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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
يف هذا البحث الذي بني يدي القارئ يعرض لشخصية عظيمة يف تاريخ 
اإلسالم. هذا الرجل يدعى أبا الفضل العباس بن اإلمام عيل ، هذا الرجل 
الذي أعطي الوسم األعظم من اإلمام الصادق ، اإلمام الذي قال حني 

زيارته لقرب أيب الفضل العباس : » مضيت عىل مىض عليه البدريون«.
هذه املقولة أعطتنا ملحة عن هذا الشخص العظيم وجعلتنا نسأل العديد 
  الصادق  اإلمام  لُيعطيه  لإلسالم؟!  الرجل  هذا  فعل  ماذا  األسئلة:  من 
املرشكني  ضد  اإلسالم  عن  دافعوا  الذين  املجاهدين  كأحد  الرشف  وسام 
 313 من  املؤلف  الصغري  وجيشه  النبي  هامجوا  الذين  املؤمنني(  )غري 
التي كان حيملها ليس  الرسالة  القضاء عىل  الرش  جندّيًا وكان هدف جيش 
للعرب فقط بل لكل اإلنسانية، وهبذا اجليش الصغري وقف النبي ليدافع 

عن الرسالة وعن املؤمنني يف املعركة التي سميت بـ )معركة بدر الكربى(.
حاولنا يف بحثنا هذا أن نعكس أوجه الشبه التي جتمع ما بني أيب الفضل 
العباس  واجلنود األوائل يف اإلسالم الذين دافعوا عن العقيدة اإلسالمية، 
وجيب أن يؤخذ يف احلسبان أن أبا الفضل العباس  قد استشهد يف معركة 
التي تفصلها نحو مخسة عقود عن معركة بدر الكربى. هذا يعطينا  كربالء 
هؤالء  إىل  جدًا  شبيهة  كانت  اإلنسان  هذا  حيملها  التي  الصفات  أن  إشارة 
اإلمام احلسني  أخيه  التي خاضها مع  املسلمني، واملعركة  العظامء من  اجلند 

 كانت حتمل ذات املبادئ التي كانت حتملها معركة بدر الكربى.
 من  الشجاعة، التضحية، والرشف التي أظهرها أبو الفضل العباس 
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اللحظة التي وقف فيها مع اإلمام احلسني  كتبها بحياته ليعطي لإلنسانية 
بأكملها أعظم الدروس يف الدفاع عن احلق ضد قوى الرش التي كانت منذ 
أي  يف  تتكرر  وسوف    احلسني  اإلمام  زمن  يف  وتكررت  النبي  زمن 

زمان أو مكان يف هذا العامل.
يف هذا البحث، حاولنا تسليط الضوء عىل بعض املواقف التي مجعت ما بني 
أيب الفضل العباس  واملجاهدين يف معركة بدر الكربى. والتي مل تكن باملهمة 
السهلة ألنه حيمل الكثري والكثري من السامت املوجودة يف شخصيته. ولكننا 

بذلنا أقىص ما نستطيع إلظهار األفضل مع متنياتنا أن ينال إعجاب القراء.
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Abstract
Imam Husain's (pbuh) revolution ( uprising) had a fundamental 

role in regerierating the Islamic religion through the great sacrifice 
by، Imam Husain's (pbuh)، the master of martyrs together with a 
number of loyalist men represented by some martyrs of Ahlul – 
Bait of Imam Husain’s (pbuh) : his brother،his sons،his cousins in 
addition to his companions ( May Allah accept their deeds) .

The master of those was a man called Al- Abbas bin Abi Talib 
( pbuth) who was considered the most prominent figure after 
Imam Husain’s (pbuh) in Karbala Battle and who had honourable 
characteristics and great ones which are rarely found but with holy 
men and sons of the master of the holy men . Allah، the Almighty،has 
provided such a man with features of solemnity : power،courage، 
pride and rescue and with features of comeliness : sovereignty، 
generousity and courteousness together with helping the poor in 
addition to cheerfulness، handsomeness and signs of faithfulness 
on his forehead .

The most prominent of such features was his Jihad for the sake 
of Allah، the Almighty with his Imam Husain’s (pbuh)، the most 
holy and pious man and the grandson of the Holy Prophet (pbuh& 
progeny) scarifying his soul for him .

To fulfill this goal the research fell into eight entries and sections 
with an introduction . Finally it has been proved that Abi Al- Fadhl 
Al- Abbas (pbuh) has undoubtedly been called Al- Mujahid Al- 
Badry whose characteristics were exactly like Al- Badriyeen .
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التمهيد
إن من توفيقات اهلل  عىل عباده أن يرشح قلوهبم بمعرفة أهل احلق، 
أحداث  من  فيها  مر  وما  حياهتم،  بجوانب  خيتص  ما  بعض  عىل  والوقوف 
وقيل عنها من قصص، وروي عنها من بطوالت، وقد روي يف األحاديث 
ما  وهذا  أهله«)1(.  تعرف  احلق  إعرف  بالرجال،  احلق  يعرف  »ال  الرشيفة: 
أهله  فللحق  وجيافيهم،  عنهم،  ويبتعد  وأهله،  الباطل  يعرف  أحدنا  جيعل 

وللباطل أهله.
وبام أن الرجال يقاسون بموقفهم من احلق، وما تركوه من أثر يف صفحة 
الوجود خلد ذكرهم إىل أبد اآلبدين، ُكرس هذا البحث إللقاء الضوء عىل 
التي كانت سببًا التصافه   اجلهادية،  العباس  الفضل  أيب  املوىل  شخصية 

باملجاهدين البدريني.
ُقِسم البحث وفقًا لثامنية حماور رأيت أهنا تفي بالغرض، وتوصلُت فيها 

إىل أحقية أيب الفضل العباس  باتسامه بصفة »املجاهد البدري«.
بلورت  أهنا  كربالء، وكيف  واقعة  املقدمة صورة موجزة عن  قدمت يف 
للتاريخ شخصيات فذة من أمثال املوىل العباس ، و هو ما دفعني لكتابة 

هذا البحث.
املحور األول: حتت عنوان »الوسام البدري«: حيث ذكرت زيارة اإلمام 
الصادق  لعمه العباس  يف مصادرها، وسلطت الضوء عىل وصفه إياه 

أنه من البدريني واملجاهدين يف سبيل اهلل.
الثاين: جاء بعنوان »العبد الصالح«: ويف هذا املحور أظهرت ما  املحور 
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صاحلًا،  عبدًا    العباس  الفضل  أيب  املوىل  من  جعلت  التي  األسباب  هي 
وقارنت بني أحداث حصلت يف معركة بدر أظهرت ما جيب أن يكون عليه 

حال العبد الصالح بإطاعته هلل ورسوله، وأهل بيته األطهار.
بينت من  احلق«:  منبعها  املرشوعة  »احلرب  عنوان  الثالث: حتت  املحور 
اهلل، وكيف ومتى  القتال ألعداء  تنبع مرشوعية  أين  املحور من  خالل هذا 
رشع النبي  قتال املرشكني يف بدر، وما كان عليه احلال يف كربالء، وكيف 
الظاملني من اإلمام  اهلل  قتاله ألعداء   أخذ مرشوعية  بن عيل  العباس  أن 

. احلسني
املحور الرابع: حتت عنوان »رجال صدقوا«: يظهر يف هذا املحور ما هو حال 
املجاهدين الصادقني يف معركة بدر الكربى، وكيف أن العباس بن عيل  قد 

. شاهبهم من هذه اجلهة يف صدق نرصته ألخيه اإلمام احلسني
املحور اخلامس: أخذ عنوان »اإليثار.. أرفع اخللق«: بينت من خالل هذا 
  يف بدر، وما هي أهم مواقف اإليثار عند العباس  املحور إيثار اإلمام عيل

التي ظهرت جلية يف واقعة كربالء.
املحور السادس: بعنوان »عرضها الساموات واألرض«: تكلمت فيه عن 
املحفزات التي قدمها النبي  يف معركة بدر لكي يقاتلوا أعداء اهلل، وما هو 

احلافز عند أيب الفضل العباس  الذي جعله يصل إىل مرتبة الشهادة.
أقوال  انطالقًا من  بأيدي شجعانكم«:  »الراية  السابع: حتت عنوان  املحور 
انعكاسات، وكيف أن له من  الراية يف اجليش وما   عن دور  املؤمنني   أمري 

  كام كان أبوه اإلمام عيل ، كان هو حامل راية اإلمام احلسني  العباس 
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يف    عليًا  اإلمام  به  شابه  وما  دوره  رشحت  وأيضًا   . النبي  جيش  يف 
معركة بدر وما حلامل اللواء من دور.

املحور الثامن: جاء بعنوان »لكل إمام باب«: وفيه أظهرت مكانة العباس 
  من كونه بابًا للنبي  من خالل مواقف شابه فيه اإلمام عليًا  بن عيل
 بابًا  حتى يف احلروب، وما هي النقاط الرابطة التي جعلت من العباس 

. لإلمام احلسني
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المقدمة
فإنه  العظيمة  الشخصيات  البحث يف خمتصات إحدى  يريد أحدنا  حينام 
وإبرازه،  الشخصية  لتلك  الضوء  تسليط  حيار جوابًا، فعىل أي جانب جيب 
أن  يمكن  التي  املضيئة  اجلوانب  من  العديد  هلا  الشخصيات  تلك  مثل  فإن 

يفرد عنها مطوالت، ويكتب عنها الكثري دون أن حياط بكل جوانبها..
والبحث يف جوانبها  الكتابة عنها  املراد  الشخصية  إذا كانت  وخصوصًا 
هي شخصية بطل عظيم كأيب الفضل العباس ، فإن املهمة تصبح أصعب 
وأصعب. إال أن شخصية هذا اإلنسان الذي ُلّقب بالعبد الصالح، ومدحه 
يتوق  الذي  األعىل  الوسام  وأعطوه  األلقاب،  بأسمى    البيت  آل  أئمة 
لنيله كل مؤمن وهذا الوسام هو لقب »املجاهد يف سبيل اهلل«، وليس األمر 
مقترصًا عىل هذا اللقب وحسب بل تعداه ألن يكون »جماهدًا بدريًا«، وهذا 
اللقب إنام يدل عىل أن حامله ضحى بكل يشء من أجل إعزاز الدين ونرص 

احلّق، والدفاع عن ويل اهلل، وإمام زمانه.
فكام أن تلك الثلة يف بدر من املجاهدين هبت للدفاع عن دين اهلل، وعن 
رسول اهلل  وواجهوا املرشكني يف معركة تعترب من أهم املعارك يف التاريخ 
الطغاة،  ألعتى  اهلل  سبيل  يف  املجاهدون  هؤالء  تصدى  حيث  اإلسالمي، 

ورؤوس الرشك، وفراعنة قريش..
  إن موقف البدريني هذا خلده اهلل عز وجل، يف كتابه العزيز، والنبي
يف أحاديثه الرشيفة، ألن ما فعله هؤالء كان يمثل قمة الصفات اإلنسانية، 
كالتضحية بالنفس وبذل أغىل ما يملكون من أجل قضيتهم العادلة. إذ أن 
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معركة بدر الكربى قد أسست النطالقة الدين اإلسالمي يف مواجهة الكفار، 
وثبتت أسس التوحيد يف األرض، ولذلك ترى أن النبي  يتوجه هلل عز 
وجل داعيًا، مبتهاًل: »اللهم أنجز يل ما وعدتني، اللهم إن هتلك هذه العصابة 

ال تعبد يف األرض«)2(.
ويأيت هنا السؤال التايل:

! ما هي صفات تلك العصابة التي دعا هلا رسول اهلل
! وما هي أوجه الشبه التي مجعت ما بني هؤالء والعباس بن عيل

الصفات  هذه  عىل  التعرف  من  بد  فال  التساؤالت  هذه  عن  ولإلجابة 
. العظيمة التي نسبت للعباس بن عيل

و�سام »المجاهد البدري«:
ورد عن أيب محزة الّثاميل: قاَل الّصاِدُق : إذا أَردَت ِزياَرَة َقرِب الَعّباِس بِن 
قيَفِة ... ُثمَّ  َعيِلٍّ  ـ وُهَو َعىل َشطِّ الُفراِت بِِحذاِء احلائِِر ـ َفِقف َعىل باِب السَّ
امُلطيُع  الّصالُِح،  الَعبُد  ا  َ أيُّ َعَليَك  الُم  وُقال:»السَّ الَقرِب،  َعىَل  َوانَكبَّ  ادُخل، 
َعَليَك  الُم  َوالسَّ  ، َواحُلَسنِي  َواحَلَسِن،  امُلؤِمننَي،  مرِي  وأِلَ ولَِرسولِِه،  هللِ، 

وَرمَحُة اهللِ وَبَركاُتُه، وَمغِفَرُتُه وِرضواُنُه، َعىل روِحَك وَبَدنَِك.
أشَهُد وُأشِهُد اهلَل أنََّك َمَضيَت َعىل ما َمىض َعَليِه الَبدِرّيوَن َوامُلجاِهدوَن يف 
َسبيِل اهللِ، امُلناِصحوَن َلُه يف ِجهاِد أعدائِِه، امُلبالِغوَن يف ُنرَصِة أولِيائِِه، الّذاّبوَن 
َعن أِحّبائِِه، َفَجزاَك اهلُل أفَضَل اجَلزاِء وأكَثَر اجَلزاِء، وأوَفَر اجَلزاِء وأوىَف َجزاِء 

أَحٍد مِمَّن َوىف بَِبيَعتِِه، َواسَتجاَب َلُه َدعَوَتُه، وأطاَع ُوالَة أمِرِه.
َفَبَعَثَك  املَجهوِد،  غاَيَة  وأعَطيَت  النَّصيَحِة،  يِف  باَلغَت  َقد  أنََّك  وأشَهُد 
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ِجنانِِه  ِمن  وأعطاَك  َعداِء،  السُّ أرواِح  َمَع  روَحَك  وَجَعَل  َهداِء،  الشُّ يِف  اهلُل 
بِّينَي  َك َمَع النَّ ّينَي)3(، وَحرَشَ أفَسَحها َمنِزاًل، وأفَضَلها ُغَرفًا، وَرَفَع ِذكَرَك يف ِعلِّ

َهداِء َوالّصاحِلنَي، وَحُسَن ُأولئَِك َرفيقًا. ّديقنَي، َوالشُّ َوالصِّ
أشَهُد أنََّك مَل هَتِن ومَل َتنُكل)4(، وأنََّك َمَضيَت َعىل َبصرَيٍة ِمن أمِرَك، ُمقَتِديًا 
يف  وأولِيائِِه  َرسولِِه  وَبنَي  وَبيَنَك،  َبيَننا  اهلُل  َع  مَجَ بِّينَي،  لِلنَّ بِعًا  وُمتَّ بِالّصاحِلنَي، 

ُه أرَحُم الّرامِحنَي«)5(. َمناِزِل امُلحِسننَي؛ َفإِنَّ
إن هذه الزيارة هي وسام رفيع املستوى حاز عليه العباس بن عيل ، ومل 
ْد لكائن من كان، بل إن هذه الفضيلة معطاة إليه من إمام معصوم، يعلم  يقلَّ
مقادير الرجال، وُمطلع عىل خبايا األنفس، وهذا بام لديه من علم اإلمامة. 

وعلم اإلمامة، هو علم خاص، يؤثره اهلل به دون سائر اخللق.
وقد أخرب اإلمام املعصوم عن مقام أيب الفضل العباس  عند اهلل بام ال 
سبيل إىل حصول العلم به إال بإخبار غيبي من عند اهلل عز وجل. وألن كالم 
املعصوم ال يمكن االعرتاض عليه أو النقاش فيه ألن حديثه متصل بالسامء، 
املتصل بني األرض والسامء، وقد جاء يف احلديث عن اإلمام  السبب  وهو 

: الصادق
»حديثي حديث أيب، وحديث أيب حديث جدي، وحديث جدي حديث 
أمري  حديث  احلسن  وحديث  احلسن،  حديث  احلسني  وحديث  احلسني، 
املؤمنني، وحديث أمري املؤمنني حديث رسول اهلل ، وحديث رسول اهلل 

 قول اهلل عز وجل«)6(.
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العبد ال�سالح:
صفة العبد الصالح هي لكل إنسان أطاع اهلل عز وجل، وأطاع كل من أمر 
اهلل بأن يطاع، ومن ثم خالف هواه، ومل يلتفت إىل ما تأمره به نفسه األمارة 
بالسوء، فإن جماهدة النفس وإخضاعها للسري يف رصاط اهلل املستقيم، وكبح 
مجاحها من أن تشذ عن طاعته سبحانه وطاعة من أمر أن يطاع، إىل معصيته 
وطاعة عدوه الشيطان الرجيم، إن تلك املجاهدة أمر شاق والزم ومستمر.

امُلؤِمننَي،  مــرِي  وأِلَ ولَِرسولِِه،  هللِ،  »امُلطيُع  هو  بالذي  احلال  هو  وكيف 
َواحَلَسِن، َواحُلَسنِي«)7(، أليس هذا من اجلهاد األكرب، وهو من جهاد النفس 

يف اتباع اهلل بام أحب ومن أحب.
نتيجة إلطاعته هلل ورسوله، وأهل   هو عبٌد صالٌح  فالعباس بن عيل 
بيته صلوات اهلل عليهم أمجعني. والطاعة العمياء هلؤالء املطهرين هي املدماك 
فاتباعه  الصالح،  العبد  هذا    عيل  بن  العباس  شخصية  بناء  يف  األول 

املخلص هو الذي أوصله إىل هذه النتيجة.
وملقاربة األمور نرى أن هذه الصفة وجدت يف البدريني الذين كانوا حول 
النبي  يف معركة بدر، والذين ساروا خلفه دون نقاش، أو جدال، ومل يروا 

ألنفسهم من وجود يف وجود املعصوم.
وروي أنه ملا كان املسلمون قرب بدر، وعرفوا بجمع قريش، وجميئها، خافوا 

وجزعوا من ذلك؛ فاستشار النبي  أصحابه يف احلرب، أو طلب العري.
فقام أبو بكر، فقال: يا رسول اهلل، إهنا قريش وخيالؤها، ما آمنت منذ كفرت، 
وما ذلت منذ عزت. ومل خترج عىل هيئة احلرب.فقال له رسول اهلل : إجلس؛ 
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بكر.فأمره  أيب  مقالة  مثل  فقال  أشريوا عيل.فقام عمر،   : فقال  فجلس؛ 
النبي  باجللوس، فجلس.ثم قام املقداد )8( فقال: يا رسول اهلل، إهنا قريش 
وخيالؤها، وقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا: أن ما جئت به حق من عند 
اهلل، واهلل لو أمرتنا: أن نخوض مجر الغضا)9(، وشوك اهلراس خلضناه معك، 
وال نقول لك ما قالت بنو إرسائيل ملوسى: ﴿َقاُلوْا َيا ُموَسى إهِنَّا َلن نَّْدُخَلَها 

ُدوَن﴾)10(. ا َهاُهَنا َقاعهِ َك َفَقاتهِال إهِنَّ ا َداُموْا فهِيَها َفاْذَهْب َأنَت َوَربُّ َأَبدًا مَّ
ولكنا نقول: إذهب أنت وربك؛ فقاتال، إنا معكم مقاتلون. واهلل لنقاتلن 
عن يمينك وشاملك، ومن بني يديك، ولو خضت بحرًا خلضناه معك، ولو 

ذهبت بنا برك الغامد لتبعناك)11(.
يذكره  كام  وضحك  لذلك،  ورس  له،  ودعــا   ، النبي  وجه  فــأرشق 

املؤرخون)12(.
ويمكن مالحظة أمر مهم ف هذه الرواية:

إن الكالم كان موجهًا إىل املهاجرين بادئ األمر، وكام هو ظاهر أن البعض 
بأي ثمن  تفادي ذلك األمر  يتحاشون حماربة قريش، ويريدون  منهم كانوا 
كان، ولذلك أسكتهم النبي  ألنه ليس بحاجة ملثل هؤالء املثبطني بل هو 
بحاجة لقوم يتبعونه عىل السمع والطاعة ألهنم يعرفون أنه نبي اهلل املوحى 
قد رد عىل هؤالء  املهاجرين  اهلل عنه« وهو من  املقداد »ريض  أن  إليه، غري 
مقالتهم، وثبت للنبي  طاعته هذه حني قال: »إذهب أنت وربك؛ فقاتال، 
إنا معكم مقاتلون. واهلل لنقاتلن عن يمينك وشاملك، ومن بني يديك، ولو 
لتبعناك«)13(.وهذه  الغامد  برك  بنا  ذهبت  ولو  معك،  خلضناه  بحرًا  خضت 
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املقولة تنم عن فهم واٍع، ومعرفة راسخة، وإيامن ال يزه يشء وبصرية نرية، 
وهذا ما جيب أن يكون عليه العبد يف طاعة مواله، فكيف إذا كان هذا املوىل 
هو رسول اهلل .وتتابع الرواية: »ثم توجه النبي  إىل األنصار ثم قال: 
أشريوا عيل ـ وإنام يريد األنصار، ألن أكثر الناس منهم؛ وألنه كان خيشى أن 
يكونوا يرون: أن عليهم نرصته يف املدينة، إن دمهه عدو، ال يف خارجها، فقام 

سعد بن معاذ، فقال: بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل، كأنك أردتنا؟
فقال: نعم.

فقال: فلعلك قد خرجت عىل أمر قد أمرت بغريه؟
قال: نعم.

قال: بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل؛ إنا قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن 
ما جئت به حق من عند اهلل، فمرنا بام شئت.

إىل أن قال: واهلل، لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر خلضناه معك، ولعل اهلل 
يريك ما تقر به عينك؛ فرس بنا عىل بركة اهلل.

فسار النبي ، وأمرهم باملسري، وأخربهم بأن اهلل تعاىل قد وعده إحدى 
الطائفتني، ولن خيلف اهلل وعده«)14(.

واحلال هو نفسه، فإن جواب سعد بن معاذ هو عني املطلوب واملرجو من 
املسلمني بإزاء سؤال النبي ، وتوجيهاته، وأوامره، بأن يكون هو األحب 
إىل األنفس من أي أحد آخر، ويمكن مالحظة ذلك من جواب سعد للنبي 
وصدقناك،  بك  آمنا  قد  إنا  اهلل؛  رسول  يا  وأمي  أنت  »بأيب  قال:  حني   

وشهدنا أن ما جئت به حق من عند اهلل، فمرنا بام شئت«.
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ويمكن استنتاج بعض األمور املهمة من هذه املقولة:
أ – إن رسول اهلل  ُيفدى بأعز الناس وأغالهم، وليس هناك أعز من 
األم واألب والعشرية واألوالد، فكلها ترخص أمام النبي ، ومن هم يف 
مقامه من بعده، والذي أوىص النبي  باّتباعهم من بعده، أولئك هم أئمة 

. أهل البيت
من  إليه  أحب  أكون  حتى  عبد  يؤمن  »ال  قال:  أنه    عنه  روي  فقد 
إليه من  أهيل أحب  إليه من عرتته، ويكون  نفسه)15(، وتكون عرتيت أحب 

أهله، وتكون ذايت أحب إليه من ذاته«)16(.
ب – اإليامن برسول اهلل  ليس كافيًا وحده، بل جيب أن يتبع بالتصديق 

له، وال يكون ذلك إال بالسمع والطاعة له.
يفعل شيئًا عبثيًا   ال  النبي  أن  أمر مهم، وهو  ترسيخ  بد من  – ال  ج 
– والعياذ باهلل – فكل ما يقوم به هو بوحي من اهلل، وأمره  هو أمر اهلل 
سبحانه وتعاىل، وال يمكن ألي إنسان مناقشة ما هو صادر عن رب العزة، 
متمثاًل بنبيه  وإال كان غري مصّدٍق بام أتى به، وهذا مصداق قوله تعاىل: 

ُق َعنهِ اهْلََوى إهِْن ُهَو إهِالَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾)17(. ﴿َوَما َيْنطهِ
د – أن ما جاء به النبي  هو الصدق وال جيب خمالفته، وإنه  هو اآلمر 
ٍن َواَل  ُْؤمهِ عىل املؤمنني وجيب ألوامره أن تنفذ، فقد قال عز وجل: ﴿َوَما َكاَن ملهِ

ْم﴾)18(. ههِ ْن َأْمرهِ ُة مهِ ُم اخْلهِرَيَ َنٍة إهَِذا َقىَض اهلُل َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُ ُمْؤمهِ
وهذا ما عرب عنه سعد بن معاذ حني قال للنبي : »فمرنا بام شئت«.

وأمري  مطيع هلل ورسوله  الذي هو    العباس  الفضل  أيب  إىل  وبالعودة 
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الزيارة  ذكرت  كام  أمجعني  اهلل  صلوات  عليهم  واحلسني  واحلسن  املؤمنني 
املروية عن اإلمام الصادق ، فإنه اكتسب صفة »البدرية« من هذه اجلهة، 

إذ أنه كان مصداقًا عمليًا وواقعيًا للطاعة العمياء.
ونتيجة لقوة وثبات إيامنه بأن اإلمام احلسني  هو يف املقام األول إمامه، 
وسيده، حتى انعكس ذلك عىل عالقته باإلمام، حيث مل ُيسمع منه يومًا أنه 
نادى أخاه احلسني  بـ )يا أخي(، بل كان نداؤه عىل الدوام بـ »يا سّيدي أبا 

عبد اهلل«)19(.
وما هذا إال تأكيٌد واضٌح من أيب الفضل العباس  عىل طاعته العمياء 
، وهذا يدل عىل   من بعده وهو اإلمام احلسني  النبي  يقوم مقام  ملن 
عظمة وفضل اإلمام احلسني  يف نفسه، وأّنه سّيده املأمور بطاعته عىل كل 

حال ويف أي مكان وزمان.
وتروي لنا السري أن العباس  نادى احلسني  بــ »أخي يا حسني عليك 
مني السالم«)20(، وذلك عندما محل عىل األعداء، ومرة أخرى حني هوى من 
فرسه إىل األرض مقطوع الكّفني مثقاًل باجلراحات، فقال يف حلظات الوداع 

»أخي حسني أدرك أخاك«)21(.
الحرب الم�سروعة منبعها الحق:

صف  من  وبرز  للحرب،  الفريقان  استعد  »ملا  بدر  واقعة  يوم  أنه  يروى 
يا  وقالوا:  عتبة،  بن  الوليد  وابنه  شيبة  وأخوه   )22( ربيعة  بن  عتبة  املرشكني 

حممد، أخرج إلينا أكفاءنا من قريش.
فربز إليه ثالثة أنفار من األنصار وانتسبوا هلم، فقالوا: ارجعوا إنام نريد 
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األكفاء من قريش.
ثم نادوا يا حممد: أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا.

فنظر رسول اهلل  إىل عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب، وكان له يومئذ 
سبعون سنة فقال: »قم، يا عبيدة«.

ونظر إىل محزة، فقال: »قم، يا عم«.
ثم نظر إىل عيل  فقال: »قم، يا عيل«.

وكان أصغر القوم ثم قال : فاطلبوا بحقكم الذي جعله اهلل لكم، فقد 
جاءت قريش بخيالئها و فخرها، تريد أن تطفي ء نور اهلل، و يأبى اهلل إال أن 

يتم نوره«)23(.
 للمرشكني  النبي  قتال  أن  الرواية  به من هذه  وما يمكن االستدالل 
هو قتال طالب احلق من قبل الظاملني، واملعتدين، وما كان رسول اهلل  إال 
أن يقاتل املرشكني وهو بالطبع صاحب احلق مقابل أهل الظلم والعدوان، 

وطلب احلق يكون برد الظامل عن غيه وظلمه كام حصل يف معركة بدر.
كان    احلسني  اإلمام  أن  حيث  كربالء  يف  كان  ذاته  هو  الدافع  وهذا 

يواجه أهل الظلم والبغي.
وروى ابن قتيبة أن اإلمام احلسني نزل وأصحابه يف كربالء: »وَبيَنُهم وَبنَي 

املاِء َربَوٌة، َفَأراَد احُلَسنُي  وأصحاُبُه املاَء، َفحالوا َبيَنُهم وَبيَنُه.
َفقاَل َلُه َشهُر بُن َحوَشٍب: ال َترَشبوا ِمنُه َحّتى َترَشبوا ِمَن احَلميِم!

، َفُنقاتُِل؟ َفقاَل َعّباُس بُن َعيِلٍّ : يا أبا َعبِد اهللِ، َنحُن َعىَل احَلقِّ
قاَل: َنَعم.
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َل َعَليِهم، َفَكَشَفُهم  َل َبعَض أصحابِِه َعىَل اخُليوِل، ُثمَّ مَحَ َفَرِكَب َفَرَسُه، ومَحَ
بوا وَسقوا«)24(. َعِن املاِء، َحّتى رَشِ

إذن فإن قتال رسول اهلل  ضد املرشكني يف بدر هو قتال احلق، فحني 
 بأن يطلبوا بحقهم، فإن  أمر ُكاّل ً من أيب عبيدة، واحلمزة، واإلمام عيل 
 : حني سأل اإلمام احلسني  احلال مشابه بالنسبة ملا تقدم عن العباس
نحن عىل احلق، فنقاتل. وجواب اإلمام بـ »نعم«، فام كان من العباس والذين 
معه إال أن بادروا إىل مهامجة الذين كانوا عىل املاء فكشفوهم، حتى رشبوا، 

وسقوا.
فيكون سؤال العباس  لإلمام احلسني ، ما هو إال ألخذ املرشوعية 
بأحقية قتاله لألعداء، وهذا ما حصل أيضًا يف واقعة بدر عندما طلب النبي 

 من أصحابه بطلب احلق.
قاتل األعداء يف كربالء   حني  العباس بن عيل  واملشاهبة حاصلة بني 
سامت  من  أيضًا  تعترب  وتلك  املرشكني،  ضد  املحق  قتاهلم  يف  بدر  وأهل 
املشاهبة بينهم. وهذا يؤكد عىل أن ما يربر احلرب ويعطيها مرشوعية احلق، 
فمن كان عىل احلق، حيق له أن يقاتل لكي يستنقذ احلق من طغمة)25( الطغاة 

والبغاة واملعتدين.
وخالصة األمر: أن النبي  وَمْن وراءه املسلمني من أهل بدر، واإلمام 
وأن  أحرارًا،  يعيشوا  أن  »يريدون  وراءمها  وَمْن    والعباس    احلسني 
يدافعوا عن دين اهلل يف مقابل من يريد االستمرار يف االنحراف والتعدي. 
وللمظلوم حق يف أن يطالب بإنصافه من ظامله، والباغي عليه.. بل أرادت 
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 ]قريش[ إطفاء نور اهلل، وأرصت عىل حرب املسلمني وإذالهلم، قال تعاىل:
ُجوا  يَن ُأْخرهِ يٌر، الَّذهِ ْم َلَقدهِ ههِ ْم ُظلهُِموا َوإهِنَّ اهلَل َعىَل َنرْصهِ ُ يَن ُيَقاَتُلوَن بهَِأنَّ ذهِ َن لهِلَّ ﴿ُأذهِ

َنا اهلُل﴾)26(«)27(. ْم بهَِغرْيهِ َحقٍّ إهِال َأن َيُقوُلوا َربُّ ههِ َيارهِ مهِن دهِ
رجال �سدقوا:

ويروى أن مخسة أشخاص من أهل بدر قد عاهدوا اهلل ورسوله عىل أن 
اهلل عز وجل،  دين  بأنفسهم من أجل  والنفيس، وأن يضحوا  الغايل  يبذلوا 
وبعدما أثبت هؤالء ذلك، وبالغ هؤالء البدرّيون يف القتال وبذلوا أنفسهم 

يف سبيل اهلل أنزل اهلل هبم قرآنًا.
َما  َصَدُقوا  َجاٌل  رهِ نهِنَي  امُلْؤمهِ َن  ﴿مهِ تعاىل:  قوله  أن  يف  السري  كتب  يف  وجاء 
وعبيدة  وجعفر،  ومحــزة،  »عيل،  هــؤالء:  يف  َعَلْيهِ﴾)28(.نزل   َ اهللَّ َعاَهُدوا 

أيضًا«)29(، ويف البخاري: أن أبا ذر كان يقسم: أهنا نزلت فيهم)30(.
وجل  عز  اهلل  عاهدت  كنت  »ولقد  قــال:  أنه    املؤمنني  أمري   وعن 
ورسوله ، وعمي محزة، وأخي جعفر، وابن عمي عبيدة عىل أمر وفينا به 
هلل عز وجل ولرسوله، فتقّدمني أصحايب، وختلفت )خلفت( بعدهم ملا أراد 

اهلل عز وجل، فأنزل اهلل فينا:
َنْحَبُه  َقىَض  َمْن  ْنُهْم  َفمهِ َعَلْيههِ  اهلَل  َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  َجاٌل  رهِ نهِنَي  امُلْؤمهِ َن  ﴿مهِ
ياًل﴾)31( : محزة، وجعفر، وعبيدة، وأنا واهلل  َتْبدهِ ُلوا  ُر َوَما َبدَّ َيْنَتظهِ ْنُهْم َمْن  َومهِ

املنتظر«)32(.
هناك  حيث   ، العباس  الفضل  أيب  مع  حاصل  هو  املثال  هذا  ونفس 
إشارات عديدة يف كالم املعصومني من أئمة أهل البيت ، تصف هذا العبد 
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 حتى قىض نحبه، عىل  الصالح أنه ظل عىل عهده ألخيه اإلمام احلسني 
غرار هؤالء اخلمسة البدريني.

ومما يدل عىل أن العباس بن عيل  كان عىل مثال هذه الثلة املؤمنة من 
أهل بدر، ما ييل:

الَبصرَيِة،  ناِفَذ  الَعّباُس  َنا  َعمُّ »كاَن  قال:    الّصاِدِق  اإلمام  عن  روي 
َصلَب اإِليامِن، جاَهَد َمَع أيب َعبِد اهللِ احُلَسنِي ، وأبىل َبالًء َحَسنًا، َوَمىَض 

َشِهْيَدًا«)33(.
تدل هذه الرواية عىل عدة نقاط، وهي التالية:

 كان نافذ البصرية، وصاحب البصرية النافذة ال بد له أن  أ: العباس 
يكون ناظرًا إىل آخرته، عارفًا للحق وأهله، ملتزمًا بمسريهتم، وسائرًا عىل 
درهبم. والالزم من هذه البصرية أن جتعله معاهدًا عىل عدم ترك احلق املتمثل 
ومحزة،  وعبيدة،  وجعفر،   ، عيل  اإلمام  عاهد  كام   . احلسني  باإلمام 

وذلك نتيجة لنفاذ بصريهتم أيضًا ومعرفتهم للحق وأهله.
ب: صلب اإليامن، وهذا يدل أن عقيدته ال تتزلزل مهام كانت املصاعب، 
أجل  فأكثر من  أكثر  يستبسل  يدفعه ألن  ما  فهذا  اإلغراءات،  كثرت  ومهام 

الدفاع عن املظلوم، وهذا أيضًا ما اتصف به أهل معركة بدر.
ج: اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل ورسوله واإلمام احلسني عليهم صلوات 
فاألهم هو صفاء  كان،  تكون ألي شخص  املجاهد ال  اهلل أمجعني، وصفة 
النية، ونقاء الرسيرة، فيكون اجلهاد خالصًا خملصًا هلل ولرسوله ، وهذا ما 
 بخصوص عمه العباس حني قال يف  أكدت عليه زيارة اإلمام الصادق 
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نص زيارته: »أنََّك َمَضيَت َعىل ما َمىض َعَليِه الَبدِرّيوَن َوامُلجاِهدوَن يف َسبيِل 
اهللِ«)34(. فقد قارن اإلمام الصادق  بني جهاده يف سبيل اهلل وبني ما مىض 
عليه البدريون. وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل نقاء رسيرته وعهده هلل 

ولرسوله  يف اجلهاد حتى الشهادة.
د: من األسباب التي دفعت اإلمام الصادق  يف هذه الرواية أن يصف 
يف  ما  كل  بذل  عىل  يدل  احلسن  والبالء  حسنًا،  بالًء  أبىل  بأنه   العباس
قدمه  الذي  املثال  عنه. وهذا  يدافع  به، ومن  يؤمن  ما  أجل  االستطاعة من 
 . البدريون من خالل عهدهم يف الدفاع عن اخلط الرسايل املتمثل بالنبي
وهو ما أكدته سرية العباس بن عيل  حيث قالوا: »وَبِقَي الَعّباُس بُن َعيِلٍّ 
 قائاًِم أماَم احُلَسنِي  ُيقاتُِل دوَنُه، وَيميُل َمَعُه َحيُث ماَل، َحّتى ُقتَِل َرمَحُة 

اهللِ َعَليِه«)35(.
الإيثار.. اأرفع الخلق:

من  َخَصاَصٌة﴾)36(،  هِبِْم  َكاَن  َوَلْو  َأْنُفِسِهْم  َعىَل  ﴿َوُيْؤثُِروَن  تعاىل:  قال 
أسباب النرص، التزام حسن اخللق، ومنه اإليثار، ذلك أن املسلمني مل يكن معهم 
 ، من اإلبل إال سبعون بعريًا يتعاقب عليها، االثنان والثالثة؛ فكان النبي
وعيل ، ومرثد بن أيب مرثد، وقيل: زيد بن حارثة، يعتقبون بعريًا)37(، وهذه 
أجل  من  األنا  عن  والتخيل  الفداء،  روح  عن  واملعربة  اجلميلة،  الصور  من 
اآلخرين، حيث أن أهل بدر لقلة العري)38(، كانوا يتداورون يف استخدامها 
ال  حيث  األخالق،  أرفع  من  يعترب  ،واإليثار  عيل  اإلمام  رأسهم  وعىل 
إىل مصلحة  ينظر  بل  نفسه،  إىل  ينظر  إال من كان ال  املرحلة  تلك  إىل  يصل 
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اجلامعة، ويتطلع إىل خري دين اهلل.
ومن أروع ما وصف به اإلمام زين العابدين  العباس بن عيل  يف 
قوله: »َرِحَم اهلُل الَعّباَس! َفَلَقد آَثَر، وأبىل، وَفدى أخاُه بَِنفِسِه، َحّتى ُقِطَعت 
َكام  ِة،  اجَلنَّ يِف  املاَلئَِكِة  َمَع  هِباِم  َيطرُي  َجناَحنِي  هِباِم  و جل  اهلُل عز  َفَأبَدَلُه  َيداُه، 
َتباَرَك وَتعاىل َمنِزَلًة َيغبُِطُه  عَفِر بِن أيب طالٍِب، وإنَّ لِلَعّباِس ِعنَد اهللِ  َجَعَل جِلَ

َهداِء َيوَم الِقياَمِة«)39(. هِبا مَجيُع الشُّ
وهذه الرواية حتتوي عىل عدة أوجه متعلقة باإليثار، منها:

 ألحد أهم الصور يف شخصية العباس  أواًل: تطرق اإلمام السجاد
فقد ذكر صفة »اإليثار إنام هو إذا كان الشخص بحاجة إىل يشء ما، فإذا رأى 
مه عىل نفسه، ويبذله له طواعيًة، وعن  غريه بحاجة إىل ذلك اليشء، فإنه يقدِّ
 عطشانًا عطشًا شديدًا، ووجد  العباس  فإذا كان   .. طيب خاطر، ورضا 

املاء، فإنه إذا بذله إىل عطشان آخر، وحرم نفسه منه، فهذا إيثار«)40(.
ثانيًا: وقال عنه اإلمام السجاد : أنه أبىل، وهي من »َبَلْوُت الرجَل َبْلوًا 

َبه واْخَترَبه«)41(. ته، وَباله َيْبُلوه َبْلوًا إذا َجرَّ وَبالًء، واْبَتَلْيته: أي اْخَترَبْ
البالء هنا من االختبار يف الشدائد، وهذا يعني أنه ظل يعطي كل ما عنده، 
ويفعل كل ما هو باستطاعته، ويضحي حتى بأغىل يشء، وهي روحه التي 
حياة  هبا  ليؤثر  حياته  يعطي  بأن  اإليثار،  صور  من  أيضًا  وتلك  جنبيه،  بني 
اإلمام احلسني  الذي يراه أنه يستحق هذه الروح، وإن كانت تلك الروح 

هي روحه، وهذا من اإليثار.
 ، بن عيل  العباس   بوصف حال  العابدين  اإلمام زين  ثالثًا: وقام 
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أنه مقطوع اليدين، وهذه أيضًا من األمور املشاهبة ملا حصل يف معركة بدر، 
بدر )سمي  الشاملني وهو صحايّب »استشهد يف  ُلّقب بذي  أن رجاًل  وينقل 
بذلك ألنه كان يعمل بيديه مجيعًا( واسمه عمري بن عبد عمرو بن نضلة بن 

عمرو بن غبشان«)42(.
  إذ أنه ، لكن هذا الشهيد مل يفقد يديه، كام حدث مع العباس بن عيل
 ، مل يبخل أيضًا بيديه من أجل أن يوصل قربة املاء ملعسكر اإلمام احلسني
وتلك أيضًا من أروع صور اإليثار بالنفس فقد قطعت من أجل بقائه عىل العهد 

. بأن يسقي أطفال اإلمام احلسني
رابعًا: ونتيجة هلذا البالء احلسن مع اإلمام احلسني  فإن اهلل عز وجل 
اليدين جناحني يف اجلنة ويدل هذا »عىل أن ثمة مسانخة،  أبدله عن هاتني 
للجناحني  فإن   .. اإلهلي  العطاء  هذا  يف  روعيت  قد  ما  نوع  من  مشاهبة  أو 
شبهًا ما باليدين. ومن جهة التمكني من الوصول إىل الغايات واحلصول عىل 
احلاجات، ولعله هلذا السبب تشاهبت هذه العطية اإلهلية للعباس، مع العطية 

اإلهلية جلعفر بن أيب طالب«)43(.
عر�سها ال�سماوات والأر�ص:

نقلوا أن رسول اهلل  نادى يوم بدر: »قوموا إىل جنة عرضها الساموات 
واألرض. فقال عمري بن احلامم األنصاري )44(: يا رسول اهلل، جنة عرضها 

الساموات واألرض؟!
قال : نعم.

قال عمري: بٍخ بٍخ! ال واهلل يا رسول اهلل ال بد أن أكون من أهلها.
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قال : فإنك من أهلها.
فأخرج متريات من قرنه)45( فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل 
مترايت هذه، إهنا حياة طويلة، فرمى بام كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل«)46(.
هذا التحفيز من رسول اهلل  لبعض أهل واقعة بدر حلثهم عىل اجلهاد 
كام  واألرض  الساموات  عرضها  جنة  عىل  احلصول  يف  ترغيبهم  طريق  عن 
بادر توقًا منه للشهادة،  الرواية، فام كان من عمري األنصاري إىل أن  عربت 

وشوقًا ملا أعده اهلل عز وجل من جائزة للشهداء يف سبيل اهلل عز وجل.
ولكن املفارقة أن العباس بن عيل  مل يكن بحاجة هلذه املحفزات التي 
 كان عىل بصرية  العباس   عىل بعض أصحابه، بل إن  النبي  عرضها 
من أمره، وهو نافذ البصرية، وهو قد نشأ يف بيت اإلمامة وعارص كاّل ً من 

.»« اإلمامني احلسنني
ــكَ  »وأنَّ زيارته:  يف  قال  حني    للعباس    الصادق  اإلمــام  وشهد 
َمَضيَت َعىل َبصرَيٍة ِمن أمِرَك«)47(. والبصرية من األمر تعني أنه يعلم ما هو 
بانتظاره من الثواب اجلزيل و العطاء الكبري، إهنا اجلنة التي عرضها الساموات 

واألرض.
والعباس بن عيل –كام قلنا – يدرك ما هو يف انتظاره يف اآلخرة، فنرى 
»أن العباس ملا رأى وحدة ]اإلمام احلسني [ أتى أخاه وقال: يا أخي هل 

من رخصة؟
فبكى احلسني  بكاًء شديدًا ثم قال: يا أخي أنت صاحب لوائي، وإذا 

مضيت تفرق عسكري.



273

م. يو�سف �سفيق البيومي

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

فقال العباس : قد ضاق صدري وسئمت من احلياة وأريد أن أطلب 
ثأري من هؤالء املنافقني«)48(.

ويف هذه الرواية بعض األمور املهمة التي تستحق الوقوف عليها، وهي 
عىل الشكل التايل:

احلسني  اإلمام  مشهد  يتحمل  مل  العباس  أن  الرواية  تنقل  ما  حسب   -1
، وهو يعاين الوحدة وقلة النارص واملعني، وتلك هي أفظع وأشنع أشكال 
أقدار  يعرف  الذي  احلر،  اإلنسان  وإن   ، اهلل  رسول  ابن  حق  يف  الظلم 
الرجال، ال حتمله نفسه عىل حتمل الضيم والظلم الواقع عىل أقدس إنسان 
عىل وجه األرض وهو اإلمام احلسني ، فهب العباس  لكي يدفع عنه 
تلك الوحدة مواسيًا له، وهو – كام أسلفنا – إنسان نافذ البصرية ويعلم أن 
النسبية، بل هو  الرابطة  النظر عن  إمامه ومواله، بغض  عليه واجب نرصة 
ناظر  للرابطة العقائدية التي تربطه بإمام زمانه منطلقًا من مبدأ قول النبي 

: »اْنرُصْ َأَخاَك َظامِلًا َأْو َمْظُلومًا«.
فقال رجل: يا رسول اهلل، أنرصه إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظاملًا، 

كيف أنرصه؟
ُه«)49(. ْلِم، َفإِنَّ َذلَِك َنرْصُ ِجُزُه َأْو مَتَْنُعُه ِمَن الظُّ قال: »حَتْ

ستظل  الذي  املظلوم،  هو  واملعني  النارص  قلة  يعاين  الذي  اإلمام  وهذا 
مظلوميته عارًا عىل أمة مل تنرص ابن بنت نبيها، والعباس بن عيل  )مل ين، 
 ، احلسني  اإلمام  مظلومية  مشهد  يتحمل  أن  يستطْع  ومل  ينكل()50(،  ومل 
بل هب وقام ليكون من الذين )بالغوا يف نرصة أولياء اهلل، ومن الذأبني عن 
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.)51() الذين حيبهم اهلل
2 – يف شدة هذه األهوال، والعظائم التي تدور من حوهلم، ويف تلك األثناء 
العصيبة ما كان من العباس  إال أن يتقدم من اإلمام احلسني  طالبًا منه اإلذن 
لكي يقاتل، وما كان ليخرج دون اإلذن، فهو العبد الصالح املطيع إلمامه، الذي 
ال خيالفه يف أدق األمور وأصغرها، فكيف بأهوهلا وأعظمها، وما هذا إال مصداق 

رصيح، وعميل دال عىل طاعته ألولياء اهلل.
3 – إن الرواية تدل عىل أن العباس  كان حاساًم، غري مرتدد، وُمقِدمًا عىل 
ر العباس  صفحات بيضاء ستظل نورًا يستيضء به األحرار إىل  القتال. فقد سطَّ

آخر الزمان.
عاماًل بكتاب اهلل عز وجل، مقتديًا بام جاء فيه، حيث قال تعاىل: ﴿َفإهَِذا َعَزْمَت 

لهِنَي﴾)52(. ْل َعىَل اهللهِ إهِنَّ اهلَل ُيهِبُّ امْلَُتَوكِّ َفَتَوكَّ
وهذا هو نفس املبدأ الذي سار عليه أهل بدر من توكلهم عىل اهلل يف مواجهة 
ي إىل الرتدد، والرتدد يؤدي إىل اختاذ  الكفار واملرشكني. وذلك ألن التسويف يؤدِّ
قرارات غري صحيحة، والقرارات غري الصحيحة تؤدي إىل خسارة الدنيا واآلخرة.
4 – وتنقل الرواية أن اإلمام احلسني  ملا أحس احلسم وعدم الرتدد والعزم 
عىل املواجهة يف قول العباس  بكى بكاًء شديدًا. وتشري هذه العاطفة الظاهرة عىل 
اإلمام احلسني  عن مدى حبه ألخيه العباس ، وإرساله إىل مثل تلك املهامت 
اخلطرية والصعبة ال يعني عىل اإلطالق أنه متهاوٌن بأخيه غري آبٍه ملا سيحصل عليه. 
 هو أخ له يف النسب، ويف اإليامن، ورشيكه يف جهاده وتضحيته يف  فالعباس 
سبيل اهلل، وهذا كله يوجب عىل اإلمام احلسني  إظهار مشاعر احلزن واألسى ملا 
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تقتضيه هذه األخوة بكل مفرداهتا.
5 – ذكرت الرواية أن اإلمام احلسني  قال ألخيه العباس : »أنت صاحب 

لوائي، وإذا مضيت تفرق عسكري«)53(.
وتنقل كتب السرية أن العباس بن عيل  كان صاحب اللواء األكرب يف جيش 

. اإلمام احلسني
قال أبو الفرج األصفهاين: »وكاَن الَعّباُس  َرُجاًل َوسياًم مَجياًل، َيرَكُب الَفَرَس 

ّطاِن يِف اأَلرِض، وكاَن ُيقاُل َلُه: َقَمُر َبني هاِشٍم. َم)54( وِرجالُه خَتُ امُلَطهَّ
وكاَن لِواُء احُلَسنِي بِن َعيِلٍّ  َمَعُه َيوَم ُقتَِل«)55(.

لِواِء  صاِحَب  هاِشٍم،  َبني  َقَمُر  ّقاُء  السَّ َعّباٌس  »كاَن  شهرآشوب:  ابن   وقال 
احُلَسنِي ، وُهَو أكرَبُ اإِلخواِن«)56(.

  عبأ أصحابه. ودفع إىل أمري املؤمنني  ويف معركة بدر ملا أصبح رسول اهلل
بالراية، وكان صاحب اللواء يف بدر)57(. ومل يكن اإلمام عيل بن أيب طالب صاحب 
اللواء يف معركة بدر وحسب بل كان  صاحب لواء رسول اهلل  يف كل معركة 

خاضها  ضد أعدائه)58(.
إذن، لقد كان دور أيب الفضل العباس  شبيهًا لدور اإلمام عيل  يف جيش 
 قد شابه أشجع، وأبسل، وأقوى فارس يف  العباس  ، وهبذا يكون  النبي 

. جيش بدر وهو أسد اهلل الغالب
وهذا ما يدفع إىل التساؤالت التالية:

ما هو دور صاحب اللواء يف اجليش؟!
وما هي صفات العباس  التي جعلت اإلمام احلسني  يدفع الراية له؟!
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ونجيب:
الراية باأيدي �سجعانكم:

 يف معركة صفني 37هـ خطب أصحابه قائاًل  يروى أن أمري املؤمنني 
هلم: »ورايتكم فال متيلوها، وال ختلوها، وال جتعلوها إال بأيدي شجعانكم، 
واملانعني الذمار)59( منكم، فإن الصابرين عىل نزول احلقائق هم الذين حيفون 
عنها  يتأخرون  وال  وأمامها،  ووراءهــا  حفافيها)60(،  ويكتنفون  براياهتم، 

فيسلموها، وال يتقدمون عليها فيفردوها«)61(.
وقال  أيضًا يف موضع آخر: »فإن املانع للذمار عند نزول احلقائق هم 

أهل احلفاظ، الذين حيفون براياهتم، ويرضبون حفافيها وأمامها«)62(.
ويدلنا هذا عىل اآليت:

أواًل: من البديي: أن اللواء األعظم، والراية الكربى هي نقطة االرتكاز 
يف اجليش، تدل عىل ثباته، وترمز عىل استمرارية املجاهبة. وأنظار العدو إليها 
املدافعون، وهي  األعداء، وحوهلا جيتمع  تنتهي مهم  دائاًم موجهة، وعندها 

تؤلف قلوب األولياء.
لذلك صدرت التوجيهات املؤكدة واحلاسمة والقوية، واحلازمة والدقيقة، 

أن ال يكون حامل الراية إاّل من املتصفني بالشجاعة واملشهود هلم باهلمة.
والشجاعة وحدها غري كافية، إذ ال بد أن تكون هذه الشجاعة مرتكزة 
قناعة  صاحب  فهو  اللواء،  حامل  روح  يف  متواجدة  خصوصيات  عىل 
ووعي خاص، وذو مشاعر وأحاسيس قوية، وهذا الشجاع ال بد أن يكون 
يميزه  ما  أن  يعني:  . وهذا  اإلمام عيل  الذمار كام عرب  الذين حيمون  من 



277

م. يو�سف �سفيق البيومي

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

ليست شجاعته فقط ألنه مقدام وال ياب األخطار، فذلك يدل عىل انقياده 
األعمى، اخلايل من أي وعي.

بل إسناد مهمة محل الراية العظمى جيب أن يكون ملن إيامنه ثابت بالقضية 
التي حيارب من أجلها، وال يسمح ألي أحد باالقرتاب منها واملساس هبا. 
الراية، فيحارب من أجل إعالء كلمة  فيكون جهاده من أجل ما متثله هذه 

صاحبها، ويضحي ويقدم وحيجم هبا، ومن أجلها ومن خالهلا.
وهذا ما أشار إليه أمري املؤمنني  عىل أن: صاحب اللواء من املامنعني 
عن الذمار، والشجاعة واخلوض يف غامر األخطار ال تكفي من دون هدف 

معني، أو من دون وعي خاص.
الراية غري متوقفة عىل حاملها   أن مسؤولية  ثانيًا: وبنّي أمري املؤمنني 
هبا  حييطوا  أن  وهو  الراية،  هذه  جتاه  اآلخرين  عىل  مسؤولية  هناك  بل  فقط 
من كل اجلهات، ليس فقط للحفاظ عليها خمافة السقوط، بل جيب صوهنا 
من  قلوب  معه  سيهز  أنه  الراية  الهتزاز  السلبية  اآلثار  فمن  االهتزاز،  من 
هم حوهلا من األولياء ويشعرهم باخلوف والرعب واالضطراب، وسوف 
تدفع هبم تلك املشاعر لإلحساس بالضعف، ما قد ينتج عنه حال من الرتدد 
والتباطؤ يف إكامل جمهودهم احلريب، واهتزاز الراية أيضًا أنه سيجعل قلوب 
املعادين هتتز من الفرح واالستبشار، وسوف يدفع هبم هذا لتأمل النرص عىل 

أهل اإليامن، ويتشجعون ويقدمون عىل شد عزائمهم يف مواجهتهم.
الراية جيب أن يكون يف وسط   عىل أن موقع  ثالثًا: وأكد اإلمام عيل 
حاملها  العدو  يباغت  ال  حتى  عنها،  يتأخر  ال  أن  العسكر  وعىل  اجليش، 
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توضيحه  تم  كام  عام  بشكل  اجليش  حالة  عىل  سلبًا  فتؤثر  هتتز،  أو  فتسقط 
سابقًا.

وجيب عىل اجلنود أن ال يتقدموا عىل حامل الراية، فمن املمكن أن يلتف 
األعداء عىل حاملها، وبالتايل يؤدي إىل سقوط الراية أو اهتزازها وهذا ممنوع 

منعًا باتًا كام أسلفنا.
ألخيه    احلسني  ــام  اإلم قــول  وراء  من  املغزى  يوضح  كله  ــذا  وه
العباس: »يا أخي أنت صاحب لوائي، وإذا مضيت تفرق عسكري«)63(.
تفرق  إىل  سيؤدي  حتاًم  وحاملها،    احلسني  اإلمام  راية  سقوط  فإن 
العسكر، وجتّرؤ األعداء، والتامدي يف ظلمهم وبغيهم أكثر فأكثر، وسيفرحون 

. ويشمتون باإلمام احلسني
: »اآلَن   بعد استشهاد العباس  وما يؤكد هذا قوُل اإلمام احلسني 

انَكرَسَ َظهري، وَقلَّت حيَلتي، وشمت يب عدوي«)64(.
الدوافع  عن  جييب  هذا  املتواضع  بحثنا  يف  قدمناه  ما  كل  فإن  وأخــريًا، 
واألسباب التي جعلت اإلمام احلسني  يدفع برايته )اللواء األعظم( أليب 

. الفضل العباس
لكل مع�سوم باب:

من املعلوم أن النبي األعظم  يف احلروب كان يقدم أهل بيته ليرضب 
  بأخيه عيل  هبم أعداء اهلل وأعداءه، ويف معركة بدر الكربى قذف النبي
ملواجهة احلتوف، ويروي لنا اإلمام عيل  : »ملا كان يوم بدر اتقينا املرشكني 
الناس بأسًا، وما كان أحد أقرب إىل املرشكني  ، فكان أشد  برسول اهلل 
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منه«)65(. وهذا يثبت أن رسول اهلل  كان من أول املتواجدين يف ساحات 
الوغى ويف الصفوف األوىل، وكان صحابته حني تضيق هبم األمور، ويشتد 
وطيس املعركة الذوا به، أو فروا اليه، يبقى هو و أخوه عيل  كثبات اجلبال 

رسوخًا وارتفاعًا..
وهذا ألن أمري املؤمنني  هو باب النبي ، والباب هو املدخل لكل 

األمور بسيطها وصعبها، شديدها وهينها، يف سلمها وحرهبا.
ثالثة من  أرجع  قد  بدر   يف معركة  اهلل  أن رسول  وكام ذكرنا سابقًا: 
بالبدء  احلارث  بن  وعبيدة  وعيل  محزة  من  لكل  األوامر  وأعطى  األنصار، 
  بيته، وقد قال عيل  القتال)66( وهم من أهل  بالنزال والنزول إىل ساحة 

: عن النبي
»كان إذا حرض البأس، ودعيت نزال، قدم أهل بيته، فوقى هبم أصحابه، 

فقتل عبيدة يوم بدر، ومحزة يوم أحد، وجعفر يوم مؤتة ...«)67(.
 يف معركة بدر ويف كل املعارك التي خاضها  فهذا حال أمري املؤمنني 
بنفسه  عنه  مدافع  وأهم  فيها،  يشارك  من  وأول  املعارك،  باب    النبي 
العلم )احلكمة(  »أنا مدينة   : إنطالقًا من قوله  وحاله وروحه وجسده. 
غري  واحلكمة  فالعلم  الباب«)68(.  من  فليأهتا  املدينة  أراد  فمن  باهبا،  وعيل 
مقترص عىل العلوم الدينية، والرشعية والفقهية بل يتعدامها إىل العلوم احلربية 
قتال  وكيفية  املقاتلني،  صفوف  ونظم  حربية،  خطط  من  يظهره  بام  كذلك، 
األعداء يف اهلجوم وحني االنسحاب من ساحات املعركة، فكل ذلك يعترب 

من العلم واحلكمة..
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وكذلك األمر يف معركة كربالء فإن اإلمام احلسني  ال بد له من باب، 
ويتفرق  العسكر،  عليه  جيتمع  فيه،  اللواء  وصاحب  اجليش،  عامد  يكون 
فإن  والتدقيق،  البحث  من  للكثري  حيتاج  ال  واضح  ألمر  وإنه  بذهابه،  عنه 
اإلمام احلسني  قدم أهل بيته كالقرابني إىل ساحة املعركة من كبريهم إىل 
يِفَّ  َفَلُكْم  َأْهليُكْم،  َمْع  َوَأْهيل  َأْنُفِسُكْم،  َمَع  »َنْفيس   : قال  صغريهم، وقد 

ُأْسَوٌة«)69(.
ِة الَعَدِد وِخذالِن  وهو القائل أيضًا: »أال وإيّن زاِحٌف هِبِذِه اأُلرَسِة َمَع ِقلَّ

.)70(» الّنارِصِ
وما كان لإلمام احلسني  إال أن يطبق »ما قاله هلم حرفيًا، فقد واساهم 

بنفسه كام أن ما يصيب أهلهم من أذى وسبي قد أصاب أهله وحرمه..
وهو بنفسه قد كان األمثولة الرائعة هلم، ولكلِّ هاٍد ومصلح، فكان األسوة 

عىل مر العصور والدهور«)71(.
: »أنت   ألخيه العباس بن عيل  وهذا يعيدنا ملقولة اإلمام احلسني 
صاحب لوائي، وإذا مضيت تفرق عسكري«)72(. فالعباس بن عيل هو 
أيضًا كان باب اإلمام احلسني  يف مثل تلك الظروف وهو العامد األسايس 
جليشه، وكان يرى أن مع ذهاب العباس  ذهاب اجليش، وتفرق العسكر.
 فقد جاء يف األثر »لكل   باب وهو أمري املؤمنني  وكام كان للنبي 
إمام باب«، وقالوا إن: » باب أمري املؤمنني  سلامن بن سلامن، باب احلسن 
املجتبى  قيس بن ورقاء املعروف بسفينة، ورشيد اهلجري، ويقال: وميثم 

التامر.
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رشيد  ويــقــال:   ،)73(] عــيل  بــن  ]العباس  قيل:    احلسني  بــاب 
اهلجري«)74(.

  لذلك فإنك جتد أن من األلقاب التي اشتهر فيها أبو الفضل العباس
أنه: باب اإلمام احلسني . وواقع احلال داٌل عىل هذا، فسرية األغلب من 
 ومن ثم  العباس  الفضل  املوىل أيب  بزيارة  يبدأون  العلامء واملؤمنني أهنم 
الدخول  أراد  أن من  الراسخ  ، العتقادهم  اإلمام احلسني  إىل  يتوجهون 
عىل اإلمام احلسني  عليه أن يستأذن من العباس بن عيل ، العتقادهم 

أنه هو الباب إىل اإلمام.
والكامالت  العظيمة  الصفات  مقدار  عاقل  مدرك  لكل  يظهر  وختامًا، 
املتواجدة يف شخصية العباس بن عيل  مما جعله شبيهًا للبدريني املجاهدين 
 ، يف سبيل اهلل، وأن تصبح هذه الشخصية الفذة خملدة بخلود اإلمام احلسني

وستظل أرض كربالء املقدسة شاهدة عىل قداسة من احتوت أرضها.
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الهوام�ص
 خامتة املستدرك ج2 ص219 ومصباح البالغة )مستدرك هنج البالغة( ج2 ص291 وج3 ص244 . 1

واألمايل للشيخ املفيد ص4 و 5 واألمايل للشيخ الطويس ص625 و 626 واملحترض ص62 و 63 
ومدينة املعاجز ج3 ص116 و 117 وبحار األنوار ج6 ص178 و 179 وج27 ص159 و 160 
وج65 ص120 و 121 وهنج السعادة ج2 ص667ـ  669 واإلمام عيل بن أيب طالب للهمداين ص414 
ـ 416 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج8 ص161 و 162 وراجع: روضة الواعظني ص31 
ووسائل الشيعة )ط مؤسسة آل البيت( ج27 ص135 و )ط دار اإلسالمية( ج18 ص98 والطرائف 

البن طاوس ص136 وفيض القدير ج1 ص28 و 272 واجلامع ألحكام القرآن ج1 ص340.
 السرية النبوية: البن هشام ج2 ص271 و272، وتاريخ اخلميس: ج1 ص375، وتاريخ األمم وامللوك: . 2

ط اإلستقامة ج2 ص144، والسرية احللبية: ج2 ص154، والكامل يف التاريخ: ج2 ص122، ودالئل 
النبوة للبيهقي: ط دار الكتب العلمية ج3 ص35، والبداية والنهاية: ج3 ص266.

 العلّيون: تعني املنزلة الرفيعة، وتطلق عىل املكان السامي الذي حيرضه املقّربون عند اهلل عز و جل يف . 3
اجلّنة. كام جاء يف جامع البيان عن تأويل آي القرآن البن جرير الطربي )حتقيق: خليل امليس( ج30 

ص127.
 نكل: جبن. راجع الصحاح: ج5 ص1835 »نكل«.. 4
 كامل الزيارات: ص440 ح671، ومصباح املتهّجد: ص725 عن صفوان، وهتذيب األحكام: ج6 . 5

ص66، واملزار للمفيد: ص122، وفيه »املخبتني« بدل »املحسنني«، واملصباح للكفعمي: ص669، 
 ،»« والبلد األمني: ص290 كالمها نحوه، واألربعة األخرية من دون إسناٍد إىل أحٍد من أهل البيت

وبحار األنوار: ج101 ص277 ح1.
البيت( ج27 . 6 آل  الشيعة :)ط مؤسسة  الواعظني: ص211، ووسائل  الكايف: ج1 ص53، وروضة   

ص83، و)ط دار اإلسالمية( ج18 ص58، واإلرشاد للمفيد: ج2 ص186، واخلرائج واجلرائح: ج2 
ص895، ومنية املريد: للشهيد الثاين ص373، وصول األخيار إىل أصول األخبار: ص153، وبحار 
ص33،  ج19  امليزان:  وتفسري  ص148،  ج5  الثقلني:  نور  وتفسري  و 179،  ص178  ج2  األنوار: 

وإعالم الورى: ج1 ص536 و ج2 ص384.
 كامل الزيارات: ص440 ح671، ومصباح املتهّجد: ص725 عن صفوان، وهتذيب األحكام: ج6 . 7

ص66، واملزار للمفيد: ص122، وفيه »املخبتني« بدل »املحسنني«، واملصباح للكفعمي: ص669، 
 ،»« والبلد األمني: ص290 كالمها نحوه، واألربعة األخرية من دون إسناٍد إىل أحٍد من أهل البيت

وبحار األنوار: ج101 ص277 ح1.
 املقداد بن األسود الكندي : من خّلص أصحاب رسول اهلل  وأمري املؤمنني ، ثاين األركان األربعة . 8

عظيم القدر رشيف املنزلة جليل . وباجلملة جاللة قدره وعلو شأنه وقوة إيامنه ووثاقته بني اخلاصة 
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والعامة أشهر وأظهر من الشمس . والروايات يف ذلك أكثر من أن حتىص .ينظر : ابن سعد، الطبقات 
الكربى، ج3، ص164-161 .

)9(مجر الغضا: نوع من شجر من األثل خشبه من أصلب اخلشب ومجره يبقى زمنًا طوياًل ال ينطفي. كام . 9
يف غاية املرام وحجة اخلصام، للسيد هاشم البحراين، )حتقيق: السيد عيل عاشور(، ج1 هامش ص199.

  اآلية: 24 من سورة املائدة.. 10
 برك الغامد: يعني مدينة احلبشة كام يف تاريخ اخلميس ج1 ص373، وموضع من وراء مكة بخمس . 11

لياٍل من وراء الساحل مما ييل البحر وهو عىل ثامن لياٍل من مكة إىل اليمن. راجع: مغازي الواقدي: ج1 
ص48.

)12(: تاريخ اخلميس: ج1 ص373، والسرية احللبية: ج2 ص150، الكشاف ومغازي الواقدي: ج1 . 12
ص48.

 املصدر السابق نفسه.. 13
 املصدر السابق نفسه.. 14
 مسند أمحد: ج4 ص336، وصحيح البخاري: )ط حممد عيل صبيح بمرص( ج8 ص161، وعمدة . 15

القاري: ج1 ص144، واملعجم األوسط: ج1 ص103، واملعجم الكبري: ج7 ص75، وكنز العامل: 
ص356،  ج2  العظيم:  القرآن  تفسري   ،248 و  ص41  ج1  الرسالة(  مؤسسة  )ط  ص600،  ج12 
ج3 ص476، وتاريخ مدينة دمشق: ج19 ص87، وفتح الباري: ج1 ص56، وجممع الزوائد: ج1 
ص88، ونظم درر السمطني: ص233، وتفسري جممع البيان: ج3 ص126، والطبقات الكربى البن 
سعد: ج8 ص189، وأسد الغابة: ج5 ص526، وعلل الدارقطني: ج2 ص74، وراجع: املستدرك 
للحاكم: ج3 ص456، والشفا بتعريف حقوق املصطفى: ج2 ص19، واألمايل للصدوق: ص414، 
وعلل الرشائع: ج1 ص140، وروضة الواعظني: ص271، ومناقب اإلمام أمري املؤمنني: للكويف ج2 
ص134، واألمايل للطويس: ص416، والطرائف: البن طاوس ص506، ومشكاة األنوار: للطربيس 
ص153، وكتاب األربعني: للشريازي ص632، وبحار األنوار: ج17 ص13 وج22 ص88 وج27 

ص76 و 86 و 112 وج65 ص2 .
ج2 . 16 للكويف   :»« املؤمنني  أمري  اإلمام  ومناقب  ص647،  ج8  )األول(  للمجليس  املتقني:  روضة   

املجليس: ج17 ص13 وج27 ص86 وج27 ص112، والقول  للعالمة  ص134، وبحار األنوار 
وجممع  ص360،  ج2  احلنفي  للقندوزي  املودة:  وينأبيع  ص48،  لألصبهاين  البخاري:  يف  الرصاح 
األزهــار:  ونفحات  ص392،  ج9  للمرعيش  احلق:  إحقاق  ورشح  ص240،  للمرندي  النورين: 

للميالين ج19 ص419.
 اآلية: 3 و4 من سورة النجم.. 17
 اآلية: 36 من سورة األحزاب.. 18
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 اخلصائص العّباسية: للكلبايس النجفي )انتشارات املكتبة احليدرية(، طبع 1420هـ، ص92.. 19
  نور العني يف مشهد احلسني: أليب اسحاق االسفرايني ص 42.. 20
  اخلصائص العّباسية: للكلبايس النجفي ص92 وص137 )انتشارات املكتبة احليدرية( طبع 1420هـ... 21
 عتبة بن ربيعة ت 2 هـ -624 م : عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أبو الوليد : كبري قريش وأحد ساداهتا . 22

يف اجلاهلية . كان موصوفًا بالرأي واحللم والفضل، خطيبًا، نافذ القول . نشأ يتياًم يف حجر حرب بن أمية 
. وأول ما عرف عنه توسطه للصلح يف حرب الفجار ) بني هوازن وكنانة ( وقد ريض الفريقان بحكمه، 
وانقضبت احلرب عىل يده . وكان يقال : مل يسد من قريش مملق إال عتبه وأبو طالب، فإهنام سادا بغري مال 
. أدرك االسالم، وطغى فشهد بدرًا مع املرشكني . وكان ضخم اجلثة، عظيم اهلامة، طلب خوذة يلبسها 
يوم " بدر " فلم جيد ما يسع هامته، فاعتجر عىل رأسه بثوب له، وقاتل قتااًل شديدًا، فأحاط به عيل بن أيب 
طالب واحلمزة وعبيدة بن احلارث، فقتلوه .ينظر : البالذري، أنساب األرشاف،ج1، 292، الزركيل، 

األعالم، ج4، ص200.
  بحار األنوار: ج19 ص225 و 254، وشجرة طوبى: ج2 ص274، وتفسري القمي: ج1 ص264، . 23

وتفسري جممع البيان: ج4 ص440، وتفسري الربهان: ج2 ص654، وتفسري نور الثقلني: ج2 ص130، 
وكنز العرفان يف فقه القرآن: ج1 ص378، وتفسري كنز الدقائق: ج 5 ص 301.

  اإلمامة والسياسة، البن قتيبة الدينوري: )حتقيق الزيني(، منشورات احللبي ورشكائه، ج2 ص5 و6، . 24
والكتاب نفسه بـ )حتقيق الشريي(، دار األضواء للطباعة والنرش، ج2 ص11.

  طغمة: مجاعة من أوغاد الناس. كام يف كتاب العني، للفراهيدي، )حتقيق: الدكتور مهدي املخزومي(، . 25
ط2، ج4 ص389.

  اآليتان: 39 و40 من سورة احلج.. 26
  الصحيح من سرية النبي األعظم »«: للسيد جعفر مرتىض العاميل ج5 ص83.. 27
  اآلية: 36 من سورة األحزاب.. 28
  الصواعق املحرقة ص80 ومستدرك سفينة البحار ج6 ص220 وينأبيع املودة ج2 ص421 والغدير . 29

ج2 ص51 وكشف الغمة ج1 ص189.
  البخاري: )ط امليمنية( ج3 ص4، ومناقب آل أيب طالب: البن شهر آشوب ج3 ص118 عن مسلم، . 30

من دون قسم أيب ذر، واملستدرك عىل الصحيحني: للحاكم ج2 ص386، وصححه هو والذهبي يف 
تلخيصه، والغدير: ج7 ص202، تفسري القرآن العظيم: البن كثري ج3 ص212، وتفسري ابن جزي: 
القرآن: للقرطبي ج2 ص25 و 26،  ج3 ص38، وتفسري اخلازن: ج3 ص698، واجلامع ألحكام 
وصحيح مسلم: ج2 ص550، وهبذا قال ابن عباس، وابن خثيم، وقيس بن عباد، والثوري، واألعمش، 

وسعيد بن جبري، وعطاء.
  اآلية: 36 من سورة األحزاب.. 31
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  تفسري الربهان: ج6 ص240 و 237، واخلصال: ج1 ص364 )ط مركز النرش اإلسالمي( ص376، . 32
وتأويل اآليات: ج2 ص449، ومصباح البالغة )مستدرك هنج البالغة(  ج3 ص141، ورشح األخبار: 
ج1 ص353، واالختصاص للمفيد: ص174، وحلية األبرار: ج2 ص373، وبحار األنوار: ج31 
ص349 وج35 ص410 وج38 ص178 وج64 ص190، ومستدرك سفينة البحار: ج9 ص459، 
واألصفى: ج2 ص988، والصايف: ج4 ص181 وج6 ص31، ونور الثقلني: ج4 ص258، وغاية 

املرام: ج4 ص319.
  رّس السلسلة العلوّية: ص89، وعمدة الطالب: ص356.. 33
  كامل الزيارات: ص440 ح671، ومصباح املتهّجد: ص725 عن صفوان، وهتذيب األحكام: ج6 . 34

ص66، واملزار للمفيد: ص122، وفيه »املخبتني« بدل »املحسنني«، واملصباح للكفعمي: ص669، 
 ،»« والبلد األمني: ص290 كالمها نحوه، واألربعة األخرية من دون إسناٍد إىل أحٍد من أهل البيت

وبحار األنوار: ج101 ص277 ح1.
  األخبار الطوال: ص257، وتاريخ األمم وامللوك: ج5 ص448، والكامل يف التاريخ: ج4 ص257 . 35

كالمها نحوه، وبغية الطلب يف تاريخ حلب: ج6 ص2628.
  اآلية: 9 من سورة احلرش.. 36
  تاريخ اخلميس: ج1 ص371 عن الكشاف، واملناقب البن شهر آشوب: ج1 ص187، والبحار: . 37

الرتغيب: ج1  الصحابة: ج1 ص493،  العيايش: ج2 ص25 و54، وحياة  تفسري  ج19 ص323، 
ص1316 عن ابن خزيمة. وراجع: املغازي للذهبي: )تاريخ اإلسالم( ص56 و59، والسرية احللبية: 
ج2 ص149، ودالئل النبوة للبيهقي: ط املكتبة العلمية ج3 ص38 و39 و49، واملغازي للواقدي: 

ج1 ص27، وتاريخ األمم وامللوك: ج2 ص35.
عاُم من قوافل اإلبل والبغاِل واحلمرِي، َوَقْد ُتْطَلُق َعىَل ُكلِّ اْلَقَواِفِل. كام جاء يف . 38   الِعرُي: ما ُجِلَب عليه الطَّ

رشح معناها يف كتاب رشح شافية ابن احلاجب، لريض الدين اآلسرتابادي، دار الكتب العلمية، ج2 يف 
هامش رقم ص110.

  األمايل: للصدوق ص547 ح731، واخلصال: ص68 ح101 وليس فيه صدره إىل »عدوانًا«، وبحار . 39
األنوار: ج44 ص298 ح4.

  سرية احلسني يف احلديث والتاريخ: للسيد جعفر مرتىض العاميل ج18 ص18.. 40
  لسان العرب: البن منظور ج14 ص83.. 41
  سرية ابن هشام: ج2 ص337، والطربي: يف ذيل تارخيه ص157، واالستيعاب هامش اإلصابة: ج1 . 42

ص491، ونسب قريش ملصعب الزبريي: ص394، واإلصابة: ج1 ص486، وطبقات ابن سعد: ج3 
ص119.

  سرية احلسني يف احلديث والتاريخ: للسيد جعفر مرتىض العاميل ج18 ص18.. 43
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 عمري بن احلامم صحأيب من األنصار من بني حرام بن كعب من اخلزرج، أسلم وآخى النبي حممد بينه . 44
وبني عبيدة بن احلارث، وشهد مع النبي حممد غزوة بدر، وقيل أنه كان أول قتيل من األنصار. ينظر : 

.ar.wikipedia.org  www ،شبكة املعلومات الدولية
 القرن: جعبة صغرية تضم إىل اجلعبة الكبرية. كام جاء يف رشح معناها يف كتاب العني، للفراهيدي، . 45

)حتقيق: الدكتور مهدي املخزومي(، ط2، ج5 ص142.
ص44، . 46 ج6  مسلم:  وصحيح  ص136،  ج3  أمحد:  ومسند  ص389،  للسيوطي  احلوالك:  تنوير    

واملستدرك: للحاكم النيسابوري ج3 ص426، والسنن الكربى: للبيهقي ج9 ص43 وج9 ص99، 
وعمدة القاري: للعيني ج14 ص131، ومنتخب مسند عبد بن محيد: ص379، وكشف املشكل: البن 
للنووي  الصاحلني:  للمنذري ج2 ص291، ورياض  اجلوزي ج3 ص311، والرتغيب والرتهيب: 
ص531، وتفسري القرآن العظيم: البن كثري ج1 ص543 وج2 ص337، والدر املنثور: للسيوطي 
ج2 ص72، والطبقات الكربى: البن سعد ج3 ص565، وسري أعالم النبالء: للذهبي ج1 ص253، 
واإلصابة البن حجر: ج4 ص594 وج7 ص240، وربيع األبرار: للزخمرشي ج4 ص116، واملنتظم 
يف تاريخ امللوك و األمم: ج3 ص140، وتاريخ اإلسالم: للذهبي ج2 ص90 وج2 ص215، والبداية 
والنهاية: البن كثري ج3 ص338، ودالئل النبوة: ألمحد البيهقي ج3 ص69، والسرية النبوية: البن 
والرشاد:  اهلدى  وسبل  ص206،  ج1  السيوطي  الدين  جلالل  الطالب:  وكفاية  ص421،  ج2  كثري 
للصاحلي الشامي ج4 ص45، والسرية احللبية: للحلبي ج2 ص411، وميزان احلكمة: للريشهري 

ج2 ص1244.
  كامل الزيارات: ص440 ح671، ومصباح املتهّجد: ص725 عن صفوان، وهتذيب األحكام: ج6 . 47

ص66، واملزار للمفيد: ص122، وفيه »املخبتني« بدل »املحسنني«، واملصباح للكفعمي: ص669، 
 ،»« والبلد األمني: ص290 كالمها نحوه، واألربعة األخرية من دون إسناٍد إىل أحٍد من أهل البيت

وبحار األنوار: ج101 ص277 ح1.
  بحار األنوار: للمجليس ج45 ص41، واملناقب: البن شهرآشوب ج4 ص108، وتسلية اجلالس . 48

وزينة املجالس للسيد احلائري الكركي: ص460، والدمعة الساكبة: ملحمد مجعة بادي ج4 ص322، 
ج17  واألبطحي:  للبحراين  العلوم  وعوامل  ص240،  للقزويني  الدماء:  إهراق  من  الزهراء  وتظلم 
 :»« ص284، واملجالس العاشورية: للشيخ آل درويش ص244، وموسوعة كلامت اإلمام احلسني

ملعهد الباقر »« ص576.
  راجع: مسند أمحد: ج3 ص201، وصحيح البخاري: )ط دار الفكر( ج8 ص59، والسنن الكربى: . 49

ص411،  محيد:  بن  عبد  مسند  ومنتخب  ص107،  ج24  القاري:  وعمدة  ص94،  ج6  للبيهقي 
وبغية الباحث: ص241، ومسند أيب يعىل: ج6 ص449، ومقدمة ابن الصالح: ص226، ورياض 
الصاحلني: ص170، والعهود املحمدية: ص386 و793، وكشف اخلفاء: ج1 ص209، والفصول 
املهمة: البن الصباغ ج1 ص280، واجلامع ألحكام القرآن: ج10 ص170، وتاريخ مدينة دمشق: ج5 
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ص83 وج15 ص252، وذيل تاريخ بغداد: ج1 ص106، ومطالب السؤول: ص111.
  كام جاء يف تعبري زيارة أيب الفضل العباس لإلمام الصادق »«: »أشَهُد أنََّك مَل هَتِْن ومَل َتنُكل«.. 50
  كام جاء يف تعبري زيارة أيب الفضل العباس لإلمام الصادق »«: »امُلبالِغوَن يف ُنرَصِة أولِيائِِه، الّذاّبوَن . 51

َعن أِحّبائِِه«.
  اآلية: 159 من سورة آل عمران.. 52
  بحار األنوار: للمجليس ج45 ص41، واملناقب: البن شهرآشوب ج4 ص108، وتسلية اجلالس . 53

وزينة املجالس للسيد احلائري الكركي: ص460، والدمعة الساكبة: ملحمد مجعة بادي ج4 ص322، 
ج17  واألبطحي:  للبحراين  العلوم  وعوامل  ص240،  للقزويني  الدماء:  إهراق  من  الزهراء  وتظلم 
 :»« ص284، واملجالس العاشورية: للشيخ آل درويش ص244، وموسوعة كلامت اإلمام احلسني

ملعهد الباقر »« ص576.
  املطّهم: التاّم كّل يشء منه عىل حدته، فهو بارع اجلامل. كام فرسه األصمعي ونقله عنه اجلوهري يف كتابه . 54

الصحاح، ج5 ص1977.
  مقاتل الطالبّيني: ص89، وبحار األنوار: ج45 ص39 عنه.. 55
  مناقب آل أيب طالب: ج4 ص108، وبحار األنوار: ج45 ص40 عنه.. 56
كوبريل . 57 مكتبة  يف  خمطوط  النبيل،  عاصم  أيب  البن  واملثاين  واآلحــاد  ص102،  اخلوارزمي:  مناقب    

رقم235، ومسند الكأليب يف آخر مناقب ابن املغازيل: ص434، ومناقب ابن املغازيل: نفسه ص366، 
واالستيعاب هامش اإلصابة: ج3 ص33 و34، ومستدرك احلاكم: ج3 ص11، وتلخيصه للذهبي 
هبامشه، وجممع الزوائد: ج9 ص125. ونقل ذلك عن: رشح النهج للمعتزيل: ط أوىل ج2 ص102، 
ومجهرة اخلطب: ج1 ص428، واألغاين: ط دار الكتب ج4 ص175، وتاريخ الطربي: ط دار املعارف 

ج2 ص430.
  ترمجة اإلمام أمري املؤمنني من تاريخ ابن عساكر: بتحقيق املحمودي ج1 ص145، وذخائر العقبى: . 58

ص75 عن أمحد يف املناقب، وطبقات ابن سعد: ج3 قسم1 ص14، وكفاية الطالب: ص336 عنه، 
ويف هامشه عن كنز العامل: ج6 ص398، الرياض النرضة: الطرباين ج2 ص202، وقال: أخرجه نظام 

امللك يف أماليه.
  الذمار: ما جيب عىل الرجل أن حيميه، وسمي ذمارًا، ألنه يوجب عىل أهله التذمر، أي الغضب له. كام . 59

جاء يف الصحاح للجوهري )حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار(، ط4، دار العلم للماليني، ج2 ص665.
أمري . 60 الكاشاين، منشورات مكتبة  للفيض  الوايف،    حفافيها: جانباها، كام جاء رشح معناها يف كتاب 

املؤمنني )(، ج15 ص110.
  هنج البالغة: )برشح حممد عبده( اخلطبة رقم 124 ج2 ص2، وصفني للمنقري: ص235، ووسائل . 61

الشيعة: )ط مؤسسة آل البيت( ج15 ص60 و 96 و )ط دار اإلسالمية( ج11 ص44 و 71، والكايف: 
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ج5 ص39، والفتوح: ج3 ص73، وبحار األنوار: ج33 ص455 وج32 ص563 و 367 وج97 
ص40، واإلرشاد: للمفيد ج1 ص266، وجامع أحاديث الشيعة: ج13 ص123 و 127، وموسوعة 

أحاديث أهل البيت »«: للنجفي ج7 ص10، ورشح هنج البالغة: للمعتزيل ج8 ص3.
  الكايف: ج5 ص41، وبحار األنوار: ج32 ص564، ووسائل الشيعة: )ط مؤسسة آل البيت( ج15 . 62

ص96، وجامع أحاديث الشيعة: ج13 ص124، وهنج السعادة: ج8 ص344، وتاريخ األمم وامللوك: 
)ط مؤسسة األعلمي( ج4 ص11.

  بحار األنوار: للمجليس ج45 ص41، واملناقب: البن شهرآشوب ج4 ص108، وتسلية اجلالس . 63
وزينة املجالس للسيد احلائري الكركي: ص460، والدمعة الساكبة: ملحمد مجعة بادي ج4 ص322، 
ج17  واألبطحي:  للبحراين  العلوم  وعوامل  ص240،  للقزويني  الدماء:  إهراق  من  الزهراء  وتظلم 
 :»« ص284، واملجالس العاشورية: للشيخ آل درويش ص244، وموسوعة كلامت اإلمام احلسني

ملعهد الباقر »« ص576.
  مقتل احلسني للخوارزمي: ج2 ص29، والفتوح: البن أعثم ج5 ص114 نحوه.. 64
  تاريخ الطربي: ج2 ص135، والسرية احللبية: ج2 ص123، والبداية والنهاية: ج6 ص37، وحياة . 65

الصحابة: ج2 ص677 عن أمحد، والبيهقي.
  راجع: أمايل املرتىض ج1 ص275، وإعالم الورى: ص308، والبحار: ج48 ص144، ومناقب ابن . 66

شهر آشوب: ج4 ص316.
  أنساب األرشاف: ج2 ص81، ورشح النهج: للمعتزيل ج15 ص77، وكتاب صفني: لنرص بن مزاحم . 67

ص90، والعقد الفريد: ج4 ص336، ومناقب اخلوارزمي: ص176، وهنج البالغة: ج3 ص10 و11.
  روضة املتقني: ج11 ص253، واألمايل للصدوق: ص619، وعيون أخبار الرضا: ج1 ص210 و . 68

211، وحتف العقول: ص430، ورشح األخبار: ج1 ص89، واألمايل للطويس: ص559، ومناقب 
عيل بن أيب طالب: البن املغازيل ص92، واالحتجاج للطربيس: ج1 ص102، واملزار: البن املشهدي 
البطريق ص294 و 395، وإقبال األعامل: البن طاووس ج1 ص507،  ص576، والعمدة: البن 
وغوايل الآليل: ج4 ص123، واملحترض: للحيل ص15 و 28، وكتاب األربعني: للشريازي ص80 و 
443 و 444، وبحار األنوار: ج25 ص224 و 225 وج28 ص199 وج40 ص206 و 207 وج66 
ص81 وج90 ص57 وج99 ص106، واملستدرك: للحاكم ج3 ص127، وكنز العامل: )ط مؤسسة 
الرسالة( ج13 ص148، وفتح امللك العيل: ص23 و 24 و 25 و 44 و 55 و 59، وتفسري القمي: 
الثقلني: ج2 ص315، وتفسري كنز الدقائق: ج6 ص88، والكامل: البن  ج1 ص68، وتفسري نور 
عدي ج1 ص190 وج2 ص341، والعلل: للدارقطني ج3 ص247، وتاريخ بغداد: ج11 ص204، 
وتاريخ مدينة دمشق: ج42 ص378 و 379 و 380 و 381 و 382 و 383، وهتذيب الكامل: ج18 
ج1  امليزان:  ولسان  ص247،  ج1  االعتدال:  وميزان  ص1231،  ج4  احلفاظ:  وتذكرة  ص77، 
ص432، ومناقب عيل بن أيب طالب: البن مردويه ص85 و 86، وتاريخ جرجان: ص65، والبداية 
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والنهاية: ج7 ص395، وبشارة املصطفى: ص353، وهنج اإليامن: ص342، وكشف اليقني: ص51، 
وجواهر املطالب: البن الدمشقي ج1 ص76، وتأويل اآليات الظاهرة: ج1 ص220، وينأبيع املودة: 
ج1 ص137 و 219 و 222، ورشح إحقاق احلق: )امللحقات( ج4 ص377 وج5 ص469 و 470 
و 471 و 476 و 479 و 483 و 484 و 488 و 490 و 492 و 496 و 498 و 500 و 502 و 504 
وج7 ص458 وج15 ص74 وج16 ص278 و 279 و 281 و 286 و 288 و 291 و 292 و 293 
و 294 و 295 و 299 و 302 وج20 ص525 وج21 ص416 و 417 و 419 و 422 و 424 و 

425 وج22 ص555 و 556 و 560 و 561، وفلك النجاة: ص168.
  تاريخ األمم وامللوك: ج5 ص403، و)ط األعلمي( ج4 ص304، والكامل يف التاريخ: ج4 ص48، . 69

ومقتل احلسني: أليب خمنف ص86، ورشح إحقاق احلق: )امللحقات( ج11 ص609 وج27 ص138.
  موسوعة اإلمام احلسني: ج4 ص114، 116 وقال يف هامشه ما ييل:. 70
امللهوف: ص155، و)نرش أنوار اهلدى(  ص58، واالحتجاج: ج2 ص97 ح167، و)ط دار النعامن(  . 71

ج2 ص24 عن مصعب بن عبد اهلل، وليس فيه ذيله من »ثم قال: أما واهلل«، وحتف العقول: ص240، 
ومثري األحزان: ص54، و)ط املكتبة احليدرية( ص39 كلها نحوه، وراجع: إثبات الوصية: ص177، 
األشجان:  ولواعج  ص252،  ج17  احلسني:  اإلمام  والعوامل   ،10 و  ص83  ج45  األنوار:  وبحار 

ص129، وأعيان الشيعة: ج1 ص602، وإبصار العني: ص34.
  سرية اإلمام احلسني »« يف احلديث والسرية: للسيد جعفر مرتىض العاميل ج16 ص115.. 72
  بحار األنوار: للمجليس ج45 ص41، واملناقب: البن شهرآشوب ج4 ص108، وتسلية اجلالس . 73

وزينة املجالس للسيد احلائري الكركي: ص460، والدمعة الساكبة: ملحمد مجعة بادي ج4 ص322، 
ج17  واألبطحي:  للبحراين  العلوم  وعوامل  ص240،  للقزويني  الدماء:  إهراق  من  الزهراء  وتظلم 
 :»« ص284، واملجالس العاشورية: للشيخ آل درويش ص244، وموسوعة كلامت اإلمام احلسني

ملعهد الباقر »« ص576.
  كام جاء يف هامش مستدرك سفينة البحار: للشيخ النامزي الشاهرودي ج1 ص435 أنه، عن »طبعة . 74

كمباين ج10 ص277، وجديد ج45 ص331«.
  مستدرك سفينة البحار: للشيخ النامزي الشاهرودي ج1 ص435.. 75
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الم�سادر
 إبصار العني يف أنصار احلسني ، الشيخ حممد طاهر الساموي )املتوىف: . 1

مركز  منشورات:  الطبيس(،  جعفر  حممد  الشيخ  )حتقيق:  هـ(،   1370
الدراسات اإلسالمية حلرس الثورة، إيران، 1419هـ. ق.

 إثبات الوصية لإلمام عيّل بن أيب طالب، املؤّرخ املعروف أبو احلسن . 2
الطبعة  هـ(،   346 )املتوىف  يل  اهُلــذَ املسعودي  عيل  بن  احلسني  بن  عيّل 

األوىل، منشورات مجاعة املدرسني قم املقدسة، ايران.
 من حبه عنوان الصحيفة، أمحد الرمحاين . 3  اإلمام عيل بن أيب طالب 

طهران،  والنرش،  للطباعة  املنري  منشورات:  األوىل،  الطبعة  اهلمداين، 
إيران، 1417 هـ.

العلوي . 4 املوسوي  احلسني  بن  عيل  املرتىض  الرشيف  املرتىض،  أمايل   
)املتوىف سنة 436(، )حتقيق: السيد حممد بدر الدين النعساين احللبي(، 
الطبعة األوىل، منشورات: مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي، قم 

املقدسة، إيران، 1403 هـ.  ق.
 األمايل، أبو جعفر الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي . 5

اإلسالمية،  الدراسات  قسم  حتقيق:  381هـــ(،  )املتوىف  رسه«  »قدس 
قم  العلمية،  احلــوزة  يف  املدرسني  مجاعة  منشورات  األوىل،  الطبعة 

املقدسة، إيران، 1417 هـ. ق.
 األمايل، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس )املتوىف 460 هـ(، الطبعة . 6

 – املقدسة  قم  العلمية،  احلوزة  يف  املدرسني  مجاعة  منشورات  األوىل، 
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إيران، 1414 هـ. ق.
الم احلارثي . 7 د بن النعامن بن عبد السَّ د بن حممَّ  األمايل، أبو عبد اهلل حممَّ

 413 )املتوىف  املفيد  والشيخ  املعلم،  بابن  املعروف  العكربي  املذحجي 
هـ.ق،   1414 املرتىض،  ودار  اجلديد،  التيار  دار  الثانية،  الطبعة  ق(، 

1993م.
 اآلحاد واملثاين، أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك . 8

بن خملد الشيباين )املتوىف: 287هـ(، حتقيق: فيصل أمحد اجلوابرة، الطبعة 
األوىل، دار الراية – الرياض، 1411 هـ–1991م.

9 . 282 )املتوىف  الدينوري  داود  بن  أمحد  حنيفة  أبو  الطوال،  األخبار   
ومنشورات  العربية  الكتب  إحياء  دار  )نرش  األوىل،  الطبعة  هـــ.ق(، 

الرشيف الريض(، 1960م.
الم . 10 د بن النعامن بن عبد السَّ د بن حممَّ  االختصاص، أبو عبد اهلل حممَّ

احلارثي املذحجي العكربي املعروف بابن املعلم، والشيخ املفيد )املتوىف 
بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  املفيد  دار  منشورات:  ق(،   413

لبنان، 1414هـ. ق، 1993م.
العاميل، حتقيق: حسن األمني، . 11 السيد حمسن األمني  الشيعة،   أعيان 

الطبعة األوىل، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان.
 األغاين، أبو الفرج عيل بن احلسني القريش األصبهاين أو األصفهاين . 12

)املتوىف 356 هـ(، طبعة دار الكتب املرصية، القاهرة، مرص، 1952م.
بن . 13 بن مسلم  املجيد  عبد  بن  اهلل  عبد  أبو حممد  والسياسة،  اإلمامة   
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قتيبة الدينوري )املتوىف: 276 هـ(، )حتقيق الزيني(، منشورات احللبي 
للطباعة  األضواء  دار  الشريي(،  )حتقيق  بـ  الكتاب،  ونفس  ورشكائه. 

والنرش.
بن . 14 حييى  بن  أمحد  بكر(  أبو  )وقيل  احلسن  أبو  األرشاف،  أنساب   

جابر بن داود البالذري )املتوىف 279 هـ(، )حتقيق: املحمودي(، الطبعة 
األوىل، مؤسسة األعلمي، بريوت، لبنان، 1394هـ.

 االحتجاج، أبو منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس )املتوىف: . 15
املطبعة  اخلرسان(  باقر  حممد  السيد  ومالحظات:  )تعليق  548هـــ(، 

احليدرية، النجف األرشف، العراق، 1386هـ . ق، 1966م.
 األربعني يف إمامة األئمة الطاهرين ، الشيخ حممد طاهر بن حممد . 16

مهدي  السيد  حتقيق:  ونرش:  حتقيق  القمي،  النجفي  الشريازي  حسني 
الرجائي، الطبعة األوىل، 1418هـ. ق.

الم . 17 السَّ عبد  بن  النعامن  بن  د  حممَّ بن  د  حممَّ اهلل  عبد  أبو  اإلرشــاد،   
احلارثي املذحجي العكربي املعروف بابن املعلم، والشيخ املفيد )املتوىف 

413 ق(، الطبعة الثانية، دار املفيد، 1414 هـ. ق، 1993م.
الطبعة . 18 الطربيس،  احلسن  بن  الفضل  اهلدى،  بأعالم  الورى  إعالم   

إيران،   – املرشفة  قم  الــرتاث،  إلحياء    البيت  آل  مؤسسة  األوىل، 
1417 ه ـ.

حممد . 19 بن  حممد  الكرم  أيب  بن  عيل  الصحابة،  معرفة  يف  الغابة  أسد   
)املتوىف:  األثري  بابن  املعروف  الشيباين  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن 
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إسامعيليان،  مؤسسة  منشورات:  العريب(،  الكتاب  دار  )ط  630هـ(، 
طهران، إيران، 1380هـ. ق.

عبد . 20 بن  أمحد  بن حممد  أمحد  اهلل  عبد  بن  أمحد  يوسف  االستيعاب،   
الرب النمري القرطبي املشهور بابن عبد الرب )املتوىف 463 هـ(، )مطبوع 
املعارف  دار  منشورات  الصحابة(،  معرفة  يف  اإلصابة  كتاب:  هبامش 

بمرص، سنة 1328هـ. ق.
 اإلصابة يف متييز الصحابة، شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عيل بن . 21

حممد بن حممد بن عيل بن حممود بن أمحد بن أمحد بن الكناين العسقالين 
الكتب  دار  األوىل،  الطبعة  هـ(،   852 )املتوىف  الشافعي  املرصي  ثم 

العلمية، بريوت، لبنان، 1415هـ. ق.
 بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، الشيخ حممد باقر . 22

املصححة،  الثانية  الطبعة  هـ(،   1111 )املتوىف  رسه«  »قدس  املجليس 
منشورات: مؤسسة الوفاء، بريوت، لبنان، 1403 هـ. ق، 1983 م.

)املتوىف . 23 البحراين  احلسيني  السيد هاشم  القرآن،  تفسري  الربهان يف   
1107 هـ(، حتقيق: قسم الدراسات اإلسالمية، الطبعة األوىل، مؤسسة 

البعثة، قم املرشفة – إيران.
البداية والنهاية، ابن كثري إسامعيل بن عمر الدمشقي )املتوىف سنة . 24  

774هـ(، حتقيق: أمحد جاد، منشورات: دار احلديث، القاهرة، مجهورية 
مرص العربية.

واألوراد . 25 واألعــامل  األدعية  من  احلصني  والــدرع  األمــني  البلد 
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واألذكار، للشيخ تقي الدين إبراهيم بن زين الدين عيل احلارثي اللويزي 
اجلبعي )املتوىف 905 هـ(، منشورات: مكتبة الصدوق، طهران، ايران.

الباحث عن زوائد مسند احلارث، أبو احلسن نور الدين عيل . 26  بغية 
هـ(،   807 )املتوىف:  القاهري  املرصي  اهليثمي  سليامن  بن  بكر  أيب  بن 

منشورات: دار الطالئع للنرش والتوزيع والتصدير، القاهرة، مرص.
 بشارة املصطفى لشيعة املرتىض، عامد الدين أبو جعفر حممد بن أيب . 27

القاسم الطربي )املتوىف 553 هـ(، )حتقيق: جواد القيومي االصفهاين(، 
الطبعة األوىل، منشورات: مؤسسة النرش اإلسالمي، إيران، 1420هـ.

 تأويل اآليات الطاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة، السيد رشف الدين عيل . 28
 ،f املهدي  اإلمام  مدرسة  ونرش:  حتقيق  النجفي،  االسرتابادي  احلسيني 

الطبعة األوىل، 1407 هـ. ق.
تاريخ . 29 بـ  املعروف:  وامللوك  الرسل  تاريخ  أو  وامللوك  األمم  تاريخ   

الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي )املتوىف 310 هـ(، )حتقيق: 
التعارف،  دار  منشورات:  الثانية،  الطبعة  إبراهيم(،  الفضل  أيب  حممد 

القاهرة، مرص.
 تاريخ اإلسالم، حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي أبو عبد اهلل شمس . 30

الدين )املتوىف 748 هـ(، )حتقيق: عمر عبد السالم تدمري(، منشورات: 
دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 1407هـ. ق، 1987م.

 تاريخ بغداد أو مدينة السالم، أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي . 31
)املتوىف سنة 463(، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
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1417 ه ـ. ق، 1997م.
السهمي . 32 إبراهيم  بن  يوسف  بن  محزة  القاسم  أبو  جرجان،  تاريخ   

اهلند،  الدكن،  حيدرآباد  طباعة:  427هـ(،  )املتوىف  اجلرجاين  القريش 
1387هـ. ق.

 تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس، حسني بن حممد بن احلسن . 33
مرص،  القاهرة،  شعبان،  مؤسسة  ـــ(،  966ه )املتوىف:  َبْكري  يار  الدِّ

1383هـ. ق.
 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية َمْن حّلها من األماثل أو . 34

اجتاز بنواحيها من وارديا وأهله، املعروف: بـ )تاريخ ابن عساكر(، أبو 
القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي )املتوىف 571 هـ(، 
حتقيق: عيل شريي، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، 1415 

هـ. ق، 1995م.
 حتف العقول عن آل الرسول، احلسن بن عيل بن احلسني بن شعبة . 35

احلراين )من علامء القرن الرابع اهلجري(، منشورات: مؤسسة األعلمي 
للمطبوعات، بريوت، لبنان.

 هتذيب األحكام، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس )املتوىف 460 . 36
هـ(، الطبعة األوىل، دار الكتب اإلسالمية، طهران، إيران، 1364هـ. ش.

 هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، . 37
املزي  الكلبي  القضاعي  حممد  أيب  الزكي  بن  الدين  مجال  احلجاج،  أبو 
الرابعة،  الطبعة  معروف(،  عواد  بشار  د.  )حتقيق:  742هـــ(،  )املتوىف 
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مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، 1406هـ. ق، 1985م.
نبي . 38 بن  ريض  السيد  العباء،  آل  دماء  إهراق  من    الزهراء  تظلم   

الرجائي(،  مهدي  السيد  )حتقيق:  هـ(،   1134 بعد  )املتوىف  القزويني 
الطبعة الثالثة، طهران، إيران، 1985م.

بن عثامن . 39 أمحد  بن  اهلل حممد  عبد  أبو  الدين  احلفاظ، شمس  تذكرة   
أوفست  )نسخة  الرابعة،  الطبعة  748هـ(،  )املتوىف:  الذهبي  َقاْيامز  بن 
آباد الدكن باهلند 1377 هـ. ق(،  العثامنية يف حيدر  عن دائرة املعارف 

منشورات: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.
 التسهيل لعلوم التنزيل، املعروف: بـ )تفسري ابن جزي(، أبو القاسم، حممد . 40

بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، ابن جزي الكلبي الغرناطي )املتوىف: 741هـ(، 
منشورات: دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 1403هـ. ق، 1983م.

املوسوم: . 41 األنوار،  بحار  مصادر  من  املجالس  وزينة  اجلالس  تسلية   
)مقتل احلسني (، السيد حممد بن أيب طالب املوسوي احلسيني احلائري 
الكركي )من أعالم القرن العارش اهلجري(، حتقيق: فارس حسون كريم، 

منشورات: مؤسسة املعارف اإلسالمية، قم املرشفة، طهران.
 تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش . 42

الدمشقي )ت 774 هـ(، دار الفكر، بريوت، لبنان.
)املتوىف . 43 الطربيس  احلسن  بن  الفضل  عيل  أبو  البيان،  جممع  تفسري   

»قدس رسه«، مؤسسة  العاميل  األمني  السيد حمسن  تقديم:  هـ(،   548
األعلمي للمطبوعات، بريوت – لبنان، 1415 ه ـ. ق، 1995م.
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 تفسري نور الثقلني، املحدث اجلليل العالمة اخلبري الشيخ عبد عيل . 44
السيد هاشم  احلاج  حتقيق:  »قدس رسه«،  احلويزي  العرويس  مجعة  بن 
والنرش  للطباعة  اسامعيليان  األوىل، مؤسسة  الطبعة  املحاليت،  الرسويل 

والتوزيع، قم املقدسة، إيران، 1382 هـ. ق.
رضا . 45 حممد  بن  حممد  الشيخ  الغرائب،  وبحر  الدقائق  كنز  تفسري   

القمي املشهدي )من أعالم القرن الثاين عرش(، حتقيق: حسني درگاهي، 
واإلرشاد  الثقافة  لوزارة  التابعة  والنرش  الطبع  مؤسسة  األوىل،  الطبعة 

اإلسالمي، إيران، 1366 ه . ش.
الدين عيل بن . 46 التنزيل، عالء  التأويل يف معاين   تفسري اخلازن لباب 

حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن، املعروف باخلازن )املتوىف: 
741هـ(، حتقيق: حممد عيل شاهني، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، 

بريوت – لبنان، 1415 هـ.
 تفسري القمي، أبو احلسن عيل بن إبراهيم القمي )329 هـ(، صححه . 47

األوىل،  الطبعة  اجلزائري،  املوسوي  طيب  السيد  له:  وقدم  عليه  وعلق 
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش، قم املرشفة، إيران، 1404 هـ. ق.

الكاشاين . 48 الفيض  الكريم، حممد حمسن  القرآن  التفسري األصفى يف   
والدراسات  األبحاث  مركز  حتقيق:  1091هـ( ،  )املتوىف  رسه«  »قدس 
قم  اإلسالمي،  اإلعالم  مكتب  منشورات  األوىل،  الطبعة  االسالمية، 

املرشفة – إيران، 1418 هـ . ق–1376 هـ. ش.
 التفسري الصايف، حممد حمسن الفيض الكاشاين »قدس رسه« )املتوىف . 49
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مكتبه  الثانية،  الطبعة  األعلمي،  حسني  الشيخ  حتقيق:  ـــ( ،  1091ه
الصدر، طهران – إيران، 1416 هـ.

السلمي . 50 عياش  بن  مسعود  بن  حممد  النظر  أبو  العيايش،  تفسري   
املحاليت،  الرسويل  هاشم  السيد  احلاج  حتقيق:  العيايش،  السمرقندي 

املكتبة العلمية اإلسالمية، طهران – إيران.
بكر، . 51 أيب  بن  الرمحن  عبد  مالك،  موطأ  عىل  رشح  احلوالك  تنوير   

جالل الدين السيوطي )املتوىف 911هـ(، منشورات: حممد عيل بيضون، 
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1418هـ. ق، 1997م.

عبد . 52 بن  العظيم  عبد  الرشيف،  احلديث  من  والرتهيب  الرتغيب   
656هـ(،  )املتوىف  املنذري  الدين  زكي  حممد،  أبو  اهلل،  عبد  بن  القوي 

منشورات: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.
الربوجردي، . 53 الطباطبائي  حسني  السيد  الشيعة،  أحاديث  جامع   

الطبعة األوىل، دار املطبعة العلمية، قم املقدسة – إيران، 1399 ه ـ. ق.
 اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل ضياء الدين أمحد بن عمر بن إبراهيم . 54

بن عمر األنصاري األندليّس القرطبي املالكي )املتوىف 656 هـ(، دار الكتب 
العلمية، )حتقيق سامل مصطفى البدري(، بريوت، لبنان، 1431 هـ.

البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن . 55  جامع 
غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي )املتوىف: 310هـ(، الطبعة األوىل، دار 

املعرفة، بريوت – لبنان.
 مجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة، أمحد زكي صفوت، . 56
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الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان.
شمس . 57  ، طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  مناقب  يف  املطالب  جواهر   

الدين حممد بن أمحد الدمشقي الباعوين الشافعي )املتوىف سنة 871 هـ(، 
إحياء  جممع  األوىل،  الطبعة  املحمودي(،  باقر  حممد  الشيخ  )حتقيق: 

الثقافة اإلسالمية، قم، إيران، 1415هـ.
إسامعيل . 58 حممد  بن  إلياس  حممد  بن  يوسف  حممد  الصحابة،  حياة   

القاهرة، مرص،  للطباعة،  النرص  دار  هـ(،  )املتوىف 1384  الكاندهلوي 
سنة 1389هـ.

 خاتـمة مستدرك الوسائل، املريزا حسني النوري الطربيس )املتوىف . 59
1320 هـ(، حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت  إلحياء الرتاث، الطبعة 

األوىل، مطبعة: ستاره، قم املرشفة، إيران، 1415 هـ. ق.
بابويه . 60 بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  الصدوق  جعفر  أبو  اخلصال،   

القمي »قدس رسه« )املتوىف 381هـ(، حتقيق: عيل أكرب الغفاري، الطبعة 
املقدسة،  قم  العلمية،  احلــوزة  يف  املدرسني  مجاعة  منشورات  األوىل، 

إيران، 1403 هـ.
 اخلصائص العباسية، آية اهلل الشيخ حممد إبراهيم الكلبايس النجفي . 61

املطبعة  انتشارات:  األوىل،  الطبعة  هـ(،   1261 )املتوىف  اإلصفهاين 
احليدرية، اصفهان، إيران، 1420 هـ. ق.

 اخلرائج واجلرائح، قطب الدين الراوندي )املتوىف 573 هـ(، الطبعة . 62
األوىل، مؤسسة اإلمام املهدي f، قم املرشفة، إيران، 1409 هـ. ق.
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بن . 63 أمحد  بكر  أبو  الرشيعة،  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  دالئل   
العلمية،  الكتب  دار  الطبعة األوىل،  )املتوىف 458هـ(،  البيهقي  احلسني 

بريوت، لبنان، 1405ه . ق، 1985م.
باقر . 64 املوىل حممد  الطاهرة،  النبي والعرتة  الساكبة يف أحوال  الدمعة   

بن عبد الكريم البهبهاين، الطبعة األوىل، منشورات: مؤسسة األعلمي 
للمطبوعات، بريوت، لبنان، 1409هـ. ق، 1989م.

 ربيع األبرار، جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر الزخمرشي املعتزيل . 65
منشورات:  النعيمي(،  سليم  د.  )حتقيق:  هـ(،   538 )املتوىف  احلنفي 

مطبعة العاين، بغداد، العراق، 1976م.
النيسابوري. 66 الفتال  بن  حممد  الشهيد  الشيخ  الواعظني،  روضــة    

 ) املتوىف 508 هـ(، تقديم: السيد حممد مهدى السيد حسن اخلرسان، 
الطبعة األوىل، منشورات الريض، قم املقدسة – إيران.

تقي . 67 حممد  الشيخ  الفقيه،  حيرضه  ال  من  رشح  يف  املّتقني  روضــة   
املوسوي  حسني  السيد  حتقيق:  هـ(،   1070 )املتوىف  األول  املجليس 
الكرماين والشيخ عيل پناه اإلشتهاردي، الطبعة األوىل، منشورات بنياد 

فرهنك اسالمي حاج حممد حسني، إيران، 1393 هـ. ق.
الدين . 68 أبو زكريا حمي  املرسلني،  الصاحلني من حديث سيد   رياض 

الطبعة  هـ(،   676 )املتوىف  الدمشقي  الشافعي  النووي  رشف  بن  حييى 
ق،  1411هـ.  لبنان،  بريوت،  املعارص،  الفكر  دار  منشورات:  الثانية، 

1991م.
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 الرياض النرضة يف مناقب العرشة، أبو العباس، أمحد بن عبد اهلل بن . 69
حممد، حمب الدين الطربي )املتوىف: 694هـ(، )حتقيق: السيد حممد كامل 
اخلانجي  أمني  حممد  منشورات:  العزيز(  عبد  وحممد  النعساين  أفندي 

ورشكائه، مرص.
 سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، حممد بن يوسف الصاحلي . 70

الشامي )املتوىف سنة 942 ه ـ(، حتقيق: الشيخ عادل امحد عبد املوجود، 
ق،  ه ـ.   1414 لبنان،  بــريوت،  العلمية،  الكتب  دار  األوىل،  الطبعة 

1993م.
)املتوىف . 71 البيهقي  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر  أبو  الكربى،  السنن   

458 هـ(، الطبعة األوىل، دار الفكر، بريوت، لبنان.
 رس السلسلة العلوية، الشيخ أبو نرصسهل بن عبداهلل بن داود بن . 72

احليدرية،  املطبعة  األوىل،  الطبعة  البخاري،  بن عبداهلل  أبان  بن  سليامن 
النجف األرشف، العراق، 1381 هـ. ق.

الذهبي . 73 بن عثامن  أمحد  بن  الدين حممد  النبالء، شمس  أعالم   سري 
لبنان،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  التاسعة،  الطبعة  هـ(،   748 )املتوىف 

1413هـ، 1993م.
املعافري . 74 احلمريي  أيوب  بن  هشام  بن  امللك  عبد  النبوية،  السرية   

املعروف: بابن هشام، أبو حممد، مجال الدين )املتوىف: 213هـ(، )حتقيق: 
حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشلبي(، الطبعة 
الثانية، منشورات، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده 
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القاهرة، مرص، 1375هـ. ق، 1955م.
 السرية النبوية، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي . 75

)املتوىف: 774هـ(، )حتقيق: مصطفى عبد الواحد(، دار املعرفة للطباعة 
والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 1395هـ. ق، 1976م.

 سرية اإلمام احلسني  يف احلديث والسرية، السيد جعفر مرتىض . 76
للدراسات،  اإلسالمي  املركز  منشورات:  األوىل،  الطبعة  العاميل، 

بريوت، لبنان، 2015م.
بن . 77 واملأمون، عيل  األمني  العيون يف سرية  إنسان  أو  احللبية  السرية   

إبراهيم بن أمحد احللبي، أبو الفرج، نور الدين بن برهان الدين )املتوىف: 
1044هـ(، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1427هـ.

 الشفا بتعريف حقوق املصطفى )مذياًل باحلاشية املسامة مزيل اخلفاء . 78
اليحصبي  موسى  بن  عياض  القايض  الفضل  أبو  الشفاء(،  ألفاظ  عن 
الشمنى  حممد  بن  حممد  بن  أمحد  احلاشية:  كتب  544هـــ(،  )املتوىف 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  منشورات:  873هـ(،  )املتوىف: 

بريوت، لبنان، 1409هـ. ق، 1988م.
اهلل . 79 نور  السيد  )امللحقات(،  الباطل  وإزهــاق  احلق  إحقاق  رشح   

شهاب  السيد  ورشح:  )تعليق  النجفي،  التسرتي  املرعيش  احلسيني 
الدين احلسيني املرعيش النجفي(، الطبعة األوىل، منشورات: مكتبة آية 

اهلل العظمى املرعيش النجفي، قم املرشفة، ايران.
 رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار، القايض أبو حنيفة النعامن . 80
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احلسيني  حممد  )حتقيق:  هـ(،   362 )املتوىف  املغريب  التميمي  حممد  بن 
جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  األوىل،  الطبعة  ــاليل(،  اجل

املدرسني يف قم املقدسة، إيران، 1414هـ.
صاحب: . 81 البغدادي  القادر  عبد  رشح:  احلاجب،  ابن  شافية  رشح   

)خزانة األدب(، املتوىف 1093 هـ(، عىل كتاب: )شافية ابن احلاجب(، 
)املتوىف  الدين  نجم  اإلســرتابــادي،  الريض  احلسن  بن  حممد  ملؤلفها: 
686هـ(، )حتقيق: حممد نور احلسن وحممد الزفزاف(، منشورات: دار 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1395 هـ. ق، 1975م.
بن . 82 اهلل  بن هبة  أبو حامد عبداحلميد  الّدين  البالغة، عّز   رشح هنج 

حمّمد بن حمّمد بن حسني بن أيب احلديد املدائنّي )املتوىف 656 هـ(، دار 
مرص،  القاهرة،  ورشكائه،  احللبي  البايب  عيسى  العربية،  الكتب  إحياء 

1378هـ. ق، 1959م.
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسامعيل بن محاد اجلوهري، . 83

للماليني،  العلم  دار  الرابعة،  الطبعة  عطار،  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق: 
بريوت – لبنان، 1407ه –1987م.

 الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البدع والزندقة، أمحد بن حجر . 84
مكتبة  ومنقحة،  مزيدة  الثانية  الطبعة  هـ(،   974 )املتوىف  املكي  اهليتمي 

القاهرة، مرص، 1385 هـ–1965م.
 الصحيح من سرية النبي األعظم ، العالمة املحقق السيد جعفر . 85

مرتىض العاميل، الطبعة األوىل، دار احلديث للطباعة والنرش، قم املقدسة 
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– إيران، 1426 هـ. ق.
 صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، . 86

الكتاب،  ونفس  لبنان.   – بريوت  األوىل،  الطبعة  الفكر،  دار  النارش: 
طبعة حممد صبيح وأوالده، مرص.

 صحيح مسلم، مسلم بن حجاج القشريي النيسابوري، النارش: دار . 87
الفكر، الطبعة األوىل، بريوت – لبنان، 1424 – 2003.

اهلاشمي . 88 منيع  بن  سعد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الكربى،  الطبقات   
230هـ(،  )املتوىف:  سعد  بابن  املعروف  البغدادي  البرصي،  بالوالء، 
لبنان،  بــريوت،  صــادر،  دار  األوىل،  الطبعة  عباس،  إحسان  حتقيق: 

1986م.
 الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، ريض الدين أبو القاسم عيل . 89

بن موسى بن طاووس احليل )املتوىف سنة 664 ه ـ(، مطبعة اخليام، قم 
املقدسة، 1399 ه ـ.

 علل الرشائع، الشيخ الصدوق أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن . 90
موسى بن بابويه القمي )املتوىف 381 هـ(، منشورات املكتبة احليدرية، 

النجف األرشف – العراق، 1385 هـ–1966م.
أبو . 91 الدارقطني(،  )علل  بـ  املعروف:  النبوية  األحاديث  يف  الــواردة  العلل   

دينار  بن  النعامن  بن  مسعود  بن  مهدي  بن  أمحد  بن  عمر  بن  عيل  احلسن 
البغدادي الدارقطني )املتوىف: 385هـ(، )علق عليه: حممد بن صالح بن حممد 

الدبايس(، الطبعة األوىل، دار ابن اجلوزي، الدمام، احلجاز، 1427 هـ. ق.
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 العقد الفريد، أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه األندليس )املتوىف . 92
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  قميحة(،  حممد  مفيد  )حتقيق:  هـ(،   328

لبنان، : 1404 هـ. ق، 1983م.
عيل . 93 بن  أمحــد  بن  الــوّهــاب  عبد  املواهب  أبــو  املحمدية،  العهود   

الصويف  الشاذيل  الشافعي  املــرصي  بـالشعراين،  املشهور  األنصاري 
)املتوىف 973 هـ(، منشورات: مطبعة احللبي وأوالده، القاهرة، مرص.

 عمدة القاري رشح صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بن . 94
)املتوىف:  العيني  الدين  بدر  احلنفي  الغيتابى  بن حسني  أمحد  بن  موسى 

855هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.
)املتوىف 600 . 95 األبرار  إمام   عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب 

البطريق،  بابن  املعروف  احليل  األسدي  احلسن  بن  حييى  احلافظ  هـ(، 
بقم  املدرسني  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  األوىل،  الطبعة 

املرشفة، إيران، 1407 ه ـ. ق.
 عوامل العلوم واملعارف واألحوال من اآليات واألخبار واألقوال، . 96

اإلمام  مدرسة  ونرش:  حتقيق   ( البحراين،  اهلل  نور  بن  اهلل  عبد  للشيخ 
املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( باحلوزة العلمية(، قم املقدسة، 

إيران، 1407هـ. ق، 1365هـ. ش.
 عيون أخبار الرضا ، أبو جعفر الصدوق حممد بن عيل بن احلسني . 97

بابويه القمي »قدس رسه« )املتوىف 381هـ(، حتقيق: الشيخ حسني  بن 
 – بريوت  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  األوىل،  الطبعة  األعلمي، 
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لبنان، 1404 هـ–1984م.
 العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي . 98

إبراهيم  د.  املخزومي،  مهدي  د.  حتقيق:  170هـ(،  )املتوىف:  البرصي 
السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.

 الغدير يف الكتاب والسنة واألدب، الشيخ عبد احلسني امحد األميني . 99
النجفي، الطبعة الرابعة، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 1397 ه . 

ق، 1977 م.
عيل . 100 بن  حممد  الشيخ  الدينية،  األحاديث  يف  العزيزية  الآليل  غوايل   

بن إبراهيم األحسائي، املعروف: بابن أيب مجهور، )حتقيق: األغا جمتبى 
ق،  ـــ.  1403ه الشهداء،  سيد  انتشارات  األوىل،  الطبعة  العراقي(، 

1983م.
 غاية املرام وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخلاص والعام . 101

)تاريخ وفاته فهو مردد بني سنة 1107 هـ و 1109 هـ(، للسيد هاشم 
البحراين املوسوي التوبيل، )حتقيق: السيد عيل عاشور(، الطبعة األوىل، 

مؤسسة التاريخ العريب، 2001م.
 الفتوح، أبو حممد أمحد بن أعثم الكويف )املتوىف 314 هـ(، منشورات: . 102

دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، سنة 1411هـ. ق.
 فتح الباري رشح صحيح البخاري، شهاب الدين أبو الفضل أمحد . 103

بن عيل بن حممد بن حممد بن عيل بن حممود بن أمحد بن أمحد بن الكناين 
العسقالين ثم املرصي الشافعي، املشهور: بابن حجر العسقالين )املتوىف 
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852 هـ(، نرش دار املعرفة، بريوت، لبنان، 1300هـ.
أمحد . 104  ، عيل  العلم  مدينة  باب  حديث  بصحة  العيل  امللك  فتح   

الطبعة  املغريب،  احلسني  املنصوري  التُجكاين  الصديق  بن  حممد  بن 
الثالثة، منشورات: مكتبة اإلمام أمري املؤمنني العامة، أصفهان، إيران، 

1403هـ. ق، 1362هـ. ش.
حممد . 105 بن  الدين  نور  عيل  األئمة،  أحوال  معرفة  يف  املهمة  الفصول   

بن أمحد بن عبد اهلل األسفاقيس الغزي األصل، املكي، املالكي ويعرف: 
األضواء،  دار  الثانية،  الطبعة  هـ(،   855 )املتوىف  املالكي  صباغ  بابن 

بريوت – لبنان، 1988م.
فتح . 106 حممد  عيل  احلافظ  املولوي  والصالة،  اإلمامة  يف  النجاة  فلك   

الشيخ مال اصغر عيل حممد  )املتوىف 1371ه (، )حتقيق:  احلنفي  الدين 
جعفر، رئيس مجاعة اخلوجة العاملية( الطبعة الثانية، منشورات: مؤسسة 

دار اإلسالم، لندن، أنكلرتا، 1418هـ، 1997م.
 فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير، حممد . 107

ثم  احلدادي  العابدين  زين  بن  عيل  بن  العارفني  تاج  بن  الرؤوف  عبد 
هـ(،   1031 )املتوىف  باملناوي  املشهور  الدين:  زين  القاهري،  املناوي 
منشورات: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1415هـ. ق، 1994م.

الرشيعة . 108 لشيخ  اجلامع،  وصحيحه  البخاري  يف  الــرصاح  القول   
األصبهاين فتح اهلل بن حممد جواد، )حتقيق: الشيخ حسني اهلرساوي(، 
املقدسة،  قم   ، الصادق  اإلمام  مؤسسة  منشورات:  األوىل،  الطبعة 
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إيران، 1422هـ. ق.
الرازي . 109 الكليني  إسحاق  بن  يعقوب  بن  حممد  جعفر  أبو  الكايف،   

دار  الثالثة،  الطبعة  الغفاري،  أكرب  عيل  تعليق  هـ( ،   329 سنة  )املتوىف 
الكتب اإلسالمية، طهران، إيران، 1388 هـ. ش.

 الكامل يف التاريخ، عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن . 110
حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين املعروف بابن األثري، الطبعة 
األوىل، دار صادر للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، 1385ه ـ. ق، 1965م.

مرسور . 111 بن  موسى  بن  جعفر  بن  حممد  بن  جعفر  الزيارات،  كامل   
املطبعة  هـ(،   367 )املتوىف  قولويه  بـابن  املعروف:  القمي،  قولويه  بن 

املرتضوية، النجف األرشف، العراق، 1356هـ. ق.
بن . 112 يوسف  بن  حممد  طالب،  أيب  بن  عيل  مناقب  يف  الطالب  كفاية   

النجف  احليدرية،  املطبعة  هـ(،   658 )املتوىف  الشافعي  الكنجي  حممد 
األرشف، العراق، 1390هـ. ق.

 كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة . 113
سنة  )املتوىف  اجلراحي  العجلوين  حممد  بن  إسامعيل  الشيخ  الناس، 
بن  سعيد  السيد  األرشاف  فخر  برسم  كتبت  نسخة  عن  ه ـ(،   1162
احلافظ الشيخ أمحد احللبي العطار، مع املقابلة بنسخة خزانة آل العطار 
وغريها،  املرصية  الكتب  دار  بنسخة  منهام  امللتبس  ومعارضة  بدمشق 
الطبعة الثالثة )مصححة األخطاء(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

1408 ه ـ. ق، 1988م.
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 كشف املشكل من حديث الصحيحني، مجال الدين أبو الفرج عبد . 114
الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )املتوىف 597هـ(، )حتقيق: عيل حسني 

البواب(، دار الوطن، الرياض، احلجاز.
بن . 115 املتقي  عيل  الدين  عالء  واألفعال،  األقوال  سنن  يف  العامل  كنز   

لبنان،  الرسالة، بريوت،  األوىل، مؤسسة  الطبعة  اهلندي،  الدين  حسام 
سنة 1409هـ. ق، 1989م.

 كنز العرفان يف فقه القرآن، املقداد بن عبد  اهلل بن حممد بن احلسني . 116
بن حممد األسدي، رشف الدين أبو عبد  اهلل السيوري، احليّل ثم النجفي 
)املتوىف 826 هـ(، املعروف بـ»الفاضل املقداد«، وبـ»الفاضل السيوري«، 

املطبعة احليدرية، النجف األرشف، العراق، 1384هـ.
 كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني، احلسن بن يوسف بن املطهر . 117

إيران،  الدرگاهي، طهران،  الطبعة األوىل، نرش وحتقيق: حسني  احليل، 
1411 ه . ق، 1991م.

 كشف الغمة يف معرفة األئمة، أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح . 118
 – الثانية، دار األضواء، بريوت  األربيل )املتوىف سنة 693 ه ـ(، الطبعة 

لبنان، 1405هـ. ق، 1985م.
منظور . 119 بن  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  الفضل  أبو  العرب،  لسان   

األفريقي املرصي، الطبعة األوىل، دار نرش أدب احلوزة، قم املقدسة – 
إيران، 1405 هـ. ق.

أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر . 120 امليزان،   لسان 
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الطبعة  غدة(،  أيب  الفتاح  عبد  )حتقيق:  هـ(،   852 )املتوىف  العسقالين 
ق،  هـ.   1423 اإلسالمية،  املطبوعات  مكتب  منشورات:  األوىل، 

2002م.
 لواعج األشجان يف مقتل احلسني ، السيد حمسن األمني العاميل . 121

إيران،  املقدسة،  قم  بصرييت،  مكتبة  منشورات:  هـ(،   1371 )املتوىف 
1331هـ. ق.

الشيخ . 122 الرمحن،  أمناء  عرش  االثني  األئمه  أحوال  يف  األحزان  مثري   
قم  األعلمي،  مؤسسة  انتشارات  األوىل،  الطبعة  اجلواهري،  رشيف 

املرشفة، إيران، 1423 هـ. ق.
احلاج . 123 بن  اهلل  عبد  الشيخ  احلسينية،  املآتم  يف  العاشورية  املجالس   

حسن آل درويش القطيفي، طبع عىل نفقة املؤلف، 1424 هـ. ق.
والدة . 124 عىل  اجلــور  من  وقع  فيام  البحرين  وملتقى  النورين  جممع   

هـ(،   1349 )املتوىف  النجفي  املرندي  حممد  بن  احلسن  أبو  السبطني، 
الطبعة احلجرية.

 جممع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر . 125
بن سليامن اهليثمي )املتوىف 807 هـ(، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، 

بريوت، لبنان، 1408هـ. ق، 1988م.
أبو . 126 البرش،  عىل  احلجج  ودالئل  عرش  االثني  األئمة  معاجز  مدينة   

البحراين  التوبالين  الكتكاين  إسامعيل  بن  سليامن  بن  هاشم  املكارم 
)املتوىف 1107 هـ(، )حتقيق: الشيخ عزة اهلل املوالئي اهلمداين(، الطبعة 
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األوىل، منشورات: مؤسسة املعارف اإلسالمية، قم املرشفة، إيران، سنة 
1413 هـ. ق.

مشكاة . 127 يف  البالغة  )مصباح  بـ  املوسوم  البالغة  هنج  مستدرك   
الصياغة(، السيد حسن املريجهاين الطباطبائي، نسخة خمطوطة، مصورة 

بطباعة: األوفست، طهران، إيران، 1388 هـ.
احلاكم . 128 اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الصحيحني،  عىل  املستدرك   

النيسابوري، الطبعة األوىل، دار املعرفة، 1418هـ–1998م.
)املتوىف . 129 الشاهرودي  النامزي  عيل  الشيخ  البحار،  سفينة  مستدرك   

الطبعة األوىل،  النامزي،  الشيخ حسن بن عيل  . ق(، حتقيق:  1405 ه  
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، إيران.

التميمي. 130 املثنى  بن  عيل  بن  أمحد  احلافظ  املوصيل،  يعىل  أيب  مسند    
 ) املتوىف 307 ه ـ(، حتقيق حسني سليم أسد، الطبعة األوىل، دار املأمون 

للرتاث، دمشق، سوريا، 1414 هـ.
 مسند أمحد بن حنبل: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن . 131

)التحقيق: شعيب األرناؤوط، عادل  )املتوىف: 241هـ(،  الشيباين  أسد 
مرشد، وآخرون(، الطبعة األوىل، النارش: مؤسسة الرسالة، 1421 هـ. 

ق، 2001 م.
)املتوىف . 132 الطربيس  الفضل عيل  أبو  األنوار يف غرر األخبار،   مشكاة 

الطبعة  هوشمند(،  مهدي  )حتقيق:  اهلجري(،  السابع  القرن  أوائل  يف 
األوىل، منشورات: دار احلديث، 1418هـ.
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احلميد . 133 عبد  حممد  أبو  املؤلف:  محيد،  بن  عبد  مسند  من  املنتخب   
)املتوىف:  واإلعجام  بالفتح  الَكيّش  له:  ويقال  الَكيّس  نرص  بن  محيد  بن 
بلنسية  دار  الثانية،  الطبعة  العدوي،  الشيخ مصطفى  249هـ(، حتقيق: 

للنرش والتوزيع، الرياض، 1423هـ. ق، 2002م.
 املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن . 134

الدكن،  حيدرآباد  طبعة:  597هـ(،  )املتوىف:  اجلوزي  حممد  بن  عيل  بن 
اهلند، 1359هـ.

 املناقب، املوفق بن أمحد البكري املكي احلنفي اخلوارزمي، )حتقيق: . 135
فضيلة الشيخ مالك املحمودي(، الطبعة الثانية، مؤسسة النرش اإلسالمي 

التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، إيران، 1411 ه ـ. ق.
 مناقب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ، احلافظ حممد بن . 136

)حتقيق:  اهلجري(،  الثالث  القرن  أعالم  )من  القايض  الكويف  سليامن 
الثقافة  إحياء  جممع  األوىل،  الطبعة  املحمودي(،  باقر  حممد  الشيخ 

اإلسالمية، قم املقدسة، إيران، 1412 هـ. ق.
بن . 137 عيل  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  مشري  طالب،  أيب  آل  مناقب   

املعروف:  املازندراين  الرسوي  حبييش  أيب  بن  نرص  أيب  بن  شهرآشوب 
البقاعي،  يوسف  حتقيق:  ه (،   588 سنة  )املتوىف  شهرآشوب  بابن 

منشورات دار األضواء، بريوت، لبنان.
 مناقب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ، عيل بن حممد بن حممد بن . 138

الطيب بن أيب يعىل بن اجلأليب، أبو احلسن الواسطي املالكي، املعروف 
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بابن املغازيل )املتوىف: 483هـ(، حتقيق: أيب عبد الرمحن تركي بن عبد اهلل 
الوادعي، دار اآلثار، صنعاء – اليمن، 1424 هـ–2003م.

، أبو بكر . 139  مناقب عيل بن أيب طالب وما نزل من القرآن يف عيل 
أمحد بن موسى بن َمردويه اإلصفهاين املعروف: بابن مردويه )املتوىف: 
الطبعة  الدين،  الرزاق حمّمد حسني حرز  تقديم ومجع: عبد  410 هـ(، 

الثانية، دار احلديث، قم املقدسة – إيران، 1422 هـ. ق.
الدين . 140 تقي  الباقية،  اإليامن  وجنة  الواقية  األمان  جنة  أو  املصباح   

)املتوىف  الكفعمي  العاميل  صالح  بن  حممد  بن  احلسن  عيل  بن  إبراهيم 
لبنان،  905 هـ(، منشورات: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 

1403هـ. ق، 1983م.
الكبري(، . 141 بـ)املصباح  أيضًا  ويعرف  امُلَتَعّبد  وسالُح  د  امُلَتهجِّ ِمصباُح   

األوىل،  الطبعة  هـ(،  )املتوىف 460  الطويس  بن احلسن  أبو جعفر حممد 
منشورات: مؤسسة فقه الشيعة، بريوت، لبنان، 1411هـ. ق، 1991م.

بن . 142 عثامن  احلديث،  علوم  ــواع  أن معرفة  أو  الصالح  ابن  مقدمة   
643هـ(،  الصالح)املتوىف  ابن  الدين  تقي  الشهرزوري  الرمحن  عبد 

منشورات: املكتبة العلمية، املدينة املنورة، احلجاز، 1972م.
أو . 143 القريش األصبهاين  الفرج عيل بن احلسني  أبو  الطالبيني،   مقاتل 

املرصية  الطبعة  عن  أوفست  طبعة:  وهي  الثانية،  الطبعة  األصفهاين، 
األوىل يف القاهرة، سنة 1368هـ. ق، 1949م.

اخلوارزمي . 144 املّكي  أمحد  بن  ق  املوفَّ املؤيَّد  أبو   ، احلسني  مقتل    
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)ت 568 هـ (، منشورات: مكتبة املفيد، قم املرشفة، إيران.
أبو سامل حممد . 145 الدين  الرسول، كامل  آل  مناقب  السؤول يف  مطالب   

بن طلحة بن حممد القريش العدوي النصيبي الشافعي )املتوىف 652 هـ(، 
)حتقيق: ماجد بن أمحد العطية(، مؤسسة آل البيت  إلحياء الرتاث، 

بريوت، لبنان.
 املعجم الكبري، احلافظ أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين )املتوىف . 146

مزيدة  الثانية  الطبعة  السلفي،  املجيد  عبد  محدي  حتقيق:  ه ـ(،   360
ومنقحة، منشورات: مكتبة ابن تيمية، القاهرة – مرص.

 املعجم األوسط، احلافظ أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين )املتوىف . 147
360 ه ـ(، حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد، دار احلرمني للطباعة 

والنرش، 1415 ه . ق، 1995 م.
حممد . 148 بن  سليامن  بن  احلسن  حممد  أبو  الدين  عّز  الشيخ  املحترض،   

املكتبة  انتشارات  األوىل،  الطبعة  أرشف،  عيل  سيد  حتقيق:   ، ــيلّ احل
احليدرية، إيران، 1382 هـ ش، 1424 هـ. ق.

 امللهوف يف قتىل الطفوف أو اللهوف يف قتىل الطفوف، السّيد عيّل بن . 149
موسى بن جعفر بن طاووس احلسني )املتوىف 664 هـ(، حتقيق: الشيخ 
فارس احلّسون، الطبعة األوىل، منشورات: دار اأُلسوة للطباعة والنرش، 

طهران، إيران، 1417 هـ.
 املغازي، حممد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، املدين، . 150

إنتشارات إسامعيليان،  )املتوىف 207هـ(، طبعة:  الواقدي  اهلل،  أبو عبد 
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طهران، إيران.
الم احلارثي . 151 د بن النعامن بن عبد السَّ د بن حممَّ  املزار، أبو عبد اهلل حممَّ

 413 )املتويف  املفيد  والشيخ  املعلم،  بابن  املعروف  العكربي  املذحجي 
لبنان،  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  املفيد  دار  منشورات:  ق(، 

1414هـ. ق، 1993م.
املشهدي . 152 بن عيل  بن جعفر  اهلل حممد  عبد   أبو  الشيخ  الكبري،  املزار   

املشهدي، )حتقيق: جواد  ابن  و  املشهدي  بن  املعروف بمحمد  احلائري، 
القيومي األصفهاين(، منشورات: مؤسسة النرش اإلسالمي، سنة 1419هـ.

 امليزان يف تفسري القرآن، السيد حممد حسني الطباطبائي »قدس رسه« . 153
)املتوىف 1402 هـ(، الطبعة الثانية، منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة 

العلمية، قم املقدسة – إيران.
 ميزان االعتدال يف نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن . 154

َقاْيامز الذهبي )املتوىف: 748هـ(، )حتقيق: عيل حممد  أمحد بن عثامن بن 
والنرش،  للطباعة  املعرفة  دار  منشورات:  األوىل،  الطبعة  البجاوي(، 

بريوت، لبنان، 1382 هـ. ق، 1963م.
قم . 155 احلديث،  دار  األوىل،  الطبعة  الريشهري،  احلكمة، حممد  ميزان   

املقدسة، إيران، 1375 هـ. ش.
 منية املريد يف أدب املفيد واملستفيد، الشيخ زين الدين بن عيل العاميل . 156

املختاري،  )املتوىف 965 هـ(، حتقيق: رضا  الثاين  الشهيد  »قدس رسه« 
الطبعة األوىل، مكتب اإلعالم اإلسالمي، 1409 هـ. ق.
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الطبعة . 157 النجفي،  هادي  الشيخ   ، البيت  أهل  أحاديث  موسوعة   
األوىل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، 1423هـ. ق، 2002م.

الشيخ . 158 اهلل  آية  والسنة،  الكتاب  يف    احلسني  اإلمــام  موسوعة   
حممد الريشهري، الطبعة األوىل، النارش: دار احلديث للطباعة والنرش، 

1431هـ. ق، 2010م.
 موسوعة كلامت اإلمام احلسني ، إعداد: جلنة احلديث يف معهد . 159

اإلعالم  منظمة  منشورات:  الثالثة،  الطبعة   ، العلوم  باقر  حتقيقات 
اإلسالمي، 1416هـ. ق، 1995م.

 هنج السعادة يف رشح هنج البالغة، حممد تقي نقوي القائيني، الطبعة . 160
الثانية، دار قائن، طهران، إيران، 1438 هـ.

 نظم درر السمطني يف فضائل املصطفى واملرتىض والبتول والسبطني، . 161
مجال الدين حممد بن يوسف بن احلسن بن حممد الزرندي احلنفي املدين 
أمري  اإلمام  مكتبة  منشورات:  األوىل،  الطبعة  هـ(،   750 عام  )املتوىف 

املؤمنني  العامة، 1377 هـ . ق، 1958م.
بن . 162 السيد عيل أصغر  األنوار،  نفحات األزهار يف خالصة عبقات   

نور الدين بن حممد هادي احلسيني امليالين، الطبعة األوىل، منشورات: 
مركز احلقائق اإلسالمية، قم املقدسة، إيران، 1426 هـ. ق.

 هنج البالغة، برشح الشيخ حممد عبده، مطبعة النهضة، قم املقدسة، . 163
إيران، 1412 هـ. ق.

القرن . 164 )املتوىف يف  بن جرب  بن يوسف  الدين عيل  اإليامن، زين   هنج 
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 ، السابع اهلجري(، الطبعة األوىل، منشورات: جمتمع اإلمام اهلادي
مشهد املقدسة، إيران، 1418هـ.

 نسب قريش، مصعب بن عبد اهلل بن مصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن . 165
الزبري، أبو عبد اهلل الزبريي )املتوىف: 236هـ(، )حتقيق: ليفي بروفنسال، 
أستاذ اللغة واحلضارة يف السوربون، ومدير معهد الدروس اإلسالمية 

يف جامعة باريس سابقًا(، الطبعة الثالثة، نرش: دار املعارف، مرص.
حممد . 166 بن  إبراهيم  إسحاق  أبو   ، احلسني  مشهد  يف  العني  نور   

الطبعة  هـ(،   218 أو   217 )املتوىف  الشافعي  األسفرايني  إبراهيم  بن 
احلجرية.

العطار . 167 سيار)يسار(  بن  مزاحم  بن  نرص  الفضل  أبو  صفني،  وقعة   
حممد  السالم  عبد  ورشح:  )حتقيق  هـ(،   212 )املتوىف  العراقي  املنقري 
للطبع  احلديثة  العربية  املؤسسة  منشورات:  الثانية،  الطبعة  هــارون(، 

والنرش والتوزيع، القاهرة، مرص، 1382 هـ. ق.
 وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة )ط مؤسسة آل البيت(، . 168

الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل »قدس رسه« )املتوىف 1104 هـ(، 
الطبعة األوىل، مؤسسة آل البيت  إلحياء الرتاث، قم املقدسة، إيران، 

1414 هـ. ق.
 وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة )ط اإلسالمية(، الشيخ . 169

حممد بن احلسن احلر العاميل »قدس رسه« )املتوىف 1104 هـ(، حتقيق: 
الشيخ عبد الرحيم الرباين الشريازي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.
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الصمد . 170 الشيخ حسني بن عبد   وصول األخيار إىل أصول األخبار، 
الكوهكمري،  اللطيف  السيد عبد  البهائي، حتقيق:  الشيخ  العاميل والد 
الطبعة األوىل، جممع الذخائر اإلسالمية، قم املرشفة، إيران، 1041هـ. ق.

 الوايف، املحدث الفاضل واحلكيم العارف الكامل حممد حمسن بن . 171
مرتىض بن حممود املشهور بلقب الفيض الكاشاين )املتوىف 1091 هـ(، 
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��������������"��@���"����������^������������O������������������������
������@��������O�>�O���������������������>������������@���������������
a deviation or something out of context.
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$��������j��@�����O����������������*�������(�����������������$�'��L�����
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<� X������"� ���� ����"���� ���� ������������� ���� ���������� O�����
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through evidence.
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���������������@�����������������$�����������������@���������K������
����>� �� @��"����>� �$� �� "����� ����������>� ����� ������ "���� ���� *����
������@����������*���� �������������>��$��������>��$�j��@����
�N�� ���
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�N������*��>�*�����
��������������������������������������������"�����>���>�����[���������
�����K��������������"��������>������������*
������������*����������
�����>�������@��� �����������������>
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��@����� ��� ����� O���� ������ �����;�� ���� O�������� ��� ���� ����� �$� ����
@�������'*�*�N���������@����O���O�������$�O������*@������������>�
����O����������>�*���>�����������������������������$�����$����
�

�%�������������������*��>�����������������E��"�������%�������$��*��
����C����������������$�)�<�)@@��^�)�����>��$�����E��"����>��������:���>�
N����������)�������^�)�<�)@@�����@����%���N�������$�N�����*������
�������$������^�%���'������������*��������$�)@��)�<	�����)��5)@@���
��@���^��)�<�)@@���@���)���@���)@�%���@�����@������)��������'��)�<�%�$$�
E�����^�%���?����������'������������Q�����$�)@��)�<	�����)��5)@@���
��@���^�%��� B�������� C��������������� �$� )�<� E����>���� ���� )@�� )�<�
)@@������@����)�<�)@@���@���)���@���)@�%���@���@���������������)�
��>�������)�������^���������������)������$�����Q����X������$�'*�*�
)@@@�����@���
�)����������������@�����������������������������������U����
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motivate the researchers to their best to research and investigate the 
��������$�'*�*�)@@@�����@����@�$����������*���$�����%�$$�E�����
�
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������������>��������������O�>������O����$������$����������������
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$
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������K����������O�����$���]+�+++��'�
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�%�;��"� ���������������������*���������$���������@���������������������
���$����O�(

�(�Q���������������������������$��������������U��������
by the issuing vicinity.
@(�%���������$�����������������>��������������������$

�(�%���������$�����������������������@�������������

�(�Q�*�$>��"������������$��������������O���������@��

�G<Q�������"����������@��@>�����������������������:<*�����$�����B�������

(�������
;��@����"*���
��*���X�@(����(ZZ;��@���������"�
��;�$���
���Z����������������
�������>� ��� ���� B��������� ����L�������� ��� ���� $����O��"� �������(j��@���������"��
��������)�<j�$���������������*���&��N�>�)�<:������@������N����������;��������"���
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�����&�*����>��]�+++<�+�+++�O�������������*���K���)��@��������*�����O�
Q�*���$��������@���"

in pagination.
G
����������"������@���������)��@������:�"�����������&������"�����"���G]+�

O������O����������������������

�
�%��� $����� ��"�� ������� ����� ���� ������� ���� ��*�� �$� ���� ����������Z

����������������������������������������������*@��������*�����������;��"�
��"��#����� �$� �������"� �� *������� �$� ���� ����������� Z� ������������ ��� ����
context.

]
� T�;��"� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� ���� ���������� ���� ��;��"�
��"��#������$�������**����������K��������������������*��������^�����������
�$�����@��;������������@����������@��������������������������*@������@���������
>����������"����*@��
���������$�������K����*��������������*�������������
@����$�@���"���������������*�������������*����������������@�����>���^�����
�������$�����@��;�����������"����*@��


-
� ��@*�����"� ���� ���� ��������� �������� $��� ���� *��"����� ������� ��� ����
������$������"�$����"������������������������@����@�@���"����>�������$��*�
����)��@�����������������@��;������������������������@�������@�������>�
ordered.
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� �������"� ���� ��@����� ��������� ���� ���������� ��� ��������� �������� ����
*�;��"�������������������������������������@����*��$�������������� �����*��
�������������@������$�������������*�������������&�
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful
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