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

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

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 



العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 

إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:ـ 

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

ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع.

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

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

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



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش:ـ 

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

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

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

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

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

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.  





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

الطاهرين.
ا بعد فقد جاء هذا العدد مكماًل لألعداد الرتاثية املتخصصة  أمَّ
يف  عظيمة  شخصيَّة  لدراسة  أبحاثه  َصت  ُخصِّ حيث  بكربالء 
ا  ت أروع وسام رشٍف يف تاريخ كربالء، فأمَّ احلسب والنسب َخطَّ
احلَسب  ا  وأمَّ  ،-– طالب  أيب  بن  عيل  بن  العباس  فهو  النسب 
كالعلم  شخٍص  يف  جتتمع  ام  قلَّ فريدة  كامليَّة  بصفات  اتَّصف  فقد 
والشجاعة واإليثار الذي هو أعىل مراتب اجلود والكرم، و اإلباء 
و الصرب والتضحية والوفاء و غريها من مكارم األخالق وحماسنها 
جْت بأروع  فضاًل عن املواقف البطوليَّة، واخلدمات اجلليلة التي تتوَّ
املواقف البطولية الباسلة الصامدة أمام معسكر ابن زياد، إضافة إىل 
حتَّى   احلسني أنصار  لدى  والتضحية  الفداء  عزيمة  استنهاض 
عانقوا الشهادة بكلِّ فخٍر واعتزاز ُمَلبِّني دعوة اإليامن ونرصة الدين.
فضمَّ هذا العدد األبحاث التي تناولت قبسات مضيئة من صفات 
العباس--، ودراسة شخصيته يف الرواية التارخيية املبكرة، وإّنه 
جممع اجلامل والكامل، وقراءة يف أقوال األئمة –- من ناحية البعد 
الفكرّي  ودوره   ، الطفِّ معركة  يف  مواقفه  وتتبع  لشخصيته،  املثايل 



املغيَّب، ومقاربة أسلوبية ألحاديثه، و السامت اجلهاديَّة عند البدريني 
.--والفضاءات السبعة للعامل الواقعي له ،--وأيب الفضل

العباس  كــامالت  فيض  مــن  غيض  إالَّ  األبــحــاث  هــذه  ــا  وم
سرية  عن  والتقصِّ  البحث  يف  الباحثون  يستمرَّ  أن  أملني   -–

العباس–- قبل واقعة الطفِّ التي بنا حاجة لدراستها.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

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

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

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز ساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة، بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،ألهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

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

والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  بأنفسهم،  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية، مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص:
 حياول هذا البحث الوقوف عىل الصورة الرمزية التي مثلتها شخصية أيب

 الفضل العباسببعدها املثايل، بعّدها األنموذج األبرز لشهداء كربالء من
 صحابة اإلمام احلسني،عرب قراءة تارخيية لظرفية النصوص الواردة بحقه
 من قبل األئمة، والتي كانت حتاول- حسب ما انتهى إليه البحث- توجيه
 خطاب عقدي وفكري للجامعة اإلسالمية، أملت الظروف الكائنة أن يوجه
احلسنيعند اإلمام  لنهضة  املغلوط  الفهم  إلزاحة  النصوص،  هذه   عرب 
 املسلمني جراء الدعاية األموية املضادة. ولربط األمة بمرشوعية تلك الثورة
 ومبدأها وقضيتها، و استحضارها عىل الدوام بصورهتا احلسية امللموسة عرب
يف تأيت  التي  النهضة،  تلك  لتضحيات  املثالية  النامذج  شواهد  عىل   الوقوف 

.مقدمتها مواقف أيب الفضل العباس
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Abstract
The present research tried to shed light on the symbolic 

image which Abi Fadhl Al –Abbas ) personality represented 
in its idealistic dimension as he was considered the most 
prominent figure of all martyrs، the companions of Imam 
Husain’s (pbuh) in Karbala through a historical reading of the 
occasions of the texts and narrations by the Imams (pbuth) 
praising and complimenting him . The purpose behind such 
narrations was، as the research has come out with، to direct 
a doctrinal and intellectual address ( speech) for the Islamic 
group as the circumstances and the situations contributed to 
its being directed through such texts to remove the erroneous 
idea and misunderstanding Imam Husain’s (pbuh) uprising 
resulting from the Umayad counter propaganda and to 
connect the Ummah with the rightfulness of that revolution 
and its principles and goal and also always remembering and 
summoning it its tangible image through considering and 
mentioning the ideal samples of the sacrifice of that uprising 
of which Abi Al-Fadhl Al –Abbas (pbuh) was considered to be 
the best and was at its top .
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المقدمة
مع ما انطوت عليه ملحمة الشهادة احلسينية يف كربالء من تعدد وتنوع 
لصور البطولة و التضحية والثبات عىل املبدأ، وما قدمته من مشاهد ملهمة 
امتزجت فيها املأساة بالثبات، و شدة األمل وقساوته بعدم االكرتاث والصرب، 
وعظيم الفاجعة واملصيبة بالطمأنينة والرسور ، عرب ما أبداه أبطال كربالء من 
مواقف، لو مل يرِوها لنا شهود العيان ويتواتر نقلها، ملا اقتنعنا بأهنا تنتمي لعامل 
املمكنات، ولظنّنا بأهنا أقرب لعامل األساطري الذي حيكي زمن البطولة املتخيلة 
البائد، وإاّل هل مّر بتاريخ البرشية يف يوم من األيام أن جنديًا أو حمبًا كسعيد بن 
عبد اهلل احلنفي وقف أمام قائده أو حبيبه، ليصّد بوجهه وصدره سهام املوت 
الالهبة التي يراها ترتاشق عليه حاملة أمل املوت البطيء، فتخرتق عينيه ووجهه 
وجسده وهو يقف بال حراك، وبكل ثقة وثبات واطمئنان وإرصار عىل محاية 
حبيبه وقائده اإلمام احلسني، خمافة أن ينفذ إليه سهم من سهام املنية تلك، 
وليمكنه من إكامل صالته األخرية ومناجاته املشبعة باحلزن، وما إن تنقيض تلك 
الصالة واملناجاة حتى يوي ذلك املحّب الوله املثخن بآالم اهليام والسهام وهو 
يرجو أن يكون قد أدى حّق صحبته وحبه لقائده )1(. وكان هذا املحّب املتّيم 
ليلة عاشوراء: »واهلل  التفرق عنه  قد قال لإلمام احلسنيحني طلب منهم 
ال نخليك حتى يعلم اهلل أنا حفظنا غيبة رسول اهلل فيك. واهلل لو علمت 
أين أقتل ، ثم ُأحيى، ثم أحرق، ثم ُأحيى، ثم ُأذّر، يفعل ذلك يب سبعني مرة ما 
فارقتك، حتى ألقى محامي دونك . فكيف ال أفعل وإنام هي قتلة واحدة، ثم هي 

الكرامة التي ال انقضاء هلا« )2(.
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هام  الذي  عوسجة،  بن  كمسلم  وحمب  جندي  عىل  التاريخ  مر  وهل 
بحب اإلمام احلسني حتى أنه كان ال يرى يف الدنيا شيئًا يستحق االهتامم 
حبيب بن مظاهر ليودعه، وهو  غريه، فبعد أن دنا منه صديقه ورفيق دربه 
يلتقط أنفاسه األخرية يف احلياة ويبرشه باجلنة، قال له: لوال أين أعلم أين ف 
أثرك الحق بك ألحببت أن توصيني بكل ما أمهك. فرّد عليه ذلك اجلندي 
واملحب املتّيم بصوت ضعيف:» بل أنا أوصيك هبذا رمحك اهلل، وأهوى بيده 
مسلم بن عوسجة قد سمع  إل اإلمام احلسنيأن متوت دونه «)3(. وكان 
غشيكم  قد  الليل  هذا  املحرم:  من  العارش  ليلة  يف  ألصحابه  اإلمامقال 
فاختذوه جالً. فرّد عليه بحامسة ورباطة جأش واستعداد صادق وتام: أنحن 
نخيل عنك وبام نعتذر إل اهلل ف أداء حقك ؟. ال واهلل حتى أكرس ف صدورهم 
رحمي، وأرضهبم بسيفي ما ثبت قائمه ف يدي، وال أفارقك ، ولو ل يكن معي 

سالح أقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة دونك حتى أموت معك )4(.
أيب  بن  كعابس  وعاشق  بطل  عىل  ــام  األي من  بيوم  التاريخ  مّر  وهل 
شبيب الشاكري، الذي بلغ به عشقه للشهادة بني يدي قائده وحبيبه اإلمام 
أن رأى  بعد  املعركة  يلقي درعه ومغفره، ويركض إىل ساحة  احلسنيأن 
يف  بأسه  شدة  و  بقوته  ومعرفتهم  لشجاعته  إليه  يربزون  وال  يابونه  القوم 
احلروب، ففرت الرجال بني يديه، وما كان منهم إال أن يرضخوه باحلجارة 
من بعيد، فرموه باحلجارة من كل مكان وهو يشّد عليهم، حتى أثخنوه من 
رمي احلجارة والسهام، وتكاثروا عليه وقتلوه)5(. أم هل مّر بامرأة كأم وهب 
ترى ابنها- الذي مل يمِض عىل زواجه به إاّل وقت قصري جدًا- قد أحيط به 
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يف املعركة، وقد أخذته السيوف والرماح من كل مكان، حتى أثخن باجلراح، 
فتأخذ عمودًا من اخليمة، وتنزل إىل ساحة املعركة خلفه وهي تنادي: فداك 
أيب وأمي، قاتل دون الطيبني ذرية حممد ، و تطلب منه أن يرتكها تقاتل معه 
حتى املوت ، وعندما يقتل جتلس عند رأسه متسح الدم و الرتاب عنه وهتنئه 
بالنة، فتقتل وهي حمتضنة رأسه)6(. وهل مّر عىل مثل احلر الرياحي وزهري 
بن القني اللذين كان بإمكاهنام النجاة من تلك املذبحة، ولكنهام آثرا الشهادة 
عىل احلياة بإرصار عجيب، حتى أن زهريًا يتمّنى أن ُيقتل وحُييى وُيقتل وحُييى 
لو  قائاًل:» واهلل  فيخاطبه   . بيته  اإلمام احلسنيوأهل  مرارًا وتكرارًا دون 
كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها خمّلدين، إال أن فراقها ف نرصتك ومواساتك 
آلثرنا اخلروج معك عىل اإلقامة فيها . واهلل لوددت أين ُقتلت ثم ُنرشت ثم 
وعن  نفسك  عن  القتل  بذلك  يدفع  وأن   ، قتلة  ألف  كذا  ُأقتل  حتى  ُقتلت 

أنفس هؤالء الفتية من أهل بيتك«)7(.
وهكذا هي كل مواقف شهداء كربالء، إذ كانوا يتسابقون عىل الشهادة 
بني يدي اإلمام احلسني دفاعًا عنه وعن حريمه)8(، وكان كل منهم يتمّنى 
أن يذوق حّر السيوف ومرارة املوت البطيء مرات ومرات دونه)9( . ولذلك 
استحّق أنصاره أن يؤّبَنهم بقوله اخلالد الذي منحهم فرادة الصحبة املثالية:» 
إين ال أعلم أصحابًا أوف وال خريًا من أصحايب، وال أهل بيت أبر وال أوصل 
  العباس  الفضل  تتفّرد شخصية أيب  تقّدم  بيتي«)10(. مع كل ما  من أهل 
بميزهتا اخلاصة وسامهتا العليا يف هذا املجال، وهو ما حياول البحث الكشف 
عنه وعن مربراته، عرب منهج حتلييل وتفكيكي للنصوص املتعلقة باملوضوع، 
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التاريخ  كتب  بني  متنقاًل  فيه،  واألولية  األساسية  املصادر  عىل  وباالعتامد 
واحلديث وعلم االجتامع و غريها.

أواًل- أبو الفضل العباس الشهيد المثال.
مع كل ما اختّص به شهداء كربالء من رمزية وقداسة منغرسة يف الوجدان 
بقداستها  تنامز   العباس الفضل  أيب  شخصية  تبقى  الشيعي،  والوعي 
اخلاصة ومثاليتها القصوى وسمتها اإليثارية العليا، عرب سعة حضورها يف 
الوعي املتعلق بالبطولة والوفاء واإلخالص واألخوة احلقيقية والثبات عىل 
املبدأ والتضحية ألجله، وعرب استحواذها عىل املساحة األوسع من املشهد 
املتعاملون  كل  وجد  ولذلك  األليمة.  الواقعة  هلذه  والعزائي  العاشورائي 
مع شخصية أيب الفضل العباسصعوبة بحثية يف فك رموزها، وتفسري 
قداستها التي تفّردت بشكل ملحوظ عن كل شهداء كربالء، وعن كل أبناء 
األئمة اآلخرين، حتى باتت ال يربو عليها يف قداستها إال شخصيات األئمة 
الوعي  يف  وتتجذر  تتبلور  الشخصية  هذه  جعل  الذي  الرس  فام  أنفسهم؟. 
الشيعي هبذا املدى الواسع من العظمة والقداسة، مع قرص املسافة الزمنية 
التي عاشها، واقتصار مساحة احلراك أو الدور املؤثر واملحسوس يف تاريخ 

التشيع عىل حضوره يف كربالء؟ .
قد تبدو اإلجابة عن هذا التساؤل سهلة ألول وهلة، وهي أن كل شهداء 
بحّد  الوعي هي كربالء  قداستهم ومثاليتهم وجتذرهم يف  إنام صنع  كربالء 
الدين  ألجل  وتضحية  وفدائية  بطولية  صور  من  فيها  أبدوه  ما  أي  ذاهتا، 
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غيبت  التي  فكربالء  تفنى،  قامت وحتى  مذ  الدنيا  نظريها يف  انعدم  واملبدأ 
أجسادهم هي نفسها من نحتتهم يف مسارب الوعي والفكر روحًا متجذرة 
حية ال موت هلا. وعليه فقداسة املوىل أيب الفضل، ورس خلوده ال تشذ يف 
 تأّتيها أو مصدريتها عن مصدر قداسة غريه من أصحاب اإلمام احلسني

ممن شاركوه برسم املجد الثوري الشيعي املثايل؟.
قبل  ُقرر  ما  وهو  راهٌن  األول:  إشكاالن،  يعرتضها  اإلجابة  هذه  ولكن 
ميزت   ،الفضل أليب  خاصة  سامت  جمموعة  أو  سمة  هناك  أن  من  قليل 
بات  حتى  اآلخرين،  كربالء  شهداء  من  أقرانه  باقي  عن  ومثاليته  قداسته 
عن  بل  كربالء،  شهداء  كل  عن  فقط  ليس  خمتلف  أنه  الوعي  يف  منغرسًا 
عموم أبناء األئمة. وقد بحث)الدكتور عيل الوردي( يف دراسته لطبيعة 
املجتمع العراقي عن رس هذه النظرة اخلاصة، والتصور املنغرس يف نفوس 
أبناء الوسط واجلنوب أليب الفضل العباس، مشريًا إىل أن تأثريه ال يقترص 
عىل جمال الَقَسم فقط، وإنام يتعداه ملجاالت أخرى، كان من شأهنا أن أنتجت 
عادات وتقاليد وعقائد كثرية تدور حول شخصيته، كفاحتة العباس وخطة 
العباس وراية العباس وسيف العباس وعصا العباس وخبز العباس..، وأنم 
إذا أرادوا أن يعيبوا شخصًا بقّلة تدينه قالوا: نيس العباس. ويرجح الوردي أن 
منشأ هذه الظواهر، وهذه املنزلة الرفيعة والولع الشديد بأيب الفضليتأّتى 
من أن هذه القبائل وجدت فيه مثااًل رائعًا للفروسية البدوية، ولذلك وصفوه 
صفات  نظرهم  يف  فهي  و)شارته(عاجلة،  حار  ورأسه  الغضب  شديد  بأنه 

الفارس املغوار الذي تقدره قيمهم البدوية القديمة أيام تقدير)11(.
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الغرية،  العباسبشدة  الفضل  أيب  اسم  ارتبط  األســاس  هذا  وعىل 
ورصامة املوقف، وشدة الغضب للحق، فهو يعاقب من حيلف به كذبًا بصورة 
رسيعة جدًا، وهبذا الصدد تنقل الرحالة الربيطانية الليدي درور التي زارت 
العراق عام)1919م(يف كتاهبا )ف بالد الرافدين صور وخواطر( الذي كتبته 
مشاهداهتا  فيه  مسّجلة  العراق،  إىل  رحلتها  من  عودهتا  بعد  عام)192٣م( 
أن الشيعة يعتقدون أن العباس عسكريٌّ صارم، ولذلك  وخواطرها هناك: 

ال جيرس أحد أن يقسم به حانثًا )12(.
أو  صورته  الفضلإىل  أليب  القبائلية  النظرة  هذه  الــوردي  عزا  وقد 
شخصيته التارخيية، فراح يتتبع الوثائق التارخيية املتعلقة بسريته الشخصية، 

واقفًا عىل املحطات النصية التي نحتت شخصيته التارخيية:
والشجاعة  بالبأس  املعروفة  كالب  بني  لقبيلة  أمه  جهة  من  انتسابه   -1
والنجدة، وكيف أن اإلمام عليًا طلب من أخيه عقيل أن خيتار له امرأة 
من  أشجع  العرب  يف  ليس  وقال:  عليها  فدّله  العرب،  من  الفحول  ولدهتا 

آبائها وال أفرس)13(.
2- أنه كان يف عنفوان شبابه، وكان ذو صفات بدنية عظيمة حسب 
قويًا  وسياًم،  فارسًا  كان  أنه:  األصفهاين  الفرج  أبو  ينقل  البداوة.  مقاييس 

جسياًم، إذا ركب الفرس املطهم تكاد رجاله ختطان يف األرض)14(.
أخيه  عن  دفاعًا  متناهية  ال  بطولة  كربالء  معركة  يف  أبدى   وأنه  -3
احلسني، فكان حامل الراية وبطل املعركة، وُلّقب بساقي عطاشى كربالء، 
 احلسني ومعسكر  خيام  عىل  املرضوب  احلصار  خيرتق  أن  استطاع  ألنه 
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ويصل إىل ساحل النهر، وقد أبى أن يروي ظمأه إىل املاء قبل أخيه احلسني 
فاستشهد يف طريق  املخيم،  قربته وقفل راجعًا نحو  ونسائه وأطفاله، فمأل 
العودة. وكان ابن خاله عبد اهلل بن أيب املحل بن حزام الكاليب وشمر بن ذي 
هبام،  ويلتحق  احلسني  أخيه  معسكر  يرتك  أن  منه  طلبا  قد  الكاليب  اجلوشن 
ولكنه وبخهام أشد توبيخ ورفض ذلك العرض اخلبيث، معطيًا بموقفه هذا 

مثاًل رائعًا يف الشهامة واإلباء والوفاء حلق األخّوة والصحبة)15(.
مناقب  فيها  جتلت  التي  التارخيية،  واملعطيات  املواقف  هذه  عىل  بناًء 
كانت  أهنا  الــوردي،  قرر   العباس الفضل  أيب  سرية  يف  العليا  الفروسية 
ذات تأثري بالغ يف نفوس القبائل الريفية، وأسهمت بشكل فاعل يف صناعة 
عىل  املجالس  يف  يرّددوهنا  كانوا  اخلطباء  أن  التأثري  هذا  عزز  ومما  صورته، 
قداسة  تكونت  وعليه  الشجية،  القصائد  بعض  وفقها  وينسجون  الدوام، 

شخصية أيب الفضلعرب مزج عنارصها التارخيية بيشء من التهويل)16(.
ز  فتميُّ احلقيقة،  من  جزًء  أصاب  قد  هذا  الوردي  تعليل  أن  يبدو  ولكن 
وما  والبطولة،  الفروسية  حــدود  عند  تقف  ال  وقداسته،   الفضل أيب 
 األئمة أقوال  من  نلمس  إذ  كربالء،  معركة  يف  وبسالة  فدائية  من  أبداه 
ومدحهم له- كام سيأيت- سامت روحية ومعنوية ودينية خاصة، متيز هبا أبو 
الفضلورفعته إىل مقام مدح املعصوم و تقريظه وتأبينه بأكثر من موقف 
وشاهد؟. ومن اللطيف أننا ال نرى يف مدائحهم تلك تركيزًا عىل الفروسية 
والبطولة بقدر تركيزهم عىل سامته الروحية والدينية، كصالبة اإليامن وكامل 
املعرفة وسعة العلم. وهو ما دفع بعض العلامء املعارصين- بام فيهم مراجع 
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التقليد- للبحث يف أرسار هذه الشخصية العظيمة، وطرح آراء تدور حول 
التي  أي  االكتسابية  أو  الصغرى  بالعصمة  سواء  عليه(  اهلل  عصمته)سالم 
تكتسب عن طريق االقتداء باملعصوم بالعصمة الكربى، أو أنه معصوم 
يعرب  كام  غريه  إىل  معها  حيتاج  ال  التي  االستكفائية  أو  الكربى  بالعصمة 

العلامء)17(.
أما اإلشكال الثاين الذي يعرتض الفكرة القائلة بأن قداسة شخصية أيب 
الفضل العباس ومثاليتها إنام ترتد من حدث كربالء ومواقفه فيها، شأنه 
يف ذلك شأن مجيع صحابة اإلمام احلسني الذين استشهدوا بني يديه، فهو 
املعارصة  املعطيات  عىل  بناًء  الفكرة  هذه  خُيرج  أنه  بمعنى  معاص.  إشكال 
ز أيب الفضل عن غريه بدا واضحًا منذ انطالقة النهضة  للحدث نفسه، فتميُّ
احلسينية، وقبل أن يقدم تلك التضحية الوتر اخلالدة، فاإلمام احلسني كان 
يرى أخاه العباس ممثاًل أو نائبًا عنه، ولذلك عندما حارصته جيوش بني 
تلقاهم  حتى  أخي،  يا  أنت  بنفيس  اركب  عباس  يا  قائاًل:  إليه  التفت  أمية، 
اإلمام  أخيه  إل  رجع  ثم   ،الفضل أبو  فكّلمهم  هبم،  جاء  عام  فتسأهلم 
أن  وأخبهم  القوم،  إل  أخي  يا  ارجع  له:  فقال  بنيتهم،  احلسنيوأخبه 
ينرصفوا بقية هذا اليوم حتى ننظر ف أمرنا و أمرهم، فرجع إليهم وأبلغهم 
بام قال)18(. وقد وقف من حتدث عن أيب الفضل كثريًا عند عبارة)اركب 
مضامني  من  حتمله  وما  واملعنوية،  الدينية  أخي(وداللتها  يا  أنت  بنفيس 
له   احلسني اإلمام  وحب  قداسته  ومدى  شخصيته  حقيقة  عن  تكشف 

وستأيت اإلشارة لذلك الحقًا.
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عاشوراء)19(.  يوم  رايته  سّلمه    احلسني  اإلمام  أن  ذلك  اىل  أضف 
ومعلوم ما ملهمة محل الراية من داللة وإحياء عند العرب، وما تتوفر حلاملها 
من مؤهالت متيزه عن غريه للقيام هبذه املهمة، كام أن اإلمام احلسنيعهد 
لقب السّقاء وأبا قربة)20(. وكان يندبه الستنقاذ  إليه بإحضار املاء، ولذلك 
أّخر خروجه ملالقاة األعداء  بعض صحابته حني حييط هبم األعداء)21( كام 
اآلن  نادى:   أنه حتى  تأثر،  أيام  بشهادته  تأثر  وقد  خرج،  من  آخر  فكان 

انكرس ظهري، وقّلت حيلتي)22(.
أساس  عىل  الفضلكانت  أليب  األدوار  هذه  إناطة  أن  يظهر  وبذلك 
معطيات وخصائص تركزت يف شخصيته فمنحته هذا التميز، وجعلته جديرًا 
أن متيزه وعلو  بمعنى  األمثل.  املهام بشكلها  بتلك  يقوم  بالثقة، وأهاًل ألن 
نتيجة  إال  كربالء  يف  مواقفه  تكن  ومل  فيه،  قارة  سمة  ومكانتههي  مرتبته 
واملناسبة  الظرف  بمثابة  كانت  املواقف  فتلك  هلا،  حاصل  وحتصيل  حتمية 
هذه  تركيز  وسيأيت  وخصائص.  قدرات  من  به  يتمتع  ملا  واملجلية  الكاشفة 

الفكرة خالل الوقوف عىل مدائح األئمةله وأقواهلم فيه.
وقد رّجح السيد أبو القاسم الديباجي يف كتابه العباس بن عيلبطل النهضة 
احلسينية أن منشأ هذا التميز تأّتى من تكامل أسس بناء الشخصية)الوراثة- 
الرتبية- البيئة(، كام يقول علامء النفس، فانتامؤه لبيت النبّوة من جهة، ولقبيلة 
أمه أم البنني من جهة أخرى، ومن ثم تربيته عىل أيدي أبيه وإخوتهونشأته 
يف بيت النبّوة واإلمامة، حيث الطهارة والقداسة العليا واملثىل، هي التي منحته 
هذه الشخصية املتميزة واملقدسة، التي كادت أن تبلغ مرتبة العصمة اإلهلية)23(.
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ويف الوقت الذي ذهب السيد املقرم لتفسري هذه القداسة واملنزلة الرفيعة 
حاول  التي  االكتسابية،  العصمة  أو  الصغرى  العصمة  بنظرية  القول  إىل 
 .)24(الفضل أيب  بحق  الواردة  النصوص  استنطاق  عرب  عليها  االستدالل 
كتابًا  يؤّلف  العاميل  محود  جيل  حممد  املعارص  الديني  واملرجع  الشيخ  نجد 
بعنوان: العصمة الكبى لول اهلل العباس بن أمري املؤمنني رّدًا عىل كتاب 
املرجع الديني السيد حممد حسني الشريازي: العباس والعصمة الصغرى 
فيناقش فيه رأي السيد املقرم ويرّد عليه، ويذهب إىل القول بالعصمة الكربى 
أليب الفضل ولكنها عصمة دون عصمة النبي وأهل البيتحسب 

رأيه)25(.

.)(في أقوال األئمة )(ثانيًا- أبو الفضل
اعتمدت النقاشات واآلراء التي قالت بعصمة أيب الفضل العباسسواء 
عرب  كام  االستكفائية،  الكربى  بالعصمة  أم  االكتسابية  الصغرى  بالعصمة 
أقوال  واستنطاق  تفكيك  عىل  املوضوعة،  هذه  يف  خاضوا  الذين  العلامء 
تأويل  أو  فهم  حماولة  بذلك  الفضل.وهي  أيب  بحق  األئمةالصادرة 
السياّم  جيانبها  بام  جتابه  قد  اعتقادية،  وقناعات  منحى  حسب  للنصوص 
مع  التعامل  يف  أسلوهبم  أو  االعتقادي،  منحاهم  أصحاهبا  يشارك  ال  ممن 
ويف  ألفاظه.  إىل  االحتكام  حتى  أو  دالالته،  وتطويع  فهمه  وطرائق  النّص 
العصمة)صغرى- كربى( املادة األولية ألي من فريض  تبقى  كلتا احلالتني 
يظهر  الذي  املــدون،  النّص  هي  املغايرة،  أو  املتفقة  األخرى  الفروض  أو 
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عدته  واستعامل  التارخيي  البحث  أدوات  تفعيل  عرب  الستنطاقه  بحاجة  أنه 
املنهجية، وهو ما نرومه فيام ييل.

أبا الفضليف كربالء، عندما اجتمعت  1- اإلمام احلسني خياطب 
يا  أنت  بنفيس  اركب  عباس  يا  بقوله:  خيامه  حول  سعد  بن  عمر  جيوش 

أخي...)26(.
بداية مل يرصد البحث استخدامًا هلذه العبارة هبذا النسق، أي يف صدورها 
من األعىل شأنًا ملن يليه يف املرتبة إال يف هذا املوضع!، وهذا ما يؤرش خلصوصية 
أيب الفضل عند اإلمام احلسني ومدى التصاقه به وحبه له، ولعلنا نجد 
الشاهد يف ذلك أن اإلمام كان ينادي حني استشهاد أيب الفضل:اآلن 
انكرس ظهري، وقّلت حيلتي)27(. إذن فهذه العبارة تكشف عن علقة روحية 
نلمس  وكأننا   ،العباس الفضل  أيب  احلسنيوأخيه  اإلمام  بني  ونفسية 
فيها فيضًا من احلب املتبادل بني األخوين، بحيث أن أحدمها يفدي اآلخر 
بنفسه، ولذلك عندما وصل أبو الفضل إىل املرشعة ومأل القربة، وأخذ 
غرفة من املاء ليرشب تذكر عطش أخيه احلسنيوأهل بيته فنفض املاء من 

يده ومل يرشب-مع شدة العطش الذي كان يعانيه- وقال:
     يا نفس من بعد احلسني هوين      فبـعـــــــده ال كنت أن تكوين
     هذا حســـــــــني وارد املنــون      و تشــــــــــــربني بــارد املعني
     تاهلل ما هذا فعــــــــال ديــــني      و ال فعــــاُل صـــــادق اليقنيهِ

أخذ  القوم،  تكاثر عليه  القربة، وقد  اخليام وهو حيمل  إىل  وعندما رجع 
يقاتلهم وهو يقول:
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     ال أرهب املوت إذا املوت رقـى      حتـى أوارى ف املصــاليت لقا
     نفيس لنفس الطاهر الطهر وقى      إنـي أنا العباس أغدو بالســـقا)2٨(

فهذا التأكيد عىل التشاكل والتامهي بني نفسيهام، وافتداء كل منهام لآلخر 
بنفسه، يفصح عن مدى احلب واملودة املنعقدة بينهام، وتعلق كل منهام باآلخر، 
السيام وأن اإلمام احلسني  يضع كل كلمة وكل صفة يف حملها، وال يطلق 
الكالم جزافًا، ولذا نجده عندما يرسل مسلم بن عقيلإىل الكوفة، عىل عظم 
والوصف  الصفة  به، وعظم  املناط  الدور  مسلم ومكانتها، وعظم  شخصية 
الذي قرهنام به، ال نراه يصفه بام وصف به أبا الفضل، إذ كتب ألهل الكوفة 

قائاًل: إين باعث إليكم أخي وابن عمي وثقثي من أهل بيتي)29(.
ومل   ،احلسني اإلمام  أخيه  يدي  العباسعىل  الفضل  أبو  تربى  لقد 
املؤرخني ال حيددون  أن  الرغم من  منذ والدته حتى شهادته، وعىل  يفارقه 
وقت زواج اإلمام عيل من أم البننيبل لعّل بعضهم يزيد األمر تعقيدًا 
انه  إال   ،)26(الزهراء فاطمة  السيدة  شهادة  بعد  هبا  زواجه  إىل  يشري  حني 
يمكن معرفة الوقت التقريبي هلذا الزواج املبارك من خالل تتبع أعامر أبنائها 
سنة(وعثامن  بعمر)25  كان  اهلل  فعبد  كربالء،  يف  شهادهتم  حني  األربعة 
 الفضل أبو  كان  حني  يف  بعمر)19سنة()28(،  وجعفر  بعمر)21سنة( 
ذلك  أن  يظهر  وعليه  عــام)25هـــ(.  ولد  أنه  بمعنى  بعمر)34سنة()30(، 
الزواج املبارك قد تأخر عن شهادة السيدة الزهراءبام يقرب من)14سنة(
احلسنيحوايل)20  اإلمام  عمر  كان  املدة  هذه  وخالل  عام)24هـ(.  أي 
سنة(أي يف ريعان الشباب، ومن الطبيعي مع هذه احلالة أن يتعلق األخوان 
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ببعضهام البعض، فريى أبو الفضل يف أخيه اإلمام احلسنيمثاله األعىل، 
ويقوم اإلمام احلسنيبرتبية أخيه واالهتامم به، هذا فضاًل عن طبيعة عالقة 

.باحلسنني السيدة أم البنني
فاستعب،   العباس بن  اهلل  عبيد  العابدينإىل  زين  اإلمام  نظر   -2
عمه  فيه  قتل  أحــد،  يــوم  اهللمن  رســول  عىل  أشــد  يــوم  من  ما  قــال:  ثم 
يوم  بن أيب طالب. وال  ابن عمه جعفر  فيه  قتل  يوم مؤتة  محزةوبعده 
كيوم احلسنيازدلف إليه ثالثون ألف رجل، يزعمون أنم من هذه األمة 
العباس،  عمي  اهلل  رحم   :قال ثم  بدمه..،  وجل  عز  اهلل  إل  يتقّرب  كٌل 
وجل  عز  اهلل  فأبدله  يداه،  قطعت  حتى  بنفسه  أخاه  وفدى  وأبىل،  آثر  فلقد 
هبام جناحني يطري هبام مع املالئكة ف النة كام جعل لعفر بن أيب طالب، وإن 

لعمي العباس عند اهلل منزلة يغبطه هبا جيع الشهداء يوم القيامة)٣1(.
عميقة  منهجية  مقاربة  عقد  حياول   العابدين زين  اإلمام  أن  واضح 
املستوى بني الشخصيات املحورية يف مواقفها جتاه قضية اإلسالم ورسالته، 
واإلمام   للنبي بالنسبة  ومكانتها  الشخصيات  هذه  قرب  مستوى  عىل 
والوفاء  والثبات  النموذجية  للتضحية  استعدادها  مدى  و   ،احلسني
املرتتب  األثر  نوعية  مستوى  وعىل  اإليثارية،  سامته  بأعىل  والتفاين  اخلالص 

عىل تلك التضحية.
وبعبارة أخرى يلحظ أن هؤالء األبطال النموذجيني الثالثة، قد تفردوا 
من  حتملوه  وبام  احلاسمة،  املواجهات  تلك  يف  حمورية  أدوار  من  أدوه  بام 
واملبدأ،  والقضية  الدين  ألجل  التضحية،  وعظم  األوصال  وتقطيع  اجلراح 
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يوم  وكبده  جسده  ُقّطع  و  به  ُمّثل  قد   الشهداء سيد  محزة  أن  فمعلوم 
فآمل  مؤتة،  يوم  باجلراح  وأثخن  يداه  قطعت  الطيارقد  جعفرًا  وأن  أحد، 
وأهنام  السيام  حزن،  أيام  وأحزنه  أمل،  النبيأيام  قلب  الصورة  هبذه  قتلهام 
هذه  يه  عمَّ الفضلمن  أبو  ورث  وقد  إليه،  وصحابته  قرابته  أقرب  من 
وهشم  يداه،  فقطعت  ونوعها،  التضحية  مستوى  يف  التفرد  وهذا  املواساة 
رأسه بعمود احلديد، واخرتقت السهام عينيه وباقي جسده الرشيف، فأملت 
أمل  نوعية تضحيته وفداحة مصيبته قلب أخيه وحبيبه اإلمام احلسنيأيام 
وأحزنته أيام حزن، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يظهر أن حديث اإلمام 
زين العابدينهذا كان بمحرض بعض األشخاص، ويبدو أن هلذه املقاربة 
بن  اهلل  عبيد  أخيه  ابن  من   عيل اإلمام  بن  األطرف  عمر  بموقف  عالقة 
العباس ، إذ ورد أن عمر األطرف نازع عبيد اهلل بن العباس يف مرياث أبيه 
أيب العباسوعمومته)عبد اهلل، جعفر، عثامن(، ويظهر أهنام احتكام لإلمام 

زين العابدينفأعطى عمر األطرف ما أرضاه به)٣2(.
  وتتبع أحوال عمر األطرف تشري إىل أنه ختّلف عن أخيه اإلمام احلسني
فلم خيرج معه، رغم أن اإلمام احلسنيدعاه إل اخلروج. ويقال إنه ملا بلغه قتل 
أخيه اإلمام احلسني خرج ف معصفرات)33( له وجلس بفناء داره وقال: أنا 
الغالم احلازم، ولو خرجت معهم لذهبت ف املعركة وقتلت. ثم أنه كان أول 
من بايع عبد اهلل بن الزبري، ثم بايع بعده احلجاج الثقفي)34(. كام أنه استعان 
 العابدين زين  اإلمام  كان  فقد   ، العابدين  زين  اإلمام  ضّد  باحلجاج 
يتوّل مسؤولية صدقات رسول اهللوصدقات أمري املؤمنني. أي عملية 
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من  واملعوزين  واملستحقني  واملحتاجني  الفقراء  عىل  توزيعها  و  جبايتها 
صدقاته  ييل  ال  بأن  املؤمننيأوىص  أمري  اإلمام  وكان  وغريهم،  العلويني 
 ،فعهد هبا بداية إىل اإلمام احلسن ،إال أبناؤه من السيدة فاطمة الزهراء
وأوصاه أن يدفعها بعده لإلمام احلسني، فانتقلت مهمة اإلرشاف عليها 
أن  ويبدو   .)35(العابدين زين  اإلمــام  احلسنيإىل  اإلمــام  شهادة  بعد 
اإلمام  ليضغط عىل  إىل احلجاج  فلجأ  األموال،  تلك  ببعض  طمع  األطرف 
زين العابدين ليدخله يف تويل أمر تلك الصدقات، فكتب احلجاج الثقفي 
لإلمام زين العابدين: أدخل عمك وبقية أهلك ف صدقات عيل. فأجابه 
اإلمام: أنه لن يفعل ذلك. فقال احلجاج: لكني أفعل. أي سأجعلك تفعل 
عبد  فكتب  بذلك،  مروان  بن  امللك  عبد  اإلمامإل  فكتب  بالقوة.  ذلك 
.)36(امللك إل احلجاج: ليس لك ذلك. أي أنه أمره بعدم التعرض لإلمام

وُذكر أن األطرف نازع اإلمام زين العابدين يف تلك الصدقات، عند 
يا أمري املؤمنني. أنا ابن  عبد امللك بن مروان، فقال عمر خماطبًا عبد امللك: 

املّصّدق وهذا ابن ابن، فأنا أول هبا منه!. فتمثل عبد امللك بقول الشاعر:
      ال جتعل الباطل حّقــــــًا وال      تلط دون احلــــــــّق بالباطل

فقد  احلسني  بن  عيل  يا  قم  فقال:   العابدين زين  اإلمام  إىل  التفت  ثم 
وّليَتَكها، فقاما فلام خرجا تناوله عمر وآذاه فسكت عنه، ول يرّد عليه شيئًا، فلام 
كان بعد ذلك دخل حممد بن األطرف عىل اإلمامفسّلم عليه وأكّب عليه 

يقبله فقال له اإلمام يا ابن عم، ال متنعني قطيعة أبيك أن أصل رمحك)37(.
ويظهر أن قضية صدقات اإلمام أمري املؤمنني وواليتها قد سببت بعض 
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النزاعات بني أفراد البيت العلوي، فهناك نصوص تتحّدث عن منازعة حممد 
بن احلنفية لإلمام زين العابدين بشأهنا)38(هذا فضاًل عن منازعته له بشأن 
بن  املثنى  احلسن  بن  اهلل  عبد  الصدقات  تلك  بشأن  تنازع  كام  اإلمامة)39(، 
اإلمام احلسن، مع اإلمام الباقروقد أناب اإلمام الباقر يف التخاصم 

.)40(عنه بشأهنا أخاه زيدًا الشهيد
املناسبة  اغتنم هذه   العابدين اإلمام زين  أن  املستبعد  ليس من  وعليه 
أبيه اإلمام  املقاربة لتوجيه رسالة لعمومته وأوالدهم ممن ختّلفوا عن  وهذه 
احلسنييف كربالء وال سيام عّمه عمر األطرف، بأنكم تتنازعون وتتمسكون 
بدنيا زائلة، عىل املرياث وعىل الصدقات، وال تفكرون بأن ترتقوا بمستوى 
تفكريكم لتصبحوا مثل أسالفكم)محزة سيد الشهداء، جعفر الطيار، العباس 
بن عيل(الذين نالوا قداسة الدنيا واآلخرة، بإيامهنم النقي وإيثارهم املتفرد، 
اإلمام  وسبطه   ،النبي قرره  ملا  املطلق  وتسليمهم  اخلالصة  وطاعتهم 
تلك  يقفوا  أن  عليهم  أمىل  الذي  اليقني،  مرحلة  بلغوا  أن  بعد   ،احلسني
املواقف وأن ال يبالوا بام أصاهبم، وأن يمضوا إىل التضحية بنفوس مطمئنة 
ولذا  والتضحية،  اإليثار  نوعية  يف  املثالية  الصور  تلك  فقّدموا  مستبرشة، 
نجده يعقب عىل ذلك بقوله: رحم اهلل عّمي العباس، فلقد آثر وأبىل، وفدى 
أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله اهلل عز وجل هبام جناحني يطري هبام مع 
املالئكة ف النة كام جعل لعفر بن أيب طالب، وإن لعّمي العباس عند اهلل 

منزلة يغبطه هبا جيع الشهداء يوم القيامة.
يبقى أن نشري هنا إىل أن بكاء اإلمام زين العابدينبمجرد رؤيته البن 
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عمه عبيد اهلل بن العباس، ربام يشري إىل صغر سّن األخري آنذاك، ومدى تأمل 
اإلمام لُيْتمه وهو يف مقتبل عمره، ولذا أعطاه دفعة معنوية واساه هبا، عرب 
املرتبة  البيت، وعلّو  التي احتلها أبوه يف نفوس أهل  الرفيعة  املنزلة  بيان 
التي حتّصل عليها، ويبدو أن اإلمامقد تكفل عبيد اهلل بن العباس وأحاطه 
برعايته وعنايته، وملا كرب وبلغ مرحلة الشباب عزز انتامءه إليه بأن زوجه ابنته 

املكناة أم عيل)41(.
صلب  البصرية،  نافذ  العباس  عمنا  كان   :الصادق اإلمــام  4-قــال 
شهيدًا،  ومىض  حسنًا  بالء  احلسنيوأبىل  اهلل  عبد  أيب  مع  جاهد  اإليامن، 

وورث إخوته من أمه، وورثه ابنه عبيد اهلل بن العباس)42(.
أليب   العباس الفضل  أيب  زيارة  كيفية  الصادقيف  اإلمام  قال   -5
الفرات  شط  عىل  عيلوهو  بن  العباس  قب  زيارة  أردت  إذا  الثاميل:  محزة 
بحذاء احلائر فقف عىل باب السقيفة وقل: سالم اهلل وسالم مالئكته املقربني 
وأنبيائه املرسلني، وعباده الصاحلني وجيع الشهداء والصديقني، والزاكيات 
بالتسليم  املؤمنني. أشهد لك  يا بن أمري  تغتدي وتروح عليك  فيام  الطيبات 
املنتجب،  والسبط  املرسل،  النبي  خللف  والنصيحة  والوفاء  والتصديق 
رسوله،  عن  اهلل  فجزاك  املهتضم،  واملظلوم  املبلغ،  والويص  العال،  والدليل 
بام  الزاء  أفضل  واحلسني  احلسن  وعن  فاطمة،  وعن  املؤمنني،  أمري  وعن 
صبت واحتسبت وأعنت، فنعم عقبى الدار. لعن اهلل من قتلك، ولعن اهلل 
من  اهلل  ولعن  بحرمتك،  واستخّف  حقك  جهل  من  اهلل  ولعن  ظلمك،  من 
حال بينك وبني ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلومًا،.. قتل اهلل أمة قتلتكم 
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باأليدي واأللسن. السالم عليك أهيا العبد الصالح املطيع هلل ولرسوله وألمري 
املؤمنني وللحسن واحلسني...، أشهد وُأشهد اهلل أنك مضيت عىل ما مىض به 
البدريون واملجاهدون ف سبيل اهلل، املناصحون له ف جهاد أعدائه، املبالغون 
ف نرصة أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك اهلل أفضل الزاء، وأكثر الزاء، 
أمره.  والة  وأطاع  دعوته،  له  واستجاب  ببيعته  وف  ممن  أحد  جزاء  وأوف 
ف  اهلل  فبعثك  املجهود،  غاية  وأعطيت  النصيحة،  ف  بالغت  قد  أنك  أشهد 
أفسحها  جنانه  من  وأعطاك  السعداء،  أرواح  مع  روحك  وجعل  الشهداء، 
منزاًل وأفضلها غرفًا، ورفع ذكرك ف عّلّيني وحرشك مع النبيني والصديقني 
والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا. أشهد أنك ل هتن ول تنكل. وأنك مضيت 
عىل بصرية من أمرك مقتديًا بالصاحلني، ومتبعًا للنبيني.، أشهد لقد نصحت 
اهلل  ولعن  قتلتك،  أمة  اهلل  فلعن  املوايس،  األخ  فنعم  ولرسوله وألخيك،  هلل 
أمة ظلمتك، ولعن اهلل أمة استحّلت منك املحارم وانتهكت ف قتلك حرمة 
أخيه،  عن  الدافع  واألخ  الناص،  املحامي  املجاهد،  الصابر  فنعم  اإلسالم، 
املجيب إل طاعة ربه، الراغب فيام زهد فيه غريه من الثواب الزيل والثناء 

الميل، فأحلقك اهلل بدرجة آبائك ف دار النعيم)4٣(.
يّتضُح من نّص اإلمام الصادقاألول بأنه جاء إجابًة عن سؤال ُوّجه 
إليه بخصوص عمه أيب الفضلولعل السؤال تطرق إىل مسألة مرياثه؛ إذ 
قال  معاوية بن عامر الزيدي)44(من أنه  النّص، عام رواه  ال تبتعد أجواء هذا 
لإلمام للصادق: كيف قسمتم نحلة فدك بعد ما رجعت عليكم؟. فقال 
اإلمام:أعطينا ولد عبيد اهلل بن العباس الشهيد الربع والباقي لولد فاطمة 
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.)45(فأصاب بني العباس بن عيل أربعة أسهم حلصة أربعة نفر ورثوا عليًا
ولعل ما يعزز هذا الّظن أن الراوي الوحيد هلذين النّصني، وهو أبو نرص 
وعليه  التوايل،  هبذا  ذكرمها  اهلجري(قد  الرابع  القرن  أعالم  البخاري)من 
أيب  الصادقعن  اإلمــام  سأل  عندما  عامر  بن  معاوية  أن  الراجح  فمن 
الفضلأو عن قسمة فدك أجابه اإلمام الصادق هبذين النّصني اللذين 

يبدو أهنام نٌص واحد ولكن البخاري فرق بني ألفاظه.
الشيعة  بعض  أنظار  حمط  كانت   الفضل أيب  شخصية  أن  هذا  من  يستفاد 
األئمة  ترصفات  يف  ومكانتها  قدرها  علّو  يستشعرون  كانوا  وأهنم  تساؤالهتم،  و 
وسلوكياهتم مع أبنائه أو عند ذكره)سالم اهلل عليه(، وكان األئمة بدورهم يبينون 
هلم صفاته و مآثره التي مكنته من الوصول إىل هذه املكانة الرفيعة واملنزلة العظيمة، 
ومن بينها ما جاء يف حديث اإلمام الصادق  األول أنه كان)نافذ البصرية- صلب 
إنام   الفضل أبا  أن  من  إليه،  اإلشارة  اإلمامما سبقت  يؤكد  فهنا  اإليامن( 
وصل هلذه املكانة واملنزلة الرفيعة بناًء عىل مؤهالت وسامت كانت قارة يف 
 شخصه، وهي التي جعلته يبيل ذلك البالء العظيم بني يدي اإلمام احلسني

فيستحّق هذا التكريم وهذه املرتبة العالية.
يف  أكرب  بصورة  ملحة  أبعادها  معرفة  وبدت  املكانة،  هذه  تعززت  وقد 
كربالء،  يف  الرشيفني  القربين  بناء  بعد  سيام  وال  الصادق  اإلمام  عرص 
يف  كربالء  احلسنيوشهداء  اإلمــام  زيــارة  يف  للشيعة  املجال  وانفساح 
أخريات الدولة األموية وبدايات الدولة العباسية، التي أقامت حكمها عىل 
شعارات الرضا آلل حممد والطلب بثأرهم وال سيام اإلمام احلسني وأهل 
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لذلك وجه  وبغيهم وظلمهم،  األمويني  تسّلط  وإنصاف شيعتهم من  بيته، 
يف  بيّنه  الذي  النحو  الفضلعىل  أيب  زيارة  إىل  الصادقالشيعة  اإلمام 

الزيارة املأثورة عنه.
اإلمام  صحابة  زيــارة  الفضلونّص  أيب  زيــارة  نّص  لقارئ  ويبدو 
احلسنيأن اإلمام الصادقأراد ختليد ذكرى أولئك الشهداء، وذكرى 
قضيتهم بعّدها قضيًة حمورية يف ديمومة الدين والرسالة املحمدية، وبعّدها 
ف واملزيف عىل  فيصاًل بني اإلسالم والدين األصيل واإلسالم والدين املحرَّ
أيدي بني أمية وحكام اجلور والضاللة. و ذلك عرب ختليد ذكرى أصحاهبا 
ذلك  يف  املتداولة  والثناء  املدح  أساليب  من  عهد  عام  متامًا  مغاير  نحو  عىل 

الوقت كالشعر و املكاتبات مثاًل.
من  أداة  متثل  ذاهتا  بحد  الزيارة  ونصوص  ألفاظ  كانت  أخرى،  بعبارة 
أدوات اخلطاب التي وظفها اإلمامللتعريف باملبدأ والقضية التي استشهد 
ألجلها هؤالء الشهداء العظام، والغاية التي كانوا ينشدوهنا، والتي حاولت 
البيتواملنهج  وأهل  القرآن  ولفكر  لإلسالم  املضادة  األموية  الدعاية 
املحمدي األصيل، تغييبها عن فكر املسلمني وأذهاهنم، عرب الدعاوى التي 
أطلقوها حتت مظلة الدين والرشع، وبعنوانات:)اخلروج عن الدين، الفسق، 
البغي...(.  جده،  بسيف  قتل  والقدر،  القضاء  الفساد،  الطاعة،  عن  املروق 
ولفضح كل زيف وكذب ودعاوى أولئك الظلمة، وتربيراهتم واحتجاجاهتم 
عىل قتل أولئك الشهداء، وكل األحرار الذين نشدوا اخلالص من جترّبهم 

وظلمهم وطغياهنم.
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ُيتوخى منها  ُعليا  أبا الفضلبمضامني  ولذلك نجد اإلمامخياطب 
ومن  للناس  وتوضيحها  طرحها  املراد  والقضية  احلدث  ملستوى  االرتقاء 
وعباده  املرسلني،  وأنبيائه  املقربني  مالئكته  وسالم  اهلل  سالم   :قوله ذلك 
تغتدي  فيام  الطيبات  والزاكيات  والصديقني،  الشهداء  وجيع  الصاحلني 
والوفاء  والتصديق  بالتسليم  لك  أشهد  املؤمنني.  أمري  بن  يا  عليك  وتروح 
العال، والويص  املنتجب، والدليل  املرسل، والسبط  النبي  والنصيحة خللف 
املبلغ، واملظلوم املهتضم، فجزاك اهلل عن رسوله، وعن أمري املؤمنني، وعن 
فاطمة، وعن احلسن واحلسني أفضل الزاء بام صبت واحتسبت وأعنت، 

فنعم عقبى الدار..
وهنا جيدر بنا االنتباه إلبداع اإلماميف توظيف املناسبة والظرف لتأدية 
ووصل  واملكان،  الزمان  حدود  جتاوز  الذي  املمنهج،  والتخليد  التعريف 
املايض باحلارض و املستقبل. بمعنى أنه جتاوز ظرفه ووقته لينحت يف ذاكرة 
استشهد  التي  والقضية  املبدأ  السنني،  مّر  عىل  املتعاقبة  اإلسالمية  األجيال 
واإليثار  املجهود  من  أعطى  ما  ألجلها  وأعطى   الفضل أبو  ألجلها 
اإليامن،  وصالبة  البصرية  نفاذ  عىل  املرتّتب  األثر  مبينًا  العظيمة.  والتضحية 
والتسليم اإلهلي  الرمحة  لتنزل  أصبح حمطة  أن  اجلهاد واإليثار، وهو  وذلك 
آياته،  من  العديد  يف  الكريم  القرآن  يعرضه  ما  نحو  عىل  املالئكة.  وتسليم 
ُلوَن َما  يَن َيصهِ هِيَثاَق* َوالَّذهِ هِ َواَل َيْنُقُضوَن امْل يَن ُيوُفوَن بهَِعْهدهِ اهللَّ قال تعاىل:﴿ الَّذهِ
وا  يَن َصَبُ * َوالَّذهِ اُفوَن ُسوَء احْلهَِسابهِ ْم َوخَيَ ُ َشْوَن َرهبَّ ُ بهِههِ َأْن ُيوَصَل َوخَيْ َأَمَر اهللَّ
ا َوَعاَلنهَِيًة َوَيْدَرُءوَن  ًّ َّا َرَزْقَناُهْم سهِ اَلَة َوَأْنَفُقوا ممهِ هِْم َوَأَقاُموا الصَّ اْبتهَِغاَء َوْجههِ َرهبِّ
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َصَلَح  َوَمْن  ا  َيْدُخُلوَنَ َعْدٍن  َجنَّاُت   * ارهِ الدَّ ُعْقَبى  ْم  هَلُ ُأوَلئهَِك  َئَة  يِّ السَّ َسَنةهِ  بهِاحْلَ
َباٍب*  ُكلِّ  ْن  مهِ ْم  َعَلْيههِ َيْدُخُلوَن  َوامْلاََلئهَِكُة  هِْم  يَّاهتهِ َوُذرِّ ْم  ههِ َوَأْزَواجهِ ْم  َآَبائهِههِ ْن  مهِ
تعاىل: وقال  ار﴾الرعد/24-20.  الدَّ ُعْقَبى  َفنهِْعَم  ُتْم  َصَبْ بهِاَم  َعَلْيُكْم   َساَلٌم 

ُكْنُتْم  بهِاَم  َة  نَّ اْلَ اْدُخُلوا  َعَلْيُكُم  َيُقوُلوَن َساَلٌم  بهِنَي  َطيِّ امْلاََلئهَِكُة  اُهُم  َتَتَوفَّ يَن  ﴿الَّذهِ
َتْعَمُلوَن﴾النحل/٣2. وغريها العديد من اآليات القرآنية التي حاكت هذا 

املضمون.
ولعّل ما يعّزز الغاية من ذلك اخلطاب أن اإلمام يعود للتأكيد- يف أكثر 
الكامل واليقني املطلق،  التصديق  الزيارة- عىل سمة  من مقطع من مقاطع 
بعّده   احلسني اإلمام  أخيه  الفضل جتاه  أبو  قدمه  الذي  املثايل  والوفاء 
اخلليفة احلقيقي والرشعي واألصيل للنبي، وأنه إمام مفرتض الطاعة عىل 
األمة كلها، ال كام يّدعي من حاربوه ومن وقفوا إىل جانبهم، ومن ختلوا عن 
نرصته، وهذا املوقف هو ما جعله ماثاًل يف عيون أهل البيت وضامئرهم، 

يشكرون له تضحيته وفداءه وما قدمه نرصة للدين احلق.
التشاكل  صور  بيان  عىل  يلّح  ذلك  عــوده  يف   اإلمام نجد  أننا  عىل 
والتامثل بني موقف أيب الفضل ومواقف الشهداء واملجاهدين يف املعارك 
لرهانات اإلسالم ورصاعه مع  نامذج  بعّدها  املصريية واحلاسمة  اإلسالمية 
البدريون  به  مىض  ما  عىل  مضيت  أنك  اهلل  وُأشهد  َأشهد  والنفاق:  الكفر 
واملجاهدون ف سبيل اهلل، املناصحون له ف جهاد أعدائه، املبالغون ف نرصة 
أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك اهلل أفضل الزاء، وأكثر الزاء، وأوف 

جزاء أحد ممن وف ببيعته واستجاب له دعوته، وأطاع والة أمره.
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بعبارة أخرى إن الرصاع يف كربالء كان رصاعًا بني الكفر واإليامن وبني 
الرشك واإلسالم وبني الوثنية والتوحيد، ال كام ادعى األمويون وأنصارهم 
بأهنم مسلمون ويعبدون اهلل، وال كام ظّن أو تظّنن غريهم من أهنم عىل دين 
ملطامع  أو  شخصيًا،  أو  فئويًا  أو  سياسيًا  كان  الرصاع  ذلك  وأن  اإلسالم، 
دنيوية، وأن احلياد أو التخّلف فيه عن اإلمام احلسنيقد ينسجم مع بعض 
نموذجًا  الرصاع  هذا  الفضل يف  أبو  مثل  وقد  الدين وترشيعاته.  مبادئ 
اإليامن،  املكتمل  املوقن  وللشهيد  جهاده،  يف  واخلالص  الناصح  للمجاهد 

وامللتزم بطاعة والة أمره الرشعيني وخلفاء النبّوة احلقيقيني.
كام أنه يلّح يف تثبيت وتكرار الشهادة أليب الفضل بأنه كان يف غاية 
قد  أنك  أشهد  وطاعته:  ومبدئه  لقضيته  واإلخالص  واإليــامن،  املناصحة 
بالغت ف النصيحة، وأعطيت غاية املجهود، فبعثك اهلل ف الشهداء، وجعل 
وأفضلها  منزاًل  أفسحها  جنانه  من  وأعطاك  السعداء،  أرواح  مع  روحك 
والصاحلني  والصديقني  النبيني  مع  وحرشك  عّلّيني  ف  ذكرك  ورفع  غرفًا، 
وحسن أولئك رفيقًا. أشهد أنك ل هتن ول تنكل. وأنك مضيت عىل بصرية 
من أمرك مقتديًا بالصاحلني، ومتبعًا للنبيني..، أشهد لقد نصحت هلل ولرسوله 
وألخيك، فنعم األخ املوايس، فلعن اهلل أمة قتلتك، ولعن اهلل أمة ظلمتك، 
ولعن اهلل أمة استحلت منك املحارم وانتهكت ف قتلك حرمة اإلسالم، فنعم 
الصابر املجاهد، املحامي الناص، واألخ الدافع عن أخيه، املجيب إل طاعة 
ربه، الراغب فيام زهد فيه غريه من الثواب الزيل والثناء الميل، فأحلقك 

اهلل بدرجة آبائك ف دار النعيم.
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مثلها  التي  اإليثارية واإليامنية  املضامني  بيان  التكرار يف  أن هذا  ويرُجح 
عام  املحتوى  عميقة  وفكرية  اعتقادية  رؤية  تقديم  منه  يراد   الفضل أبو 
جرى يف كربالء من تصارع بني معسكر اإليامن ومعسكر الرشك والنفاق، 
السّيام وأن املناسبة والوقت بدوا سانحني ملعاجلة الفهم أو التصّور املشّوه يف 
الوعي اإلسالمي عن قضية كربالء، وعن حكومة بني أمية الذين مل َيَدعوا 
دعاواهم  غطاء  حتت  وانتهكوها  استحّلوها  إاّل  اإلسالم  حمارم  من  حرمًة 
املزيفة تلك، وقد وجدوا من فقهاء السلطة وأئمة الضاللة وعلامء السوء من 
املبادئ األخالقية  الدين، وعن  املنحرفة عن  يرّبر ويرشعن هلم سلوكياهتم 
واإلنسانية العامة، ويغلفها بغالف الدين عرب الكذب والتزوير والتحريف 
واالختالق، ولذا نجد اإلمام يضّمن هذا اخلطاب قوله: َأشهد وُأشهد اهلل 
أنك مضيت عىل ما مىض به البدريون واملجاهدون ف سبيل اهلل، املناصحون 
له ف جهاد أعدائه...، لعن اهلل أمة قتلتك، ولعن اهلل أمة ظلمتك، ولعن اهلل 

أمة استحّلت منك املحارم وانتهكت ف قتلك حرمة اإلسالم.
كربالء-أيب  لشهداء  األبرز  النموذج  اإلمامعرب  أراد  أخرى،  بعبارة 
الفضل العباس- أن يزيح البنية الفكرية املشّوهة التي أسسها بنو أمية عن 
الدين، وعن حقيقة الرصاع يف كربالء، ويعيد ترميم مبدأ ومنطلق النهضة 
الذي أعلن عنه اإلمام احلسني يف وصيته ألخيه حممد  احلسينية الرشيفة 
بن احلنفية حني خرج من املدينة متوجهًا إىل مكة: إين ل أخرج أرشًا وال بطرًا، 
وال مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت لطلب اإلصالح ف أمة جدي. أريد أن 
آمر باملعروف، وأنى عن املنكر، وأسري بسرية جدي حممد)46(. وكذلك يف 
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خطبه التي كان يلقيها بني احلني واآلخر، منذ خروجه من املدينة إىل مكة، 
وحتى اللحظات التي سبقت شهادته، ومنها قوله: قد علمتم أن رسول 
ناكثًا  اهلل،  حلرم  مستّحاًل  جائرًا.  سلطانًا  رأى  من  حياته:  ف  قال  قد   اهلل
فلم  والعدوان،  باإلثم  اهلل  عباد  ف  يعمل  اهلل.  رسول  لسنة  خمالفًا  اهلل،  لعهد 
يغري بقول وال فعل. كان حقًا عىل اهلل أن يدخله مدخله. أال وإن هؤالء قد 
الفساد، وعطلوا  الرمحن، وأظهروا  الشيطان، وتولوا عن طاعة  لزموا طاعة 
احلدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام اهلل، وحرموا حالله، وإين أحق من 
غريي)47(. وخطبته التي احتّج هبا عىل اجليش األموي: تبًا لكم أهيا الامعة 
وُترحًا..، أصبحتم إلبًا عىل أوليائكم، ويدًا عليهم مع أعدائكم، لغري عدل 
أفشوه فيكم، وال أمل أصبح لكم فيهم..، فسحقًا لكم يا عبيد األمة وشّذاذ 
الكلم،  وحمّرف  اآلثام،  وعصبة  الشيطان،  ونفثة  الكتاب،  ونبذة  األحزاب، 
ومطفئي السنن، وملحقي العهر بالنسب ..، الذين جعلوا القرآن عضني..، 

أال فلعنة اهللَّ عىل الناكثني الذين ينقضون األيامن بعد توكيدها..)48(. 
اإلمام احلسني ونصوص  ونداءات  بني خطابات  املقاربة  أن  ال شّك 
نقل  خطابه  يف  يتوخى  كان  األخري  أن  انطباعًا  تعطي   ،الصادق اإلمام 
اجلامعة اإلسالمية إىل أجواء ذلك الرصاع وروحه ومبدئه، عرب جتسيد حّي 
بنصوص  وخماطبته   الفضل أيب  مشهد  عىل  الوقوف  وهو  أال  حمسوس 
عىل  الدائمة  بالثورة  نابضة  روحًا  كربالء  قضية  األمة  لتعيش  الزيارة،  تلك 
أن  أيضًا  الزيارة  نّص  يف  املالحظ  من  ولعل  األزمــان.  وتقادم  السنني  مّر 
ي الرصاع املتضادين، وذلك يف قوله: لعن  اإلمامأملح الستمرارية خطَّ
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واستخّف  اهلل من جهل حقك  ولعن  اهلل من ظلمك،  ولعن  قتلك،  من  اهلل 
بحرمتك، ولعن اهلل من حال بينك وبني ماء الفرات...، لعن اهلل أمة قتلتك، 
ف  وانتهكت  املحارم  منك  استحّلت  أمة  اهلل  ولعن  ظلمتك،  أمة  اهلل  ولعن 
يستمع  أنه  الزيارة  ألفاظ  يردد  من  يستشعر  وبذلك  اإلسالم.  حرمة  قتلك 
لصدى خطابات اإلمام احلسني ونداءاته يف كربالء، ويبدو أن هذا ما كان 

يسعى لبيانه اإلماممن صياغة الزيارة عىل هذا النحو.
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الخاتمة
عىل  الوقوف  حاولت  سابقة  متعّددة  حماوالت  ضمن  البحث  هذا  جاء 
فواعل حضور شخصية أيب الفضل العباسهبذا الزخم املعنوي والروحي 
املثايل واملقدس، سواء يف مسارها التارخيي املعارص أو يف انعكاسها احلارض، 
وقد عمد البحث ملناقشة بعض اآلراء املطروحة هبذا الصدد، وانتهى لرتميم 
بعض منها)رأي الدكتور عيل الوردي مثاًل(، وسلوك مسار مغاير يف قراءة 
والشيخ  الشريازي،  والسيد  املقرم،  السيد  اآلخــر)آراء  للبعض  النصوص 
أن  ويمكن  ضمنًا،  ُذكرت  التي  النتائج  من  ملجموعة  انتهى  وقد  العاميل(. 

نركز عىل النقاط الرئيسة فيها عرب ما ييل:
1- إن البعد املثايل لشخصية أيب الفضل العباسال يرتد النعكاسها يف 
البدوية  للقيم  مثااًل  بعّدها  العربية)الوسطى واجلنوبية(  القبائل  أبناء  نفوس 
فهذه  وإال  الــوردي،  عيل  الدكتور  لذلك  ذهب  كام  األصيلة،  والفروسية 
أن  تبني  فقد  املباركة،  شخصيته  يف  قارة  ملقدمات  حاصل  حتصيل  النظرة 
مثاليته ورمزيته تنتمي لعرص احلدث ال النعكاساته الالحقة. بمعنى أنه كان 
إنام جاء ملقومات  التميز  أقرانه يف أحداث كربالء نفسها، وهذا  متميزًا عىل 

شخصية و إعداد مسبق.
يف  التارخيي)الظريف(  املنطق  استصحاب  رضورة  إىل  البحث  انتهى   -2
 بحق أيب الفضل تفسري وبحث األقوال واملدائح الصادرة من األئمة
ضمن  موضعتها  وبالتايل  وغاياهتا،  األقوال  هذه  مربرات  عن  يكشف  فهو 
اآلراء  أو  السجاالت  عن  واالبتعاد  الراهن،  والفكري  املعريف  إطارها 
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والفرضيات العائمة، التي ال يبدو من املناسب املجاهرة هبا.
3- وقف البحث عىل أن األئمة يف مقوالهتم التأبينية للشهيد اخلالد، 
إنام كانوا يبتغون إرساء قواعد خطاب فكري عقدي ممنهج، دعت رضورة 
الظرف ووسائله املتاحة أن يقدم عرب هذه اآلليات)نصوص الزيارة حتديدًا(.
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الهوام�ص
 البالذري: أمحد بن حييى بن جابر)279هـ/892 م(.مجل من أنساب األرشاف. حتقيق: حممد باقر . 1

األعلمي:بريوت-لبنان،1394هـ/1974م(.ج403/3؛الطربي:أبو  مؤسسة  املحمودي)ط1، 
األعلمي:  مؤسسة  وامللوك.)ط4،  الرسل  تاريخ  922م(.  جرير)ت310هـ/  بن  حممد  جعفر 
الكرم بن  ابن األثري:أبو احلسن عيل بن أيب  لبنان،1403هـ/1993م(.ج5/ص441؛  ـ  بريوت 
حممد بن عبد الكريم الشيباين)ت630هـ/1232م(. الكامل يف التاريخ)طبعة دار صادر: بريوتـ  

لبنان1385هـ  /1965م(.ج4/ص71.
 الطربي:تاريخ،ج5/ص419.. 2
 الطربي: تاريخ،ج5/ص436-435.. 3
 الطربي: تاريخ،ج5/ص419؛ابن اجلوزي:أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل القريش)597هـ/1200م . 4

الكتب  دار  )ط1،  عطا  القادر  عبد  ومصطفى  حممد  حتقيق:  واألمم.  امللوك  تاريخ  يف  املنتظم   .)
العلمية: بريوت، لبنان، 1412ه /1992م(،ج5/ص 338.

ــن كثري . 5 ــل ب ـــو الـــفـــداء اســامعــي ــري: أب ــث ــــن ك ــــخ،ج5/ص443-444؛اب ــــاري ــــطــــربي:ت  ال
الدمشقي)ت774هـ/1372م(. البداية والنهاية يف التاريخ. حتقيق: عيل شريي)ط1، دار احياء 
الرتاث العريب: بريوت- لبنان،1408هـ/1988م(،ج8 /ص200؛ النويري:شهاب الدين أمحد 
بن عبد الوهاب. ت )733هـ/1332م(. هناية اإلرب يف فنون األدب تح: مفيد قميحة و حسن 

نور الدين)ط1،دار الكتب العلمية: بريوت- لبنان 1424هـ/2004م(،ج20/ص454.
بابويه . 6 بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي:تاريخ،ج5/ص429،438؛الصدوق:   

البعثة)ط  الدراسات اإلسالمية يف مؤسسة  األمايل. حتقيق: قسم  القمي )ت381هـــ/894 م(. 
كثري:  األثري:الكامل،ج4/ص65-66؛ابن  1417هـــ/2007م(.ص225؛ابــن  ايران،  ـ  قم   ،1
البداية والنهاية،ج8/ 196-197. وباختصار عند. البالذري: مجل من أنساب األرشاف،ج3/

ص398.
ـــخ،ج5/. 7 ـــاري  الــــبــــالذري: مجـــل مـــن أنـــســـاب األرشاف،ج3/ص381؛الــــــــطــــــــربي: ت

ص404،ص420-419.
 ينظر:الطربي: تاريخ،ج5/ص442.. 8
ــــخ،ج5/. 9 ــــاري ــــربي:ت ــــط ــســاب األرشاف،ج3/ص381؛ال أن مــن  الـــبـــالذري: مجــل  ينظر   

ص404،ص419-420؛ابن اجلوزي: املنتظم،ج5 /ص338.
اهلــيــثــم)ت356هـــ/966م(.. 10 بن  أمحــد  بن  حممد  بن  احلسني  بن  عيل  األصفهاين:  الفرج  أبــو 

ــــ/1965م(. ـــران،1385ه ـــم-إي ـــاب:ق ـــت ـــك ال دار  مــؤســســة  ــني.)ط2،  ــي ــب ــال ــط ال مــقــاتــل 
العكربي  النعامن  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  ص74؛الصدوق:األمايل،ص220؛املفيد: 
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باقر  حممد  حتقيق:  العباد.  عىل  اهلل  حجج  معرفة  يف  البغدادي)ت413هـ/1022م(.اإلرشاد 
األبطحي)ط2، دار املفيد: بريوت- لبنان 1414هـ/ 1993م(،ج 2/ ص91.

1965م(.. 11 بغداد،  جامعة  العراقي)مطبوعات  املجتمع  طبيعة  يف  دراســة  ــوردي:  ال عيل  ينظر 
ص243-242.

ينظر عيل الوردي: دراسة يف طبيعة املجتمع العراقي،ص242-241.. 12
ينظر عيل الوردي: دراسة يف طبيعة املجتمع العراقي،ص243. وأصل الرواية عند ابن عنبة: مجال . 13

الدين أمحد بن عيل احلسني)ت828هـ/1425م(.عمدة الطالب. حتقيق:حممد حسن)ط2،املطبعة 
احليدرية:النجف–العراق 1380ه ـ/1961م(. ص357.

الفرج . 14 أيب  الرواية عند.  العراقي،ص243. وأصل  املجتمع  دراسة يف طبيعة  الوردي:  ينظر عيل 
األصفهاين: مقاتل الطالبني،ص56.

عند. . 15 الرواية  العراقي،ص243-344.وأصل  املجتمع  طبيعة  يف  دراســة  ــوردي:  ال عيل  ينظر 
البالذري: أنساب األرشاف،ج3/ ص183-184؛ الطربي:تاريخ،ج4/ص315-314.

ينظر عيل الوردي: دراسة يف طبيعة املجتمع العراقي،ص344-243.. 16
العباس بن اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب . 17 الرزاق املوسوي.  املقرم: عبد  هبذا اخلصوص ينظر. 

1406هـــ/1986م(.ص170-194؛حمــمــد  بريوت،  الكويت-  األلفني:  طالب)ط1،مكتبة 
حسني الشريازي: العباس والعصمة الصغرى )كل الصفحات(؛ حممد مجيل محود العاميل: العصمة 

الكربى لويل اهلل العباس بن أمري املؤمنني)كل الصفحات(.
الـــبـــالذري: أنــســاب األرشاف،ج3/ص184؛الـــــــطـــــــربي: تـــــاريـــــخ،ج4/ص315-. 18

اهلمم،ج2/ وتعاقب  األمم  جتارب   : مسكويه  316؛املــفــيــد:اإلرشــاد،ج2/ص90-91؛ابــن 
ص74؛اخلوارزمي: أبو املؤيد املوفق بن أمحد املكي)ت 568هـ(. مقتل احلسني. )ط1، مؤسسة 

أنوار اهلدى: قم- إيران 1418هـ/1997م(.ج1/ص354-353.
ينظر أبو الفرج األصفهاين: مقاتل الطالبيني،ص56.. 19
احلسن . 20 بن  الفضل  عيل  أبــو  األرشاف،ج2/ص192؛الــــطــــربيس:  أنساب  الــبــالذري:  ينظر 

العراق،  ـ  النجف  النعامن:  دار  اهلدى)طبعة  بأعالم  الــورى  إعــالم  ـــــ/1153م(.  )ت548ه
املزي)ت742هـ/1341م(.  يوسف  احلجاج  أبو  ــزي:  ـــ/1966م(.ج1/ص395؛امل 1386ه
هتذيب الكامل يف أسامء الرجال. حتقيق: بشار عواد معروف)ط4، مؤسسة الرسالة: بريوت– لبنان، 

1406هـ/1985م(.ج20/ص479.
ينظر الطربي: تاريخ،ج4/ص340.. 21
اخلوارزمي: مقتل احلسني،ج2/ص34.. 22
العباس بن عيل بطل النهضة احلسينية،ص24-21.. 23
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العباس بن اإلمام أمري املؤمنني،ص194-170.. 24
فتنظر . 25 الشريازي  السيد  لنظرية  رّده  أما  الصفحات(.  العباس)كل  اهلل  لويل  الكربى  العصمة 

الصفحات)6-39( أما نقاشه ورّده لرأي السيد املقرم فتنظر الصفحات)49-39(.
البالذري: أنساب األرشاف،ج3/ص184؛الطربي:تاريخ،ج4/ص315-316؛ابن مسكويه: . 26

أبو عيل الرازي. )ت421هـ( .جتارب األمم وتعاقب اهلمم. حتقيق: أيب القاسم إمامي)ط2، دار 
احلسني،ج1/ مقتل  ؛اخلوارزمي:  1422هــــ/2001م(.ج2/ص74  إيران  طهران-  رسوش: 

ص354-353.
اخلوارزمي: مقتل احلسني،ج2/ص34.. 27
ينظر. ابن شهر آشوب: مشري الدين أبو عبد اهلل حممد بن عيل)ت588هـ/1192م(.مناقب آل أيب . 28

طالب.)املطبعة احليدرية :النجفـ  العراق، 1376 هـ/ 1956 م(.ج3/ص256.
شهر . 29 اهلــدى،ج1/ص436؛ابــن  بأعالم  الورى  إعالم  املفيد:اإلرشاد،ج2/ص39؛الطربيس: 

آشوب: مناقب، ج3/ص242.
الطربي: تاريخ،ج5/ص153؛ابن األثري: الكامل،ج3/ص397؛أبو الفداء: املخترص يف تاريخ . 30

البرش،ج1/ص181؛ النويري: هناية اإلرب،ج20/ص221.
ينظر. أبو الفرج األصفهاين: مقاتل الطالبيني،ص55-54.. 31
ابن عنبة: عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب،ص356.. 32
الطويس: األمايل،ص548-547.. 33
أبو الفرج األصفهاين: مقاتل الطالبيني،ص55.. 34
أي ثياب مصبوغة بالعصفر وهو نبت يستخدم لصبغ املالبس. ابن منظور: أبو الفضل مجال الدين . 35

أدب  فــارس)ط1،  أمحد  تقديم:  املحيط.  العرب  )711هـ/1311م(.لسان  مكرم.ت  بن  حممد 
احلوزة: قم- إيران 1405هـ/1984م(.، ج4/ص581.

أبو نرص البخاري: سهل بن عبد اهلل بن داود)ت بعد341هـ/953م(.رس السلسلة العلوية.حتقيق: . 36
1381هـ/ 1962م(. العراق  األرشف–  النجف  احليدرية:  )املطبعة  العلوم  بحر  صادق  حممد 

ص96-97؛ ابن عنبة: عمدة الطالب،ص362.
ينظر. حممد بن سليامن الكويف: مناقب اإلمام أمري املؤمنني،ص83.. 37
أبو نرص البخاري: رس السلسلة العلوية،ص97-96.. 38
مناقب آل أيب طالب،ج3/ص308. وذكر القايض النعامن املغريب أن ذلك حدث يف عهد الوليد بن . 39

عبد امللك. ينظر. رشح األخبار،ج3/ص188-186.
ينظر. البالذري: أنساب األرشاف،ج2/ص199؛الصدوق: علل الرشائع. تقديم: حممد صادق . 40
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آشوب:  شهر  ــن  احليدرية 1385هـ/ 1966م(ج1/ص230؛اب املكتبة  العلوم)منشورات  بحر 
مناقب آل أيب طالب، ج3/ص308.

يــعــقــوب بن . 41 ــن  ب أبـــو جعفر حمــمــد  ــي:  ــن ــي ــل ــك ــات،ص522؛ال ــدرج ال ــار: بــصــائــر  ــف ــص ال
الكتب  غــفــاري)ط3،دار  أكرب  عيل  وتعليق:  تصحيح  الكايف  إســحــاق)ت329هـــــ /950م(. 
اإلمامة  القمي:  بابويه  ـــن  .ج1/ص384؛اب 946م(  ايــران،1388هـــ/  طهران-  اإلسالمية: 
االحتجاج،ج2/ 206-208؛الطربيس:  ص  اإلمامة،  دالئل  الطربي:  والتبرصة،ص60-62؛ 
ص46-47؛ابن نام احليل: جعفر بن حممد بن جعفر بن هبة اهلل احليل)ت645هـ/1248م(. ذوب 
النضار يف رشح الثار. حتقيق: فارس حسون)ط1،مؤسسة النرش اإلسالمي: قم– ايران،1416هـ 
/1996م(،ص52-53؛ابن شهر آشوب: مناقب آل أيب طالب،ج3/ ص288؛األربيل:كشف 

الغمة،ج2/ص323-322.
مقاتل . 42 األصــفــهــاين:  ــفــرج  ال األرشاف،ج3/ص230؛أبـــــــــو  ــســاب  أن الـــبـــالذري:  ينظر. 

الطالبيني،ص87؛ابن أيب احلديد: رشح هنج البالغة،ج3/ص287-285.
أبو نرص البخاري: رس السلسلة العلوية،ص90-89.. 43
أبو نرص البخاري: رس السلسلة العلوية،ص89.. 44
ابن قولويه: أبو القاسم جعفر بن حممد القمي. )ت368هـ(.كامل الزيارات.)ط1،مؤسسة نرش . 45

الفقاهة: قم- إيران 147هـ(.، ص440-442؛املفيد: املزار،ص124-121.
العديد . 46 عنه  نقل  وقد   )(الصادق اإلمام  صحابة  من  وهو  الدهني،  عامر  بن  معاوية  أنه  يظهر 

خالصة  ــيل:  ــال،ص411؛احل ــرج ال النجايش:  ينظر.  عــام)175هـــ(.  تــويف  ــات،  ــرواي ال من 
األقوال،ص273.

أبو نرص البخاري: رس السلسلة العلوية،ص89.. 47
عيل . 48 حتقيق:  الفتوح.  هـ/926م(.كتاب  )ت314  الكويف،  أعثم  بن  أمحد  حممد  أبو  أعثم:  ابن 

شريي)ط1، دار األضواء: بريوت ـ لبنان، 1411هـ /1991م (،ج5/ص21؛اخلوارزمي:مقتل 
العراق،  النجف–  احليدرية:  األحزان)املطبعة  مثري  احلــيل:  نام  ــن  احلــســني،ج1/ص273؛اب

1369هـ/1950م(.ص15.
ــن أمحــد . 49 ــطــرباين: أبـــو الــقــاســم ســلــيــامن ب ــظــر:ال ــن ــم ي الـــطـــربي:تـــاريـــخ،ج5/ص403. ث

الطرباين)ت360هـ/970 م(.املعجم الصغري)ط1، دار الكتب العلمية: بريوت لبنان، د.ت(،ج1/
ص264-265؛اهليثمي: نور الدين عيل بن أيب بكر )ت807هـ/1404م(. جممع الزوائد ومنبع 
الفوائد.)دار الكتب العلمية: بريوت- لبنان، 1408هـ/1988م(، ج5/ ص228؛ ابن حجر: 
شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )852هـ /1448م فتح الباري يف رشح 
صحيح البخاري. )ط2،دار املعرفة: بريوت- لبنان د.ت(.،ج13/ص5؛السيوطي: جالل الدين 
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عبد الرمحن بن أيب بكر)911هـ/1505 م( .الدر املنثور يف التفسري باملأثور)دار املعرفة للطباعة 
والنرش، بريوت ـ لبنان، د.ت(، ج2/ص301؛ الصاحلي الشامي: حممد بن يوسف ) 942 هـ / 
1535م( . سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد. حتقيق: عادل أمحد وعيل حممد)ط1،دار الكتب 
العلمية: بريوت- لبنان، 1414هـ/1993م(.،ج10/ص 137؛املتقي اهلندي: عالء الدين عيل 
ضبط  واألفعال،  األقــوال  سنن  يف  العامل  كنز  ـــ/1567م(.  ه الدين)ت975  حسام  بن  املتقي 
وتصحيح: بكري حياين وصفوة السقا)مؤسسة الرسالة، بريوت ـ لبنان، 1409هـ /1989م(.، 

ج1/ص216.
ابن عساكر: أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل)ت571 هـ/1175م( تاريخ مدينة دمشق. حتقيق: . 50

دمشق،ج14/ مدينة  هـ /1995م(.تاريخ   1415 لبنان،  ـ  الفكر:بريوت  شــريي)ط2،دار  عيل 
ص219-218.
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الم�سادر
القرآن الكريم .. 1
الكريم . 2 عبد  بن  حممد  بن  الكرم  أيب  بن  عيل  احلسن  أبو  األثري:  ابن 

الشيباين)ت630هـ/1232م(.
لبنان1385هـ  . 3 ـ  ــريوت  ب صـــادر:  )دار  التاريخ  يف  الكامل   /1

/1965م(.
األربيل: أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح )693 هـ/1265م(.. 4
2/كشف الغمة يف معرفة األئمة )ط2، دار األضواء: بريوت ـ لبنان، . 5

1405هـ/ 1985م(.
الشيباين، . 6 أمحد بن حنبل: امحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد 

)ت241هـ /855م( .
3/ املسند)دار صادر: بريوت – لبنان، د. ت(.. 7
ابن أعثم :أبو حممد أمحد بن أعثم الكويف، )ت314 هـ/926م( .. 8
4/كتاب الفتوح . حتقيق : عىل شريي)ط1، دار األضواء: بريوت ـ . 9

لبنان، 1411هـ /1991م (.
البالذري :. 10
مؤسسة . 11 املحمودي)ط1،  باقر  حممد  حتقيق:  األرشاف.  5/أنساب 

األعلمي: بريوت- لبنان، 1394هـ/ 1974م( .
رياض . 12 و  زكــار  سهيل  حتقيق:  األرشاف.  أنساب  من  مجل   /6

زركيل)ط1،دار الفكر: بريوت– لبنان، 1417هـ/1996 م(.
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ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين . 13
)852هـ /1448م( .

املعرفة: . 14 )ط2،دار  البخاري.  صحيح  رشح  يف  الباري  7/فتح 
بريوت- لبنان د.ت(.

هـ . 15 الــقــريش)597  عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبــو  ــوزي،  اجل ابــن 
/1200م ( .

عبد . 16 ومصطفى  حممد  حتقيق:  واألمم.  امللوك  تاريخ  يف  8/املنتظم 
 1412 لبنان،  بــريوت،  العلمية:  الكتب  دار  )ط1،  عطا  القادر 

ه /1992 م( .
اخلوارزمي: أبو املؤيد املوفق بن أمحد املكي)ت 568هـ(.. 17
ــران . 18 إي قــم-  اهلـــدى:  أنـــوار  مؤسسة  )ط1،  احلــســني.  مقتل   /9

1418هـ/1997م(.
السيوطي: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر)911هـ/1505 م(.. 19
10/الدر املنثور )دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوتـ  لبنان، د.ت(.. 20
ــد اهلل حمــمــد بن . 21 الـــديـــن أبـــو عــب ابـــن شــهــر آشـــــوب: مــشــري 

عيل)ت588هـ/1192م(.
العراق، . 22 ـ  :النجف  احليدرية  طالب.)املطبعة  أيب  آل  11/مناقب 

1376 هـ/ 1956 م(.
الصاحلي الشامي، حممد بن يوسف ) 942 هـ / 1535م( .. 23
12/سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد. حتقيق: عادل أمحد وعيل . 24
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حممد)ط1،دار الكتب العلمية: بريوت- لبنان، 1414هـ/1993م(.
القمي . 25 بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق، 

)ت381هـ/894 م(.
13/األمايل. حتقيق: قسم الدراسات اإلسالمية يف مؤسسة البعثة)ط . 26

1، قم ـ ايران، 1417هـ/2007م(.
العلوم)منشورات . 27 بحر  صادق  حممد  تقديم:  الرشائع.  14/علل 

املكتبة احليدرية 1385هـ/ 1966م(.
الطرباين: أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين)ت360هـ /970 م(.. 28
15/املعجم الصغري)ط1، دار الكتب العلمية: بريوت لبنان، د.ت(.. 29
دار . 30 السلفي)ط2،  املجيد  عبد  محدي  حتقيق:  الكبري.  16/املعجم 

إحياء الرتاث: بريوت- لبنان، 1397هـ /1976م( .
الطربيس: أبو عيل الفضل بن احلسن )ت548هـ/1153م( .. 31
ــراق، . 32 ــع ال ـ  الــنــجــف  ــنــعــامن:  ال دار  )طــبــعــة  17/االحـــتـــجـــاج. 

1386هـ/1966م( .
الطربي:أبو جعفر حممد بن جرير)ت310هـ/922م(.. 33
ـ . 34 بــريوت  األعلمي:  مؤسسة  واملــلــوك)ط4،  الرسل  18/تــاريــخ 

لبنان،1403هـ/1993م(.
العاميل: حممد مجيل محود.. 35
املؤمنني)ط1، . 36 أمري  بن  العباس  اهلل  لويل  الكربى  19/العصمة 

لبنان  بـــريوت-  والــبــحــوث:  لــلــدراســات  الطاهرة  الــعــرتة  مركز 



177

م.د. �سهيد كرمي حممد

�سهر رم�سان املبارك 1438هـ /حزيران  2017مال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع/ العدد الثاين

1434هـ/2013م(.
اهلل)ت571 . 37 هبة  بن  احلسن  بن  عيل  القاسم  أبــو  عساكر:  ابــن 

هـ/1175م( .
20/تاريخ مدينة دمشق. حتقيق: عيل شريي)ط2،دار الفكر:بريوت . 38

ـ لبنان، 1415 هـ /1995م(.
ابن عنبة: مجال الدين أمحد بن عيل احلسني)ت828هـ/1425م(.. 39
21/عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب. حتقيق: حممد حسن)ط2، . 40

املطبعة احليدرية: النجف– العراق 1380ه ـ/1961م(.
الــفــرج األصــفــهــاين، عــيل بــن احلسني بــن حممد بــن أمحــد بن . 41 أبــو 

اهليثم)ت356هـ/966م(.
إيران، . 42 الكتاب:قم-  دار  مؤسسة   ،2 الطالبيني.)ط  22/مقاتل 

1385هـ/1965م(.
ابن كثري: أبو الفداء اسامعيل بن كثري الدمشقي)ت774هـ/1372م(.. 43
23/البداية والنهاية يف التاريخ. حتقيق: عيل شريي)ط1، دار إحياء . 44

الرتاث العريب: بريوت- لبنان، 1408هـ/1988م(.
الكليني: أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق)ت329هـ /950م( . 45
الكتب . 46 غفاري)ط3،دار  أكرب  عيل  وتعليق:  تصحيح  24/الكايف. 

اإلسالمية: طهران- ايران،1388هـ/ 1946م(.
الدين)ت975 . 47 حسام  بن  املتقي  عيل  الدين  عالء  اهلندي:  املتقي 

هـ/1567م(.
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وتصحيح: . 48 ضبط  واألفــعــال،  ــوال  األق سنن  يف  العامل  25/كنز 
لبنان،  ـ  بــريوت  الرسالة،  السقا)مؤسسة  وصفوة  حياين  بكري 

1409هـ /1989م( .
املزي: أبو احلجاج يوسف املزي)ت742هـ/1341م(.. 49
26/هتذيب الكامل يف أسامء الرجال. حتقيق: بشار عواد معروف)ط4، . 50

مؤسسة الرسالة: بريوت– لبنان، 1406هـ/1985م(.
املقرم: عبد الرزاق املوسوي.. 51
27/ العباس بن اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب)ط1،مكتبة . 52

األلفني: الكويت- بريوت، 1406هـ/1986م(.
العكربي . 53 الــنــعــامن  ــن  ب حمــمــد  ــن  ب حمــمــد  اهلل  عــبــد  أبـــو  املــفــيــد: 

البغدادي)ت413هـ/1022م(.
آل . 54 مؤسسة  حتقيق:  العباد.  عىل  اهلل  حجج  معرفة  يف  28/اإلرشــاد 

البيت)ط2،دار املفيد:
بريوت ـ لبنان 1414هـ/1993م(.. 55
بريوت- . 56 املفيد:  دار  األبطحي)ط2،  باقر  حممد  29/املزار. حتقيق: 

لبنان 1414هـ/ 1993م(
ابو نرص البخاري: سهل بن عبد اهلل بن داود)ت بعد341هـ/953م(.. 57
30/رس السلسلة العلوية. حتقيق: حممد صادق بحر العلوم)املطبعة . 58

احليدرية: النجف األرشف– العراق 1381هـ/ 1962م(.
ــة اهلل . 59 ــب ــد بـــن جــعــفــر بـــن ه ــم ــــيل: جــعــفــر بـــن حم ابــــن نـــام احل
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احليل)ت645هـ/1248م(.
 31/ذوب النضار يف رشح الثار. حتقيق: فارس حسون)ط1،مؤسسة . 60

النرش اإلسالمي: قم– ايران،1416هـ/1996م(.
الــعــراق، . 61 النجف–  احلــيــدريــة:  األحــزان)املــطــبــعــة  ــري  ــث 32/م  

1369هـ/1950م(.
النويري: شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب. ت)733هـ/1332م(.. 62
نور . 63 مفيد قميحة و حسن  فنون األدب. تح:  33/ هناية اإلرب يف 

الدين)ط1،دار الكتب العلمية: بريوت- لبنان 1424هـ/2004م(.
اهليثمي: نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي)ت807هـ/1404م(.. 64
بريوت- . 65 العلمية:  الكتب  الفوائد.)دار  ومنبع  الزوائد  34/جممع   

لبنان، 1408هـ/1988م(.
 الوردي: عيل. 66
بغداد، . 67 العراقي)مطبوعات جامعة  املجتمع  دراسة يف طبيعة   /35 

1965م(.
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