يف كتب املسلمني)30(، ويبدو أنَّه أراد أْن ُيعضد كالمه 
الســابق يف حديث االثني عرش، ألنَّ اســتدالله يف هذا احلديث يشــبه إىل حٍد كبري 

استدالله فيام مىض)31(.

أّمــا حديــث تربة كربالء فقد قال عنه الشــيخ الدربنــدّي: »قضّية كون تربة 
كربــالء يف يــد النبي-أي أخذه قبضة منها- ليســت قضية واحــدة فقط، بل إهّنا 
قضايــا متعــّددة، وإنَّ ذلك ممّا وقــع يف أوقات عديدة ومّرات وفــرية، ففي مجلة 
عديــدة منها أعطــى النبي تلك القبضــة من تلك الرتبــة جربئيل وغريه من 
املالئكــة يف بيوت مجاعة من أزواجه، ويف بعض منها ســار النبي بقوة النبوة 
وطــّي األرض إىل أرض كربــالء، فأخذ قبضة من تربة احلفــرية الطيبة ومصارع 
الشهداء«)32(، ويعلل ذلك التكرار بقوله: »لعّل الّس يف تعّدد ذلك وتكّرره، هو 
أّنــه كان يف كل واحد واحد من تلــك األوقات واألزمنة، جتديــد العهد وتأكيد 
امليثاق من اهلل عّز وجّل بالنســبة إىل رســوله وعرتته املعصومني، وإظهار اهلل 
تعــاىل للمالئكة وأرواح األنبياء ما ملحمد وآله املعصومني من الصرب األوىف 
والتفويــض األكمل والتــوكل األتم«)33(، وذلك ليس ببعيــد عىل اهلل تعاىل، وال 

.كثــري عــىل النبــي وآلــه

 وذكر الفاضل الدربندّي احلديث النبوي الرشيف يف حق اإلمام احلســني
د الدربندّي  الذي قال فيه رســول اهلل: »حسني مني وأنا من حســني«)34(، فعدَّ

مخسة وجوه حمتملة يف تفسري هذا احلديث وهي:
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1- إنَّ املقام الذي أعطاه اهلل عز وجل رسوله، أي: مقام الشفاعة الكربى إّنام 
هو بسبب رضاه بشهادة فرخه ورحيانته)35(.

2- إنَّ معنى)وأنا من حســني( أنَّ بقاء دينــي، وآثار رشيعتي إىل يوم القيامة، 
إنَّام هو بسبب احلسني)36(.

3- إنَّ معناهــا أنَّ بقــاء نســيل، أي: الذيــن هــم خلفــاء رب العاملــني وأئمة 
املســلمني، إّنام هو بســبب احلســني، فإّنه أبو األئمة التســعة املعصومني)37(، إذ 

.جعل اهلل تعاىل األئمة من نسله

اُه  4- إنَّ هذا إشــارة إىل مضمــون مجلة من األخبار الواردة يف تفســري﴿َوَفَدْينَ
يٍم﴾)38(، بمعنى أنَّ املراد من الذبح العظيم هو احلســني، ولوال هذه  بِِذْب��ٍح َعظِ

التفدية ملا وجد إلســامعيل نســل أصاًل، فالتقريب بعد هذا التقرير ظاهر)39(، وقد 
أشار إىل ذلك الدربندّي يف أكثر من موضع)40(، ومعنى ذلك أنَّ اإلمامة هي امتداٌد 

للنبوة.

وُيلحظ أنَّ الفاضل الدربندّي قد اعتمد يف مّرات ليســت بالقليلة عىل الدليل 
اللغــوي يف فهم النّص، أو حتليله، ومن ذلك ما جــاء يف احلديث النبوي الرشيف 
الذي ذكر فضل البكاء عىل ســيد الشهداء اإلمام احلسنيومصيبته، وهذا نّص 
احلديث عن الرســول املصطفىإذ قال: »يــا فاطمة، كل عني باكية يوم القيامة 
إاّل عــني بكت عىل مصاب احلســني، فإهّنا ضاحكة مســتبرشة بنعيم اجلنة«)41(، ثم 
يعّقب بمزيد بيان قائاًل: »وال خيفى عليك أنَّ بكاء العيون، أو كوهنا ضاحكة، إنَّام 
هــو يف املحــرش قبل الدخول إىل اجلنة، فإْن قلت: إنَّ املســتفاد من هذا احلديث أْن 
تكون العني التي بكت عىل مجلة من مصائب آل الرســول، ومل تبِك يف مجلة أخرى 
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منها، ممّا تدخل يف قسم العيون الباكية يوم القيامة، فهل هذا ممّا يف حمله أم ال؟ قلُت: 
نعــم إنَّ مقتىض احلمل عىل احلقيقة هو هذا، اللهم إال أْن حُيمل اجلمع املضاف إىل 
اجلنــس، أو نقــول: إنَّ من بكى عىل مصيبة من مصائب ســيد الشــهداء فكأّنه 
قــد بكى عىل مجيــع مصائبه«)42(، وذلك يعنــي أنَّ النص الذي يــرد يف ذكر البكاء 
عىل ُمصاب اإلمام احلسني قد ُيفهم منه قضّيتان مها العموم واخلصوص، لكنَّ 
-هو الذي يظهر مــن النصوص من دون  احلمــل عىل احلقيقة-كام قــال الدربنديَّ

تفصيل يف ذلك.
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املبحث الثالث
: قراءة يف روايات اأهل البيت

من الروايــات التي ذكرها الدربندّي هي ما ورد عن أمري املؤمنني عيل بن أيب 
طالب مّلا مرَّ بكربالء، وكان مروره هبا مّرتني، مّرة حني مســريه إىل صفني)43(، 
ومــّرة حــني انرصافه منهــا، إذ قال: »واًها لــك أّيتها الرتبة، لُيحــرشنَّ منك أقوام 
يدخلــون اجلنــة بغري حســاب«)44(، فهــذه الرواية عىل عمومها وغريها ســمحت 
للفاضل الدربندّي أْن يقول: »كل من ُيدفن يف كربالء من الشيعة يدخل اجلنّة بغري 
حســاب، وبعبارة أخرى: أنَّ شــمول ذلك لكّل من ُيدفــن فيها وعدم اختصاصه 
بمن استشــهد بني يدي ســيد الشــهداء مما له قرائن وفرية جلّيــة، وكيف ال؟ فإنَّ 
دخول أصحاب ســّيد الشــهداء اجلنّة بغري حســاب من قبيل الرضورّيات التي ال 
يتأّمل فيها أحد من أهل اإلسالم، فلو كان املقصود هو االختصاص لزم أْن يكون 
ذلك الكالم مما يوّضح الرضورّيات، وممّا ال فائدة فيه... حاشــا ثم حاشا«)45(، أْن 
يصدر عن أمري املؤمنني مثل ذلك كام يرى الدربندّي، وذلك يعني أنَّ اخلطاب 
ا باإلمام احلســني وأهل بيته وصحبه، بل يشــمل  لرتبــة كربالء مل يكن خمتصًّ

عموم الشيعة.

ويف ذكــر املواقــف البطوليــة لعيل بن احلســني األكرب)ت: 61هـــ(، جاء 
الدربنــدّي بقول عيل األكرب شــبيه الرســول، وذلك حينام أخــربه أبوه بام 
 م يسعون، واملنايا تسع هبم إىل اجلنة، وقد أعلن األكرب شاهده يف املنام، من أهنَّ
حينذاك اســتعداده للموت مادام عىل احلق)46(، وعّلــق الدربندّي عىل ذلك قائاًل: 
»فإنَّه أّول من اســتحىل واســتمرأ القتل يف ســبيل اهلل تعاىل، واســتعذب املجاهدة 
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وتقّطع األعضاء بني يدي حّجة اهلل، وأرشد فتيان بني هاشم وأغلمة عبد املطلب 
الذين كانوا شموس الفتّوة، وأقامر الشجاعة واملرّوة، ونجوم اهلّمة الّسنية والغرية 
إىل اســتهناء املوت واستطابته ونفي مرارته«)47(، وبعدها قال الدربندّي: »إنَّ أنوار 
هــذا الكالم المعة مضيئة، وأشــّعته ســاطعة، وفيه مســكة النبــوة والوالية«)48(، 
وزاد عــىل ذلــك أنَّ علًيــا األكرب»كام أرشــد بقولــه الرشيف امللكــويت حزب 
النجباء واألوتاد، وخواّص العباد، وأقطاب اهلداية والرشــاد، ومعرش احلواريني 
اخلصيصني امللهمني والّســداد من فتيان بني هاشم وسائر األصحاب إىل ما هدى 
إليه وأرشد، فكان قد سنَّ هلم سنّة املسابقة واملجاهدة واملسارعة إىل الشهادة، ألّنه 
أّول قتيــل ُقتل من ولد أيب طالب كام يف مجلة مــن الروايات، منها رواية أيب الفر	 

.)49(»عن أبيه مسنًدا إىل أيب جعفر بن حممد

وما زال الكالم متصاًل عن شــبيه الرســول، إذ أورد الفاضل زيارًة لعيل 
األكرب مروّية عن أيب محزة الثاميل)ت: 150هـ( عن اإلمام الصادق ونّصها 
اآليت: »ثــم جتــيء إىل قرب عيل بن احلســني وهو عند ِرْجل ســّيد الشــهداء فقم 
يف مــكان قريب منه وقل: الســالم عليك يا ابن رســول اهلل، وابن خليفة رســول 
اهلل، وابــن بنــت رســول اهلل ورمحة اهلل وبركاتــه، مضاعفة كّلام طلعت شــمس أو 
غربت، الســالم عليك وعىل روحك وبدنك، بأيب أنت وأمي من مذبوح ومقتول 
مــن غري جــرم، وبأيب أنت وأمي دمك املرتقى به إىل حبيــب اهلل، وبأيب أنت وأمي 
مــن مقّدم بني يدي أبيك حيتســبك ويبكــي عليك حمرتًقا عليــك قلبه، يرفع دمك 
بكفه إىل عنان الســامء ال ترجع منه قطرة وال تسكن عليك من أبيك زفرة، وّدعك 
للفــراق، فمكانــك عند اهلل مع آبائــك املاضني، ومع أّمهاتــك يف اجلنان منّعمني، 
أبرأ إىل اهلل ممن قتلك وذبحك«)50(، قال الدربندّي شــارًحا لبعض فقرات الزيارة: 
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»يرفع دمك بكّفه إىل عنان الســامء ال ترجع منه قطرة، حيتمل احتاملني: األول: أْن 
يكــون ذلك بعد مراجعة عيّل بن احلســني-روحي هلام الفــداء- من امليدان بعد أْن 
 ،قتل مائــة وعرشين رجاًل من وجوه القوم وشــجعان العرب، فجــاء إىل أبيه
مشتكًيا من شّدة العطش وطالًبا منه جرعة من املاء... والثاين: أْن يكون ذلك بعد 
ســقوطه من ظهر جواده وحني شــهادته، حيث حرض عنده يف ذلك الوقت ســّيد 

.)51(»الشهداء

ثّم عّلــق الدربندّي عىل هذين االحتاملني بلوعة املــوايل املتفجع قائاًل: »فعىل 
كل مــن التقديريــن حيرق ما فيه قلــب كّل مؤمن وُيذيب جســده، ويكاد أْن يعدم 
وجوده، ألنَّ امتالء سيد الشهداء يديه من دمائه الطّيبة الطاهرة املنّورة ورفعها 
هبام إىل عنان السامء، ال يكون إال أْن جيري الدماء من مواضع الرّضبات والّطعنات 
الواسعة جريان املياه من امليازيب، عىل أنَّ ما يف هذه الفقرة يفيد أنَّ ذلك-أي: مأل 
اليدين ورفعهام إىل الّســامء قد صدر عن ســّيد الشهداء مّرات عديدة، نظًرا إىل 
أنَّ الفعــل املضارع يدّل عىل التجّدد واالســتمرار«)52(، برشط أْن يتجّرد مما خُيرجه 

عن حالة الرفع، وهذا ما قّرره أهل النحو العريب يف مصنفاتم)53(.

وعــرض الدربندّي مســألة تأكيــد الروايــات عىل إنشــاد القصائــد والندبة 
باألشــعار، ولكّل طائفة لســاهنم الذي ُينشــدون به ذلك»فــإنَّ يف كّل قصيدة من 
القصائــد طراًزا جّيًدا ومعاين مبتكرة وأموًرا موجبة لرقة القلب وخشــوع األفئدة 
وإحراق األكبــاد، وحمّركة جبال املحّبة، ومهّيجة لألحزان واألشــجان، إلخرا	 
الكالم فيها عىل األغلب عىل نمط االســتعارات البليغة والكنايات والتشــبيهات 
العجيبة«)54(، ويعدُّ الدربندّي ذلك تأييًدا للشــعراء بــروح القدس، ثم يأيت بمثال 
ُيقــّرب تلك الوجهة فيقــول: »فاعلم أنَّ أصحاب كتب املقاتــل مل يذكروا يف مجع 
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ــم قاتلوا قتااًل  كثــري من فتيان بني هاشــم وهكذا من ســائر األمثال، إال عبارة أهنَّ
شــديًدا ثم ُقتلوا، فــإذا اقترص املحدث أو قارئ املراثــي يف جمالس العزاء عىل هذه 
العبــارة، إذا أراد أْن يذكر شــهادة مجع مــن أوالد أمري املؤمنــني، أو من أوالد 
عقيل، أو من غريهم، مل ُيورث شيًئا من الرقة والبكاء، بخالف أْن يذكر شهادتم 
بقــراءة القصائد التــي مرت اإلشــارة إىل وصفها«)55(، وزيادة تعليــل عىل ما ذكر 
الشيخ الدربندّي فإنَّ تلك األخبار الواردة يف مقتلهم ال خُتاطب العاطفة كام يصنع 

الشعر الذي حيرك العاطفة ويشّد الوجدان.

ومن دقائق ما ذكر الدربندّي أيًضا قول ســّيد الشــهداء يف حّق ولده عيل 
األكــرب بعد مقتلــه: »عىل الدنيا بعــدك العفا«، والدربندّي يــرى أنَّه: »ال فرق 
يف ذلــك بني محله عــىل اجلملة اإلنشــائّية كام هــو الظاهر، وبني محلــه عىل اجلملة 
اخلربّيــة«)56(، أي: ال فــرق بــني أْن يكــون النّص)فلتذهــب الدنيا...( إنشــاًء، أو 
 إخباًرا، إذ الرغبة عن الدنيا من قبل اإلمام احلســني بعد مقتل ولده عيل األكرب

متحّققة يف كليهام، هذا هو املفهوم من كالم الفاضل الدربندّي يف املقام.

وكذلــك ذكر قــول اإلمام احلســني يف حّق أخيــه العباس بــن أيب طالب 
إذ قــال: »اآلن انكس ظهري وقّلت حيلتي، وا ضيعتاه بعدك يا أخي«)57(، 
وخيلص الفاضل إىل أنَّ ما قاله اإلمام احلسني يف حّق ولده وأخيه متساٍو يف حّق 
كّل منهام اآلخر)58(، ذلك أنَّ بمرصع ولده األكرب مل يَر اإلمام احلسني للدنيا 
أيــة قيمة لذلك قال: عىل الدنيا بعدك العفــا، ويف مرصع أخيه أيب الفضل العباس 
كذلك يرى اإلمام احلســني الضياع الــذي خّلفه أخوه العباس بمقتله، من 
كــس الظهر الذي يشــّل حركة اإلنســان، وهو قول باعثــه األمل، واللوعة يف قلب 
 عرّب عنه اإلمام احلســني اإلمام احلســني بعد مقتل أخيه أيب الفضل العباس
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بصورة بالغّية ُمعرّبة، كانت تالئم حاله الذي كان عليه.

ونقل كذلك الدربندّي فضل زيارة اإلمام احلســني الذي جاء بخرب حنّان 
بن ســدير)متوىّف قبل سنة183هــ(، عن اإلمام جعفر الصادق، إذ قال: »قلت 
أليب عبــد اهلل: مــا تقول يف زيارة احلســني، فإنَّه بلغنا عــن بعضكم قال: تعدل 
حّجــة وعمرة؟... فقال: ما أصعــب هذا احلديث، ما تعدل هــذا كّله، ولكن 
زوروه وال جتفــوه، فإنَّه ســّيد شــباب أهل اجلنة وشــبيه حييى بن زكريــا، وعليهام 
بكت الســاموات واألرض«)59(، وعند التأمل يف هذا اخلــرب يظهر يل أنَّ الدربندي 
قــد ترّدد بــني أربعة وجوه، إذ قال: »فحْمله عىل التقّيــة أوىل من أْن يقال املراد من 
احلــج والعمرة فيهام الواجبتان ]أو[ أنَّ ذلك ملن يكون منزله يف أقرب األمكنة من 
كربــالء، أو أنَّ أداة االســتفهام حمذوفة من الكالم، والتقديــر: أما تعدل هذا كّله، 
فيكون االســتفهام للتوبيخ واإلنكار، وال خيفى عليك أنَّ هذا االحتامل األخري ال 
خيلــو من قــّوة، فتأّمل«)60(، وتقوية االحتامل األخري الــذي رّصح به الدربندّي فيه 
نظر، ألنَّه ترجيح بال مرّجح يســاعد عليه يف املقام، والدربندّي نفســه ترّدد بينها، 
فاألوىل تســاوي االحتامالت بال ترجيح ألحدها عىل اآلخر، ثّم ال خيفى أنَّ سبب 
عــدم قبول هــذا اخلرب، واحلاجة إىل محله عىل التقّية، أو االســتفهام اإلنكاري، هو 

.)61(الروايات الكثرية املستفيضة الداّلة عىل فضل زيارة سّيد الشهداء
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اخلامتة
ل إليها بالبحث وهي اآلتية: وفيها أمور ُتوصِّ

كانت العقلية الفقهية واألصولية للفاضل الدربندّي واضحة املعامل . 1
يف االســتدالل عىل األمور التــي تناوهلا بالبحث، والتي مــن ميزاتا دّقة 

املطالب وكثرة تفريعاتا.

البعــد العقائدي، وعمــق الوالء عنــد الفاضل الدربندي يتلّمســه . 2
 القارئ يف كلامته من دون عناء، والسيام يف تناوله ملصيبة اإلمام احلسني
اخلاصة به، من مثل مقتله، أو حرقة قلبه عىل ولده عيل األكرب، وأخيه أيب 

.الفضل العباس

بعــض األشــياء مل نكن لندركها بالبحث، ذلــك ألنَّ املؤلف قد رّصح يف . 3
ا من النفحات النورانية، وهذا ما وجدناه شاخًصا يف  مقدمة كتابه هذا أهنَّ

كثري من املطالب التي اشتمل عليها هذا الكتاب موضع البحث.

بعض األحاديــث املختّصة بفضائــل أهل البيت الــواردة يف كتب . 4
مجهور املســلمني قد ُحذفت من الطبعات احلديثــة، ومل نعثر عليها إاّل يف 
الطبعات القديمة، أو يف النســخ احلجرية لتلــك الكتب، وذلك يعني أنَّ 

ظالمة آل حممد مازالت قائمة إىل يومنا هذا.
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الهوام�س
اعتمــدُت فــي هــذا البحــث علــى النســخة المتوافــرة بتحقيــق الشــيخ محمــد جمعة . 1

بــادي؛ واألســتاذ عبــاس مال عطية الجمــري؛ وهذه النســخة تقع في مجلــدات ثالثة؛ 
وهــي مــن إصدار شــركة المصطفــى للخدمــات الثقافية؛ الطبعــة األولــى؛ البحرين-

المنامة؛1415هــ/1994م.
ينظر: المصباح المنير: كتاب)القاف(.. 2
3 .http: //www.diwanalarat :ينظر: المقاربة النصية
إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 12/1.. 4
ينظر: المصدر نفسه: 15-12/1.. 5
ينظر: المصدر نفسه: 19/1. وما بعدها.. 6
)*( الصواب: مكارَم؛ ألنَّه ال ينصرف.. 7
إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 9/1.. 8
ينظر: إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 57/1.. 9

األنفال: 42.. 10
البقرة: 156.. 11
ينظر: أصول الكافي: 277/2.. 12
آل عمران: 92.. 13
ينظر: إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 208/1.. 14
البقرة: 272.. 15
األحزاب: 57.. 16
ينظر: إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 306-303/1.. 17
الصافات: 107.. 18
ينظر: إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 380/1.. 19
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المصدر نفسه: 380/1.. 20
ينظــر: الخصال: 58/1. ومــا بعدها. وهذا نّص الخبر الــوارد: »حّدثنا عبد الواحد بن . 21

محّمد بن عبدوس النيســابورّي العطار؛ قال: حّدثنا علّي بن محّمد بن قتيبة النيسابورّي 
 يقول: لّما أمر الله عّز وجّل إبراهيم عن الفضل بن شــاذان قال: ســمعت الرضا
أْن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنّى إبراهيم أْن يكون قد ذبح 
ابنه إســماعيل بيده وأنَّه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه؛ ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب 
الوالــد الذي يذبح أعزَّ ولده عليه بيده فيســتحقَّ بذلك أرفع درجــات أهل الثواب على 
المصائــب فأوحــى الله عزَّ وجلَّ إليــه: يا إبراهيم من أحبُّ خلقي إليــك؟ فقال: يا ربِّ 
مــا خلقت خلًقا هو أحبُّ إليَّ من حبيبك محّمد فأوحى الله تعالى إليه أ فهو أحبُّ 
إليــك أم نفســك؟ قال: بل هو أحبُّ إلّي من نفســي؛ قال: فولده أحــبُّ إليك أم ولدك؟ 
قال: بل ولده؛ قال: فذبح ولده ظلًما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك 
فــي طاعتــي؟ قال: يا ربِّ بــل ذبح ولده ظلًما علــى أيدي أعدائه أوجــع لقلبي؛ قال: يا 
إبراهيم فإنَّ طائفة تزعم أّنها من أمة محّمد ســتقتل الحســين ابنه من بعده ظلًما وعدواًنا 
كما ُيذبح الكبش؛ و يستوجبون بذلك سخطي؛ فجزع إبراهيم لذلك؛ وتوّجع قلبه؛ 
وأقبل يبكي فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه: يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل 
لو ذبحته بيدك بجزعك على الحســين وقتله؛ وأوجبت لــك أرفع درجات أهل الثواب 

يٍم﴾. وهناك تفصيالت  اُه بِِذْبٍح َعظِ على المصائــب وذلك قول الله عزَّ وجّل: ﴿َوَفَدْينَ
عن سند هذا الحديث؛ وداللته؛ اقتصرُت على ذكر موضع حاجة البحث منها ليس غير.

إنَّ نزول هذه اآلية في حق اإلمام علي بن أبي طالب كاد أْن يكون موضع إجماع عند . 22
المفســرين، إال من كُبر عليه ذلك، واســتحوذ التعصب األعمى عليه، فإنَّ الطبري)ت: 
310هــــ( في تفســيره قد ذكر عدة روايات صحيحة السند قد عرضت سبب نزول هذه 
اآلية؛ ومن تلك الروايات ما ذكرها بقوله: »حدثنا محمد بن الحسين قال: ثنا أسباط عن 

وْا  ِذيَن آَمنُ ُه َوَرُس��وُلُه َوالَّ ُكُم اللَّ يُّ َما َولِ الســدّي؛ قال: أخبرهم بمن يتوالهم؛ فقال: ﴿إِنَّ

الََة َوُيْؤُتوَن ال��زََّكاَة َوُهْم َراكُِعوَن﴾ هؤالء جميع المؤمنين؛ ولكّن  يُموَن الصَّ ِق ِذي��َن ُي الَّ
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علّي بن أبي طالب مرَّ به ســائل وهو راكع في المســجد فأعطاه خاتمه«. تفسير الطبري: 
.530/8. وهذا ظاهر في تخصيصها باإلمام علي بن أبي طالب

المائدة: 55.. 23
إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 165/1.. 24
ينظر: المصدر نفسه: 165/1.. 25
ينظر: إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 58/1.. 26
الصواب: اثني؛ ألّنه خبر كان.. 27
ينظر: إكســير العبــادات في أســرار الشــهادات: 60/1-62. وجاء هــذا الحديث في . 28

صحيح مســلم بهذا النص: »حدثنا قتيبة بن ســعيد. حدثنا جريــر عن ُحصين؛ عن جابر 
بن َسُمرة. قال: سمعت النبي يقول: وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي)واللفظ له( 
حدثنــا خالد)يعنــي ابن عبد الله الطحان( عن حصين عن جابر بن ســمرة. قال: دخلت 
مــع أبي على النبي فســمعته يقول: »إنَّ هذا األمر ال ينقضــي حتى يمضي فيهم اثنا 
عشر خليفة« قال: ثم تكلم بكالم خفي علّي. قال: فقلُت ألبي: ما قال؟ قال: »كلهم من 

قريش«. صحيح مسلم: 1452/1)كتاب اإلمارة( الحديث: 1821.
إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 63/1.. 29
ينظر: المســتدرك على الصحيحين فــي الحديث: 148/3. قــال الحاكم: هذا حديث . 30

صحيح اإلســناد على شــرط الشــيخين ولم ُيخرجاه. وإليك نص الحديث: »حدثنا أبو 
بكر محمد بن الحســين بن مصلح الفقيه بالري ثنا محمد بن أيوب ثنا يحيى بن المغيرة 
الســعدي ثنا جرير بن عبد الحميد عن الحســن بن عبد الله النخعي عن مسلم بن صبيح 
عــن زيد بن أرقم رض قال؛ قال رســول اللــه: »إني تارك فيكــم الثقلين كتاب الله 

وأهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علّي الحوض«.
ينظر: إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 66-64/1.. 31
المصدر نفســه: 333/1. وقد جاء حديث تربة كربالء في المعجم الكبير؛ وهذا نّصه: . 32

»حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن عبيد حدثني 
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شــرحبيل بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي عن أبيه أّنه سافر مع علي)رض( فلما 
حاذى نينوى قال: صبًرا أبا عبد الله صبًرا بشــط الفرات قلت ما ذاك؟ قال: دخلت على 
رســول الله ذات يوم وعيناه تفيضان، فقلت: هل أغضبك أحد يا رسول الله، مالي 
أرى عينيــك مفيضتين؟ قال: »قام مــن عندي جبريل “عليه الســالم” فأخبرني أنَّ أّمتي 
تقتل الحســين ابني ثم قال: هل لك أْن أريك من تربته؟ قلت نعم فمد يده فقبض قبضة 

فلما رأيتها لم أملك عيني أْن فاضتا«. المعجم الكبير: 111/3.ح: 2811.
إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 333/1.. 33
المصدر نفسه: 379/1. ينظر: األدب المفردـ: 100.)باب معانقة الصبي(.. 34
35»المصدر نفسه: 379/1. وما بعدها.. 35
المصدر نفسه: 380/1.. 36
المصدر نفسه: 380/1.. 37
الصافات: 107.. 38
إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 380/1.. 39
ينظر: المصدر نفسه: 380/1.. 40
المصدر نفسه: 469/2.. 41
المصدر نفسه: 469/2.. 42
صفيــن موضع يقع علــى جانب نهر الفرات وهي من أرض العــراق، جرْت فيها معركة . 43

صفيــن التي كانت بيــن اإلمام علي بن أبــي طالب، ومعاوية بن أبي ســفيان. ينظر: 
الروض المعطار في خبر األقطار: 364.

إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 334/1. ينظر: أمالي الصدوق: 107.. 44
المصدر نفسه: 334/1.. 45
ينظــر: إكســير العبــادات فــي أســرار الشــهادات: 677/2. وقد جــاء هــذا الخبر في . 46

كتاب)اللهــوف في قتلى الطفوف( باختالف يســير عما ذكر الدربنــدّي في كتابه، وهذا 
نــّص الخبر« ثّم ســار حتى نزل الثعلبية وقت الظهيرة، فوضع رأســه َفَرَقَد، ثّم اســتيقظ 
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فقال: قد رأيُت هاتًفا يقول: أنتم ُتســرعون والمنايا ُتســرع بكم إلــى الجنّة، فقال له ابنه 
علــي: يا أبه أفلســنا على الحق؟ فقال: بلــى يا ُبني والله الذي إليه مرجــع العباد، فقال: 
يا أبه إذن ال نبالي بالموت، فقال الحســين: جزاك الله يا ُبني خير ما جزى ولًدا عن 
والــده«. اللهــوف في قتلى الطفوف: 43. والثعلبية التي جــرت فيها هذه المحاورة بين 
اإلمام الحســين وولده علــي األكبر منطقة من منازل طريق مكــة من الكوفة قبل 
الشقوق وقبل الخزيمية؛ وسّميت بذلك نسبة إلى ثعلبة بن دودان بن أسد. ينظر: معجم 

البلدان: 78/2.
إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 677/2.. 47
المصدر نفسه: 677/2.. 48
إكســير العبــادات فــي أســرار الشــهادات: 678/2. وقد جاء ذلــك بقول أبــي الفر	 . 49

األصفهانــي: »وهــو أول مــن ُقتل فــي الواقعة« ينظــر: مقاتــل الطالبييــن: 86. ويعني 
األصفهانــي بذلــك علًيا األكبر؛ لكنّه لــم ُيقّيد قوله؛ إذ لم يذكــر أنَّ علًيا األكبر كان 
أول قتيــل في معســكر الحســين من ولد أبي طالــب؛ بل ذكر أّنــه أول قتيل في 
 الواقعــة عموًما كما هــو الظاهر من قوله من دون شــك، وعلى ذلــك يكون األكبر
ســابًقا حتى على األنصار في مقتله! ولعل األصفهاني قصد بقوله ذاك أنَّه كان أول قتيل 
مــن الهاشــميين في الواقعة؛ بيَد أنَّ عبارته ال ُتســاعد على ذلــك، والظاهر لي أنَّ الرأي 
الثانــي، أي: كونه أول قتيل من ولد أبي طالب هــو األقرب للقصد بكونه أول قتيل 

.؛ وهو ما ذهب إليه الدربندّيمن ولد أبي طالب
المصدر نفسه: 661/2. ينظر: كامل الزيارات: 239.. 50
إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 662/2.. 51
المصدر نفسه: 662/2.. 52
ينظر: الكتاب)كتاب سيبويه(: 164/1.. 53
إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 2/ 689.. 54
إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 689/2.. 55
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المصدر نفسه: 695/2.. 56
المصدر نفسه: 696/2.. 57
ينظر: المصدر نفسه: 696/2.. 58
إكسير العبادات في أسرار الشهادات: 476/1. ينظر: كامل الزيارات: 306.. 59
المصدر نفسه: 476/1.. 60
ينظر: كامل الزيارات: 380.. 61



الخيا  عارح لراة اخيالا

55

)2
ا)0
الثان
در 
/ الع
رس
سا
د ال
اجمللَّ
سة/
سار
نة ال
الس

20م
19
ران 
لزي
هـ /
14
40
رك 
ملبا
ان ا
مض
ر ر
شه

امل�شادر و املراجع
إنَّ خري ما نبتدئ به القرآن الكريم.

أوقاً  الكتب

األدب املفرد، حممد بن إسامعيل البخاري)ت: 256هـ(، حتقيق: حممد فؤاد . 1
عبد الباقي، النارش: املكتبة السلفية،)د. ط(، القاهرة، 1375هـ.

إكسري العبادات يف أرسار الشهادات، العالمة الفقيه آغا بن عابد الشريواين . 2
احلائــري املعروف بالفاضــل الدربنــدي)ت: 1285هـ(، حتقيق: الشــيخ 
حممد مجعة بادي-األســتاذ عباس عطية اجلمــري، النارش: رشكة املصطفى 

للخدمات الثقافية، ط1، البحرين، 1415هـــ/1994م.
أمايل الصــدوق، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلســني بن بابوية القمي)ت: . 3

381هـــ(، تقديم: الشــيخ حســني األعلمــي، النارش: مؤسســة األعلمي 
للمطبوعات، ط1، بريوت، 1430هــــ/2009م.

تفسري الطربي)جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، أبو جعفر حممد بن جرير . 4
الطــربي)ت: 310هـــ(، حتقيق: د. عبد اهلل عبد املحســن الرتكي-د. عبد 
السند حسن ياممة، النارش: دار هجر، ط1، القاهرة، 1422هـــ/2001م.

اخلصال، الشــيخ أبو جعفر حمّمد بن عيل بن احلســني بن بابويه القمي)ت: . 5
381هــــ(، صححه وعّلق عليه: عيل أكرب غفاري، النارش: مؤسســة النرش 

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة،)د. ط(، قم، 1403هــــ.
الــروض املعطــار يف خــرب األقطــار، حممــد بن عبــد املنعــم احلمريي)ت: . 6
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900هـــــــ(، حتقيق: د. إحســان عبــاس، النــارش: مكتبة لبنــان،)د. ط(، 
بريوت،)د.ت(.

صحيح مســلم، أبو احلسني مســلم بن احلجا	 الُقشريي النيسابوري)ت: . 7
261هـــ(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الكتب العربية، 

ط1، بريوت، 1412هــ/1991.
أصول الكايف، الشيخ حممد بن يعقوب الكليني)ت: 329هـ(، النارش: دار . 8

األرسة للطباعة والنرش، ط5، إيران، 1425هــــ.
كامــل الزيــارات، أبــو القاســم جعفر بــن حممد بــن قولويــه القمي)ت: . 9

368هــ(، حتقيق: قسم الفقاهة، النارش: )بال(،)د. ط(، قم،)د.ت(.
الكتاب)كتاب ســيبويه(، أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب)ت: 180هــــ(، . 10

حتقيــق ورشح: عبد الســالم حممد هارون، النارش: مكتبــة اخلانجي، ط3، 
القاهرة، 1408هـــ/1988م.

لســان العــرب، أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بن مكــرم ابــن منظور . 11
اإلفريقي)ت: 711هــ(، النارش: دار صادر،)د. ط(، بريوت،)د.ت(.

اللهوف يف قتىل الطفوف، الســيد ابن طاووس)ت: 664هـــ(، النارش: دار . 12
أنوار اهلدى، ط1، قم، 1417هـــ.

املســتدرك عــىل الصحيحني يف احلديث، احلافظ أبو عبــد اهلل حممد بن أمحد . 13
بن عبد اهلل املعروف باحلاكم النيســابوري)ت: 405هــــ(، النارش: مطبعة 

جملس دائرة املعارف النظامية، ط1، اهلند، 1341هـــ.
املصبــاح املنري، أمحد بن حممــد الفيومي احلمــوي)ت: 770(، النارش: دار . 14

الغد اجلديد، ط1، القاهرة، 1428هــ/2007.
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معجــم البلــدان، ياقــوت شــهاب الدين بن يعقــوب بن عبــد اهلل الرومي . 15
احلمــوي)ت: 626هـــــ(، النــارش: دار إحيــاء الــرتاث العــريب،)د. ط(، 

1399هـــ/1979م.
أبــو . 16 الطــرباين  أيــوب  بــن  أمحــد  بــن  ســليامن  الكبــري،  املعجــم 

ط(،  )د.   ، تيميــة  ابــن  مكتبــة  النــارش:   ،  القاســم)ت:360هــــ( 
القاهرة، )د.ت(.

مقاتــل الطالبيني ، أبو الفــر	 األصفهاين)ت:256هـــــ( ، رشح وحتقيق: . 17
السيد أمحد الصقر ، ط1 ، إيران ، 1425هـــــ.

ثانيًا  املضا:ع اإللكرتونية 

الطاهر . 1 )مقالة(،  النصيــة  املقاربــة   http://www.diwanalarab

مرابعي،22/آيار،2008م.


