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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة عىل وفق القواعد اآلتية:

1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي 
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

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

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

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

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

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

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

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

     قدرها )150( ألف دينار عراقي .



     12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
دـ  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،) turath.karbala@gmail.com(

/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  
شمعة ثالثة ...

يف  كربالء  تراث  جملة  متضيها  ثالثة  لسنة  االول  العدد  هو  هذا 
مسرية البحث العلمي اجلاد الذي نتطلع من خالله اىل كل ما يمت 
القراءة  يرّصن  ما  واىل كل   ،)( احلسني  مدينة  تراث  اىل  بصلة 
العلمية الواعية يف البحث والتنقيب، ومازلنا يف جملة تراث كربالء 
حفرت  التي  والعقيدة  والثقافة  والفكر  الرتاث  مقوالت  اىل  نرنو 
اخاديدها يف ذاكرة املدينة، ويف وعي جمتمعها، وال سيام املوضوعات 
والرؤى التي مازالت عالقة يف اذهان مثقفيها ومبدعيها ومفكرهيا 
واعالمها تنتظر من يتصفحها بالبحث والتنقيب والعناية العلمية .

وتكريسًا جلهود العاملني يف جملة تراث كربالء يف استقطاب ورعاية 
وتبني البحوث ذات الصلة بفكر هذه املدينة وثقافتها وتارخيها وادهبا 
فقد تقرر يف املجلِة االرتقاء عىل تفاصيل ابواب الدراسات العلمية و 
الفنية؛ وذلك لتوجيه البحث والباحثني اىل كثري من النقاط التي هبا 
حاجة اىل احلوار والتقيص العلمي الفتني االنظار اىل ذلك، وحاثني 
االقالم للتجواب يف تلك املناطق البحثية التي ال نشك يف اهنا تسهم 
يف سد كثرٍي من ثغرات املكتبة الفكرية والثقافية ملدينة كربالء وال سيام 
تلك املوضوعات التي حيتاج املتابُع ملسرية املدينة ان يتعرفها عىل نحو 

علمي ؛ فتعاد قراءهتا قراءًة علميةً  واعية .
 وقد تضمن هذا العدد جمموعَة بحوٍث تؤكُد هنَج املجــــــلِة يف



طبيعة  من  البحوث  تلك  تؤكده  املحتويات فضاًل عام  فهرسة      
اىل  حاجة  بنا  التي  واالدبية  والتارخيية  والثقافية  الفكرية  النقاط 
املحطات  من  جديدة  جمموعة  خالهلا  من  تتكشف  متابعة  متابعتها 
ترفد  التي  معطياهتا  عىل  والوقوف  البحث،  يف  ريادهتا  يمكن  التي 
مساحة تراث كربالء باإلضاءات والتوضيحات عىل مستوى تارخيها 
واعالمها وفقهائها واحداثها واحلركات الفكرية واالجتامعية التي 

تركت اثارها يف وجدان املدينة وتراثها  .
هذه االضاممة من البحوث نأمل ان تثري القّراء للمتابعة، وحتث 
بام خيدم  بالبحث  املوضوعات وغريها  تلك  الباحثني عىل مالحقة 
مسرية البحث العلمي يف العراق والسيام ما يتعلق برتاث مدينة سيد 
شباب اهل اجلنة ايب عبد اهلل احلسني )(  آملني ان نكون ممن 

استمع القول فاتبع احسنه .
واحلمد هلل من قبل ومن بعد، وصّل اللهم عىل حممد وآله الطيبني 

الطاهرين



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 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد  فمرة  منهم،  املسلمني 



بإخفاء  ؛  املعرفة  بإضعاف  توّلد  ومرة  الرشقيني،  لساللة  كنوز 
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، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

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

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

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



التعالق سلبًا أو  ومديات تعالقها مع جماوراهتا، وانعكاس ذلك 
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   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

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
تشمل هذه الدراسة ))االمام احلسني (( يف كتاب درر السمط يف خرب 

السبط البن االبار االندليس ))ت0621/856م((.
  اهتم بعض مؤرخي بالد املغرب واالندلس بدراسة ائمة اهل البيت
وشجاعتهم،  ومناهجهم  وفضلهم  وادهبم  علمهم  عىل  الضوء  سلطوا  فقد 
كتاباهتم  فكانت  وظلم،   اذى  من  هبم  حلق  ما  عىل  ايضا  الضوء  وسلطت 

واضحة يف هذا الشأن .
واضحا  دليال    احلسني  ــام  االم شخصية  كانت  ذلــك  عن  وفضال 
االبار  )ابن  املــؤرخ   بينهم  من  كان  الذين  املؤرخني  هؤالء  من  الختيارها 
سبط  الشخصية  هذه  دراسته  يف  كرس  حينام  ت0621/856م(  االندليس 
الرسول االعظم االمام احلسني )ع( وعداء بني امية له واستشهاده مع اهل 

بيته واصحابه ووقوفهم ضد الباطل والطغيان .
تناول  رئيسية  ))مباحث((  او  حماور  ثالثة  عىل  الدراسة  موضوع  تركز 
املحور االول )سرية وحياة ابن االبار االندليس فتطرق اىل اسمه ولقبه والقابه 
وكنيته، ثم تناول مولده وارسته ونشاته ,وتناول ايضا اهم سفاراته، وكذلك 
تناول اهم وظائفه ومنها: الكتابة، القضاء، واخريا تناول هذا املبحث وفاته 

ومدفنه .
ابن االبار :  الثاين( فتطرق اىل )وصف كتاب  الثاين )املبحث  اما املحور 
وهو درر السمط يف خرب السبط( حيث اشار من خالله اىل عنوان الكتاب 
ونسبه وتاريخ ودوافع تأليفه، ثم تطرق اىل حمتوى الكتاب وتقسيمه ثم تطرق 
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اىل اهم خمطوطاته وطبعاته واخريا تطرق اىل امهية الكتاب واراء العلامء فيه .
)عليه  احلسني  )االمــام  اىل  فاشار  الثالث(  )املبحث  الثالث  املحور  اما 
السالم( يف كتاب درر السمط يف خرب السبط (( فاشار من خالله اىل : فضائل 
 احلسني االمام  اىل  اشار  ثم  امية،  بني  وعداء  السالم(  )عليهام  السبطني 
ويزيد(( فالفرق بني االثنني، ثم اشار اىل مضايقة االمام احلسني  من احلر 
الرياحي ثم اشار اىل حماولة االمام احلسني  للنزول عىل حكم عبيد اهلل بن 
زياد ثم اشار اىل اختبار االمام احلسنيألصحابه وثباهتم يف املعركة واخريا 

اشار اىل استشهاد االمام احلسني  يوم العارش من املحرم احلرام.
اعتمدت هذه الدراسة عىل جمموعة مصادر عربية أصيلة، ومراجع ثانوية 
الفرج  اليب  الطالبني  ومقاتل  االثري،  البن  التاريخ  يف  الكامل  ومنها  حديثة 
للسمعاين،  واالنساب  حجر  ,البن  الكويف  اعلم  البن  والفتوح  االصفهاين 
من  وغريها  طاووس  البن    احلسني  االمام  ومقتل  للصدوق  اآلمايل  و 

املصادر واملراجع .
وتناولت اخلامتة ابرز من النتائج التي توصل اليها الباحث.
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Abstract
This study is on Imam Husain ( pbuh) in Duraru Assimtt fi 

Khabaru- Assibtt by Ibnul- /abbar Al- Andulisy
( died in 658 A.H / 1260 A.D. ( .
Some Maghrebi and Andalusan historians were interested in 

studying Ahlul – Bait Imams(who descend from the prophetic 
Mohemmadan household) ( pbuh) I Focusing on their 
Knowledge، superiority، their approaches and their courage 
. It was also focused on the wrong and injustice they suffered 
from. Their writings were clear in this concern .

In addition to this، eminent personality of Imam Husain to 
be chosen by such historians, one of whom was the historian, 
Ibnl – Abbar Al- Andalusy ( died 658 A.H./ 1260 A.D ( who 
focused on this charactar, Imam Husain, the grandson of the 
Holy Prophet ( pbuh) and on the hostility directed by Beni 
Umayah against Imam Husain ( pbuh) and on the martyrdom 
of his family members and his supporters and their facing the 
injustice and tyranny .

The study is divided into three main sections . Section one 
dealt with the biography of Ibnul – Abbar Al- Andalusy as it shed 
light on ( Describing Ibnl – Abbar Al- Andalusy 's book ) giving 
his name, appellation and nickname; and then dealing with his 
birth, his family and his early life . It also handled his work in 
the most important posts such as writing and his passing of 
judgment . Finally، it shed lights on his death and his burial .
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Sections two is a description of Abnul – Abbar s' book، Duraru 
– Assimtt Fi Khabaru – Assibtt were the researcher mentioned 
the title of the book its author، its date and the reasons behind 
editing and writing it . Then, he showed the contents of the 
book and the way it was divided together with its manuscripts 
and printings and also talked about the importance of the book 
and the scholars ' points of view on it .

Section three make mention of Imam Husain ( pbuh) in the 
book Duraru – Assimtt Fi Khabaru – sibtt where the virtues of 
Prophets' grandsons ( pbu th) were mentioned as well as the 
aggression of Beno – Umayah against the grandsons ( pbu th) . 
It referred to Imam Husain ( pbuh) and Yazeed ( curse be upon 
him ) showing the difference between both . It also referred to 
Al – Hur Al – Riyahys' harassment to Imam Husain first .

It also showed the loyalty of Imam Husain' s supporters and 
companions through testing them and their resistance in the 
battle . Besides, it referred to Imam Husain' s ( pbuh) martyrdom 
on the tenth day of Muharram .

The study depended on some authentic Arabic references 
with some subsidiary references such as Al- Kamil Fi Attareekh 
by Ibnu Al-Atheer, Maqatilul – Talibiyeen by Abi Faraj Al- 
Asfahani، Al- Futooh by Ibn Aalam Al- Kufi by Ibn Hijr, Al- Ansab 
by Al- Samaany، Al- Amali by Al- Sadooq, and the Murder of 
Imam Husain ( pbuh) by Ibn Tawoos، etc .

The paper ended with mentioning the results the searcher 
came out with
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المقدمة
واملرسلني  األنبياء  سيد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
حممد)( وعىل األئمة األطهار من آله األخيار وعىل األبرار من أصحاهبم 

والتابعني هلم بإحسان و بعد :
خرب  يف  السمط  درر  كتاب  يف   )( احلسني  اإلمــام  البحث  فتضمن 
أئمة  دراسة  تعد  إذ  /1260م(  )ت658هــــ  األندليس  األبار  ألبن  السبط 
أهل البيت )( من الدراسات التارخيية املهمة والتي تسلط الضوء عىل 
فضائلهم ومناقبهم وما حل هبم من ظلم وأذى كام تأيت أمهية البحث لقلة 

الدراسات عن أئمة أهل البيت )( وفضائلهم يف املغرب و األندلس.
التأليف  جماالت  يف  واملعرفة  العلم  بثورة  اهلجري  السابع  القرن  متيز 
والكتاب  والشعراء  املؤرخني  من  عدد  بربوز  ومتثل  والرتمجة  والتحقيق 
واألدباء يف شتى جماالت املعرفة ومن بني هؤالء املؤرخ ابن األبار الذي كان 
له دور كبري يف الكتابة والتأليف وهذا واضح فيام خلف لنا من تراث غزير 
أنجبتهم األندلس يف ميادين الرشعية والتاريخ  كام عد واحدًا من اكرب من 
وحبه   )(البيت بأهل  ولتعلقه  العلامء  من  الكثري  به  فأشاد  واألدب 
الكبري هلم جسد ذلك يف الكثري من كتبه ولألسف أن اغلبها مفقود وقد قتل 

.)( بسبب تعلقه بأهل البيت
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قسم البحث عل ثالثة مباحث :
املبحث الول : تناول ابن األبار سريته وحياته فضم اسمه ونسبه ولقبه 

ومولده وأرسته وغريها.
تأليفه  الكتاب من حيث عنوانه ودوافع  : تضمن وصف  الثاين  املبحث 

وأمهيته وآراء العلامء فيه.
درر  كتاب  يف   )(احلسني اإلمــام  لدراسة  كرس   : الثالث  املبحث 

السمط يف خرب السبط.
وضم البحث خامتة ألهم النتائج التي توصل هلا البحث وخالصة للبحث 

وقائمة للمصادر و املراجع .
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المبحث االأول 
 ابن االأبار �سيرته وحياته :

أواًل : اسمه وكنيته ونسبه وألقابه :
هو حممد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أمحد بن 
أيب بكر القضاعي الشهري بأبن األبار )1( ومما دل عىل صحة هذه الرتمجة هو 
انه نفسه قد ذكرها عندما ترجم لوالده )2( كام أن الغربيني )ت714هـ( وهو 
قريب العهد منه دون هذا االسم كامال وأكد انه قد قرأه بخط يده )3( أما عن 

كنيته فيكنى بـ ) أيب عبد اهلل ( )4(.
أّما عن نسبه فهو عريب من قبيلة قضاعة )5( القبيلة العربية اليمنية املشهورة 
التي استوطنت رشق األندلس وسكنت يف أندة )6( وقد رصح بنسبه اليمني 

يف بعض قصائده قائال )7(:
      لها اهلل مل �سنت علي بو�سلهــــــا     ومل حرمتني القرب دون ذرى القرب
      و ما �سرها اأين يــــــــــــمان واأنهـا     لقي�ص ال�ســـــــنا يف تعــارفنا عربــــــا

كام افتخر بنسبه هذا بقوله )8(:
      فان عد بيتي يف ق�ساعــــــة اأوال     فمن عد موالها هو املاجد احلــــــــر
      على اأنها جرثومة اليمــــن التـــي     لهـــا يف بني عدنان احللف وال�سـهـر

وهلذا ذكر ترصحيًا ال تلميحًا بانحداره من قبييلة عربية يمنية كام أشار يف 
البيت األخري بالكثري من املعاين والدالالت والتي عربت بوضوح عن مدى 

االعتزاز بنسبه العريب الرصيح ومتسكه به وافتخاره الكبري بأصله اليمني .
أما عن ألقابه فقد اشتهر بألقاب عديدة كانت ذائعة يف عرصه منها األبار )9( 
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وابن األبار )10( وهو أشهرها و أمجعت اغلب املصادر التي ترمجت له عىل هذا 
اللقب، إال أن اختالف اآلراء ظهر يف أصل اللقب وداللته فمنهم من عده منقصة 
ولقب سوء أحلق به وقد أيد هذا الرأي بعض الذين تعرضوا حلياته مدعني سوء 
هيأته ولباسه وبذاءة لسانه وحدته مستندين بذلك لقول ابن شلبون )11( الذي 
هجا ابن األبار بداعي الغرية واحلسد ولتفوقه عليه يف اخلربة اإلدارية فذكر فيه 

قائال )12(:
ـع النا�ص �سادرة عن االأبــــــار ال تعجبوا مل�سرة نالت جمـي    
والفاأر جمبول على االأ�ســـرار اأو لي�ص فاأرا خلقة وحقيــقة   

ومن أولئك الذين أيدوا هذا الرأي ابن الطواح )ت 718هـ( إذ قال:)) 
كان ابن األبار مبالغًا يف ذم الناس ... ومل يكن طبعه جينح للحكمة وال يقبلها 
الرياسة...(()13(، وابن خلدون )ت 808هـ ( إذ ذكر  وقد غلب عليه حب 
أن يف ابن األبار أنفة وبآو وضيق خلق )14(،كام نوه )األبياري(، أثناء حتقيقه 
لكتاب)املقتضب من حتفة القادم( أن هذا اللقب أطلق عليه لصفات اتصف 
هبا منها أنه خبيث اللسان أذا هجر وانه أشبه يشء بالفأر يف إيذاء خصومه 

والكيد هلم فضال عن دمامة منظره ورثاثة هيئته )15(.
إال أننا نذهب إىل ما خيالف ذلك )فاألبار( لقب متوارث يف عائلته وقد 
محله أجداده ووالده من قبل فهو لقب أصيل ورثه وكان يعتز به ويوقع بعض 
رسائله به مما دل عىل انه ليس بمسبة )16(، كام أننا مل نجد يف ديوان شعره أي 
قصيدة يف اهلجاء إال قصيدتني مدح هبام أبا زكريا واألمر الذي وضح تعففه 

عن اهلجاء رده عىل ابن شلبون بقوله )17(.
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قل البن �سلبون مقال تنزه  غريي يجاريك الهجاء فجار  
اأنا اقت�سمنا خطتينا بيننـا  فحملت برة واحتملت فجـار  

فضال عن ذلك ذكر عن ابن األبار انه كان كامل الرياسة ذا جاللة وأهبة 
وجتمل وافر)18(، وهبذا ال صحة ملا قيل من أنه لقب أطلق عليه لبذاءة لسانه 

أو رثاثة هيئته .
ومن ألقابه املشهورة أيضا) القضاعي( وذلك نسبة إىل نسبه فهو من قبيلة 
قضاعة كام ارشنا إىل ذلك سابقا)19(، و)البلنيس( نسبة إىل مدينة بلنسية تلك 
املدينة التي ولد ونشأ هبا )20(، فضال عن ذلك لقب بـ )األندليس( لكونه من 

األندلس إذ ولد يف رشقي األندلس )21( .

ثانيًا : مولده وأسرته ونشأته :
ولد بمدينة بلنسية يف رشقي األندلس تلك املدينة التي أنجبت الكثري من 
الشخصيات و العلامء و الشعراء وكان مولده وعىل حسب قوله :))عند صالة 
الغداة من يوم اجلمعة يف احد شهري ربيع من سنة 595هـ (()22(، وأكدت 

مصادر أخباره هذا التاريخ )23(.
األمم  من  أصنافا  جيد  والشعوب  األمم  تاريخ  يقرأ  فمن  أرسته  عن  أما 
والبيوتات التي عرفت بالسياسة و احلكم أو الثروة واملال والتقوى أو غري 
ذلك من األمور التي متيزها وترفع من قدرها وال شك أن أفضلها من عرف 
بالعلم والصالح فالعلامء باقون ما بقي الدهر وهذا ما ينطبق مع أرسة ابن 
وحسن  والقوة  كالشجاعة  العرب  بصفات  متيزت  عربية  أرسة  فهي  األبار 
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الطباع وكرم النفس و أناقة األزياء كام عرف عن أرسته العلم والفضل، لكن 
نادرة عنهم  قليلة واملعلومات  أقربائه  ما يؤسف أن معلوماتنا عن أرسته و 
سوى ما ذكره هو بنفسه يف أماكن متفرقة فوالده هو أبو حممد عبد اهلل بن أيب 
بكر بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن امحد بن أيب بكر القضاعي )24(، من أهل 
أندة ويسكن بلنسية وعد من شيوخ عرصه، والسيام يف علوم القرآن فضال 
بلنسية وحلسن سريته كانت  عن متتعه بمكانة اجتامعية مرموقة عند سكان 

جنازته مشهودة عند وفاته يف ربيع األول من سنة #619 )25(.
بالكثري عنهم وال  أفراد أرسته فلم حتدثنا املصادر  بقية  أما فيام خيص إىل 
نعلم هل كان له أخوة وأخوات كام نجهل كل يشء عن والدته ودورها يف 
تنشئته والظاهر لنا أنه كان وحيد أرسته من الذكور فاملصادر مل ترش إىل ولد 
غريه من أبناء أرسته، أما حول زوجته فقد وردت إشارة إىل أهنا كانت من 
من  واصلها  الوزير(  بأبن  عرفت)  العلم  يف  عريقة  مشهورة،  بلنسية  أرسة 
بطرنة )26(، وكانت هذه األرسة جماورة ألرسة ابن األبار يف بلنسية )27(، وقد 

ارتبط برب هذه األرسة من خالل العلم .
واعتدال  بجامل طبيعتها  املشهورة  بلنسية  بمدينة  نشأ  فقد  نشأته  أما عن 
مناخها وبني أهلها الذين عرفوا بحسن الطباع وكرم النفوس وأناقة األزياء 
برعاية  حماطا  صاحلة  تنشئة  فنشأ  والثراء  والدين  بالعلم  معروفة  عائلة  ويف 
النبوغ، والتفوق فوالده كان من  له ظروفًا تساعده عىل  التي وفرت  عائلته 
األندلس  بعدد من علامء  له عالقات وصالت علمية  بلنسية وكانت  علامء 
عموما ورشقيها خصوصا فأخذ ينهل من معارف والده إضافة إىل جمالسته 
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العلامء فعمل معتمدًا عىل ذكائه ونباهته عىل حتصيل العلوم واملعارف املتاحة 
يف عرصه ويف شتى املجاالت )28(.

ثالثًا: سفاراته :
السفارة األوىل  قام بسفارتني كلتامها إىل تونس  بخصوص سفاراته فقد 
كانت عندما حارصت القوات الصليبية مدينة بلنسية وضيقت عليها اخلناق 
للوفد  رئيسا  ليكون  مردنيش  بن  زيان  مجيل  أبو  بلنسية  حاكم  اختاره  إذ 
الذي توجه إىل تونس لالستنجاد بحاكمها أيب زكريا احلفيص وطلب العون 
واملساعدة )29(، وكانت سنة 635هـ )30(،وقد انشد يف سفارته هذه قصيدته 

السينية الشهرية والتي مطلعها)31(:
اأدرك بخيلك خيل اهلل اأندل�سا  اأن ال�سبيل اإىل منجاتها در�سا  

أهنا  املؤرخني  بعض  فذكر  السفارة  تاريخ  حول  عديدة  شكوك  أثريت 
كانت بعد سقوط بلنسية غري أن هذا الرأي غري دقيق فام اهلدف من السفارة 
آخر  جانب  ومن  جانب  من  هذا  النصارى  بيد  وقعت  قد  بلنسية  مادامت 
وردت إشارة ألبن األبار أكدت عىل وجوده يف تونس سنة635هــــــ فقد 
ذكر أثناء ترمجته حلسن بن عبد العزيز)32( :))ورأيت األخذ عنه يف تونس سنة 
635هـ(() 33(، أثمرت هذه السفارة يف حتقيق أهدافها فعىل الصعيد السيايس 
والعسكري تم جتهيز أسطول حممل بالعتاد والقوات واملال ومكون من ثامين 
عرشة سفينة صغرية وكبرية اجتهت إىل بلنسية صحبت ابن األبار وبقية الوفد 
األندليس لكن هذه السفن فشلت يف إيصال اإلمدادات إىل املدينة املنكوبة 
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عالقات  ربط  من  متكن  فقد  الشخصية  الناحية  من  أما  احلصار)34(،  لشدة 
وطيدة مع بعض الشخصيات يف البالط احلفيص وخاصة مع السلطان أيب 

زكريا .
أما السفارة الثانية فكانت بعد بضعة أشهر من سقوط بلنسية إذ سافر إىل 
تونس حاماًل بيعة أمري دانية ورعيته أليب زكريا احلفيص وذلك يف منتصف 
سنة 636 هـــ )35(، وقد بقي هناك قرابة اخلمسة أشهر وهذا ما رصح به بنفسه 
أثناء ترمجته ملحمد بن حممد )36(، إذ أكد :))أنه لقيه يف مرسية سنة636هـــ عند 
صدري من الرسالة التي وجهت فيها إىل تونس(() 37(، و ألقى يف هذه السفارة 

قصيدة استنهض فيها مهة أيب زكريا ألنجاد األندلس والتي مطلعها )38(.
نادتك اندلسأ فلب نداءها واجعل طواغيت الصليب فداءها

رابعًا : وظائفه :
كان للمكانة العلمية الرفيعة التي وصل هلا أثر كبري يف توليه العديد من 

املناصب واهم تلك الوظائف ما يأيت :

1-الكتابة :
تعد الكتابة من املناصب العليا التي يسندها اخللفاء ملن ملسوا فيهم الكفاءة 
العامل )39(، والكتابة هلا  العرب هو  والقدرة يف معاجلة األمور فالكاتب عند 
أمهية كبرية يف تسيري أمور الدولة وال سيام لدى السلطان وهلذا كان خيتار هلا 
من أرفع طبقات املجتمع ومن أهل البالغة والعلم و الفصاحة ألنه يتعرض 
ملا يدور يف جمالس األمراء وامللوك وما تدعو إليه عرشهتم من اآلداب والتخلق 
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بالفضائل)40(، فكانت خطة الكتابة يف بلنسية أوىل املهام التي اضطلع هبا ابن 
اآلبار فالتحق كاتبًا لعدد من والة األندلس فكتب أول عهده أليب عبد اهلل 
بن أيب حفص وذلك بحدود سنة 620هـ، ثم كتب بعدها أليب زيد حاكم 
تونس  إىل  انتقاله  بن مردنيش )41(، وبعد  زيان  بلنسية، وأخريا كتب لألمري 
لدى  العالمة  كتابة  منصب  توىل  الكتابة  يف  وخربته  العلمية  لكفاءته  ونظرا 
يف  األبار  أبن  أستمر  647هـ  سنة  وفاته  وبعد  زكريا  أيب  احلفيص  السلطان 

مبارشة وظيفة خطة الكتابة والعالمة يف عهد أبنه املستنرص )42(.

2- القضاء :
تعد وظيفة القضاء من أرفع الوظائف الدينية وأعالها قدرا وأجلها رتبة)43(، 
وتعني :)) الفصل يف املنازعات وقطع التشاجر واخلصومات ومن رشوطها 
اإلسالم، احلرية، الذكورة، البلوغ، العدالة، العلم باألحكام الرشعية، وسالمة 
السمع والبرص والنطق(()44(، وأن دراسته للفقه مكنته من تويل منصب القضاء 
بمدينة دانية سنة 633هـ يف عهد أيب مجيل زيان بن مردنيش وهذا ما ذكره نفسه 
بقوله:))قلدت ذلك يف شهر رمضان سنة 633هـــ(()45(، إال أنه مل يستمر هبا 

طويال إذ رسعان ما أعفي بعد أشهر من توليه .

خامسًا : وفاته :
املوافق  الثالثاء  يوم  يف  كانت  وفاته  أن  التارخيية  املصادر  أغلب  ذكرت 
أن عذب عذابا شديدا  بعد  تونس)46(،  املحرم سنة658هـ يف  العرشين من 
ثم أحرقت جثته مع كتبه)47(، وأمام  العامة ومن  أمام  بالرماح  وقتل قعصا 
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هناية مأساوية هبذا الشكل ال بد لنا من التوقف متسائلني عن األسباب التي 
أودت هلذا املصري املؤمل وتلك الوحشية التي محلها مرتكبو هذه اجلريمة وقد 
تعددت اآلراء حول ذلك فمنهم من يرى أن السبب املذهبي كان يف مقدمة 
 )(األسباب التي أودت بحياته إذ كان ابن األبار شيعيا مواليا ألهل البيت
مما أثار حقد السلطان احلفيص املستنرص وغضبه إذ كان شديدا عىل كل شيعي 
عقيدته  دون  وقتل  حياته  طيلة  شيعيا  األبار  أبن  كان  بينام  بالتشيع  متهم  أو 

وأحرقت ألجل ذلك جل مؤلفاته)48(.
تكوين  بداية  تونس يف  ومن سوء  إىل  وصل  أنه  اآلخر حظه  السبب  أما 
فرتة  وهي  واملستنرص  زكريا  أيب  رجاهلا  أقوى  عهد  ويف  احلفصية  الدولة 
التشييد والتدعيم والبناء والرتكيز وما اخطر تلك الفرتة عىل رجاالت احلكم 
والدولة وخلوف السالطني عىل حكمهم من أي شخصية علمية كبرية ذهب 

ابن األبار ضحية قوة وبطش املستنرص احلفيص)49(.
العليا يف  التنافس عىل اخلطط  إذ  ومن األسباب األخرى وشاية حساده 
الدولة كان واضحا يف تونس فقد أوغر أبو احلسني أمحد بن إبراهيم الغساين 
صدر السلطان احلفيص املستنرص عليه وال سيام بعد عودته من بجاية فكان 
بعيد وإن حرض جملسه أمهله حتى  فيسأله من  إليه  النظر  يطيق  املستنرص ال 

شكا ذلك بقوله )50(:
اأمري عجيب يف االأمور     بني التواري والظهور   
م�ستعمل عند املـــغيــــب      ومهمل عند احلـ�سـور   

وذهب بعضهم أنه كان بسبب تأليفه كتاب يف التاريخ خاض فيه بام ييسء 
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إىل السلطان و نتيجة هلذا التأليف جاء األمر بقتله، وأن أعدأه كانوا يشنعون 
عليه ملا كان ينظر يف النجوم فقبض عليه وزعموا أنه عثر يف داره عىل بيت 

شعر جاء فيه )51(:
طغى بتون�ص خلف  �سموه ظلما خليفة   

وهلذا أمر السلطان بقتله )52(.
وآخرون اهتموه بعدم الوالء املطلق للدولة احلفصية واستهزائه بالسلطان 
احلفيص املستنرص وتدخله يف أمور السلطان، ففي يوم من األيام يف جملس 
السلطان احلفيص ذكر مولد الواثق )53(،ابن السلطان فلام كان من الغد جل 
املستنرص  الوالدة والطالع فغضب  تاريخ  ابن األبار بطاقة يعرف هبا  جلب 
هلذا األمر وذكر أن هذا تدخل يف ما ال يعنيه فأمر بامتحانه ومن ثم قتله)54(، 
ويبدو أن لالنتامء العرقي أثرًا يف قتله فالعنارص العربية النازحة من األندلس 
احلفصيون  منهم  بربرية  كانت حتكمها ارس  التي  املغرب  ببالد  استقرت  قد 
النازحة  العنارص  السياسية جتاه  الذين كانوا عىل درجة عالية من احلساسية 
ابن  فمقتل  احلكم)55(،  عىل  األرس  هذه  مزامحة  إىل  أهدافهم  متتد  قد  والتي 
من  تونس  وشيوخ  األندلسيني  بني  الرصاع  حلقات  من  حلقة  يعد  األبار 

موحدين وحفصيني وغريهم .
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المبحث الثاني 
 و�سف الكتاب :

أواًل : عنوان الكتاب ونسبته وتاريخ ودوافع تأليفه :
ورد عنوان الكتاب كام دونه املؤلف بأسم )درر السمط يف خرب السبط()56(، 
وهذا ما أشار إليه أبن األبار يف هناية الكتاب إذ قال :))كمل بحمد اهلل درر السمط 
يف خرب السبط واحلمد هلل واهب التوفيق(() 57(، ومل يكن هناك أي خالف يف لفظ 
الكتاب أو تسميته وقد جاء عند معظم املؤرخني الذين ترمجوا له حتت العنوان 
نفسه )58(،والكتاب مل يكن يف خرب السبط اإلمام احلسني )( فقط كام يبدو 
من عنوانه بل هو تاريخ وحتليل ملأساة آل البيت )( مجيعا وهو نمط خاص 
 )( عىل هامش السرية من أول البعثة إىل هناية اخلالفة، من مبعث الرسول
وسرية خدجية وفاطمة البتول وأخرى يف مناقب اإلمام عيل)( ومالمح من 

سرية اإلمام احلسن)( ومواضيع آخرى.
الكتاب  أو  القدامى  املؤرخني  من  احد  يشك  فلم  الكتاب  نسبة  عن  أما 

املحدثني يف انه من تأليفه وهذا ما يثبت صحة نسبته.
مل يذكر أبن األبار التاريخ الذي ابتدأ فيه تأليف الكتاب فضال عن ذلك 
أن املصادر أغفلت ذكر ذلك أيضا كام أنه مل يذكر تاريخ االنتهاء من تأليفه لذا 

مل نتمكن من حتديد تاريخ تأليفه.
نرجح أن هناك أكثر من عامل أدى إىل تأليف الكتاب يف مقدمتها الدافع 
الذايت وامليول الشخصية التي راودته منذ نشأته فهو حمب وموالٍ ألهل البيت 
هبذا  ورسوله  اهلل  إىل  والتوسل  مؤلفاته  خالل  من  ذلك  جتسيد  فأراد   )(
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العمل املربور وهذا ما أشار إليه رصاحة يف خامتة الكتاب بقوله:))...،فأكرمه 
ال  حجة  يديك  بني  يل  واجعله  رسولك  شفاعة  حترمه  وال  بقبولك  اللهم 
القرار  دار  يف  انعم  حتى  ترحض  و  سيئايت  متحو  لديك  وحسنة  تدحض، 

بمجاورة األبرار، ...(()59( .
أهل  مظلومية  إظهار  خالله  من  أراد  أنه  منها  أخرى  أسباب  عن  فضال 
البيت لوجود نقص كبري يف هذا اجلانب الذي اعرتى مصنفات من سبقه يف 
املغرب واألندلس من التأليف يف هذا املوضوع ومأخذه عىل مناهج بعضهم 
منهم سبٌب آخر لتأليفه، وأخريا لعل الدافع العلمي من مجلة األسباب املهمة 

التي دفعته لتأليف هذا الكتاب .

ثانيًا: محتوى الكتاب وتقسيمه :
 ،)60()(البيت أهل  مدح  عن  فيها  حتدث  مقدمة  من  الكتاب  تألف 
وفصول قصار بلغ عددها أربعني فصال خص كل فصل بموضوع معني عن 
أهل البيت )( ومناقبهم، واختتم كتابه بخامتة خصصها للندم عىل ما فاته 

.) ( طالبًا العفو والسامح وشفاعة رسول اهلل

ثالثًا: مخطوطاته وطبعاته :
توجد نسخ عديدة من خمطوطات) درر السمط يف خرب السبط( موزعة يف 
مكتبات العامل املختلفة وقد أشارت فهارس املخطوطات وكتابات املحققني 

والباحثني العرب واملسلمني إىل بعض تلك النسخ منها :
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رقم)  حتت  بالرباط  العامة  باخلزانة  املحفوظة  الكتانية  املكتبة  1-نسخة 
2081 ك( إهِنا نسخة كاملة تامة كتبت بخط أندليس غليظ عدد أوراقها 74 

ورقة يف كل صفحة ستة سطور ويرمز هلا ب )ك()61(.
هلا ب)س( وهو حريص يف  يرمز  املغرب  السائح يف  األستاذ  2-نسخة 
ثامين  يف  تقع  مصححة  جيدة  نسخة  هذه  البيت)(ونسخته  آل  آثار  حفظ 

ورقات كتبت بخط مغريب دقيق قليلة التصحيف )62(.
3-نسخة املكتبة الوطنية بمدريد ويرمز هلا ب )ط( حتت رقم )5127( 
كتبت بخط مغريب فرغ ناسخها منها سنة 1066هـ تقع يف ثامين ورقات وهي 

نسخة حسنة مبتورة األول ذهب منها ورقتان )63(.
4- نسخة بالقاهرة عند املهندس حممد إبراهيم العابدي )64(.

5-نسخة آخرى بمكتبة األستاذ عبد اهلل كنون يف املغرب )65(.
بتونس  غديره  عامر  السيد  نسخة  احدامها  أخريان  نسختان  6-توجد 
كتبت يف سنة 1118هـ، واألخرى نسخة الشيخ املهدي البو عبديل باجلزائر 

مصدرها فآس)66(.
أما عن طبعاته فنظرا ألمهية الكتاب يف حقل الدراسة التارخيية طبع ونرش 

مرات عدة منها :
نرش الكتاب يف تطوان سنة 1392هـ / 1972م حتت عنوان )من أدب 

التشيع يف األندلس ( حتقيق عبد السالم اهلراس وسعيد امحد أعراب )67(.
1 - / 1407هـــ  سنة  ط1،  اإلسالمي،  الغرب  دار  لبنان   – بريوت  نرشة 

1987م حتت عنوان )درر السمط يف خرب السبط( حتقيق عز الدين عمر 
موسى )68(.
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نرش يف طهران يف مؤسسة اهلدى للنرش والتوزيع ط1،سنة 1421هـ / - 2
2001م حتت عنوان )درر السمط يف خرب السبط( حتقيق أيب الفتح دعويت 

وعبد السالم اهلراس وسعيد امحد أعراب و عز الدين عمر موسى )69(.

رابعًا : أهمية الكتاب وأراء العلماء فيه :
ال توجد أمهية تفوق امليدان الذي تناوله الكتاب وهو السرية العطرة لسيد 
الرسل وخاتم األنبياء حممد بن عبد اهلل)( وأهل بيته األطهار )( ومثل 
هذا امليدان ال حتيط به أوراق أو أقالم مهام كثرت لذا فهذا الكتاب ليس إال 
نفحة من تلك النفحات العطرة التي نحن بحاجة إىل املزيد منها لذلك كان 
يمكن  تقدم  ملا  نتيجة  و  اإلسالمي  العريب  الفكر  الكبري عىل حركة  األثر  له 
و  واإلداري  والديني  والعسكري  السيايس  اجلانب  الكتاب يف  أمهية  حتديد 

االجتامعي .
 ) السبط  خرب  يف  السمط  )درر  كتاب  يف  واملؤرخني  العلامء  أراء  عن  أما 
فقد حصل الكتاب عىل استحسان وثناء الكثري من القدامى واملحدثني من 
بينهم العبدري)ت بعد 700 هـ( إذ قال عنه :)) فكتاب درر السمط هذا نمط 
(()70(،أما  فريد يف كتابة السري والرتاجم نحا املؤلف فيه منحى ابن اجلوزي 
العزيز  ()71(، وأضاف عبد  بابه  :)) غاية يف  فقال عنه  املقري)ت 1041هـ( 
عبد املجيد يف حقه قائال :)) وال احسب هذا الكتاب الذي مجع بني قوة العقل 
وقوة احلب وقوة اخليال إال كتابًا معربا تعبريا صادقًا عن قدرة مؤلفه البالغية 

وممثال له متثيال صحيحًا صادقًا (()72(.
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المبحث الثالث
 االإمام الح�سين)( في كتاب درر ال�سمط في خبر ال�سبط

تضمن كتاب)درر السمط ( جوانب مهمة يف أهل البيت)( وفضلهم 
يف  الكتاب  نصوص  بعض  وسنعرض  الناس  سائر  عىل  الكبرية  ومكانتهم 
اإلمام احلسني)( موضحني بعض األمور املهمة عنه وعىل النحو اآليت :

أواًل : فضائل السبطني )عليهام السالم ( وعداء بني أمية :
النسب  ارشف  فهم   )C(واحلسني احلسن  فضائل  يف  طويل  الكالم 
فكفامها أن جدمها حممدًا املصطفى سيد ولد ادم وأبامها عليًا املرتىض سيد 
بنت خويلد  النساء وجدهتام خدجية  الزهراء سيدة  فاطمة  وأمهام  األوصياء 
أول نساء هذه األمة اسالمًا وأول امرأة بذلت أمواهلا يف سبيل اهلل وأعانت 
وسيد  رسوله  وأسد  اهلل  أسد  محزة  أبيهام  وعم  جعفر  وعمهام  اهلل،  رسول 
الشهداء وجدمها أبو طالب نارص رسول اهلل واملدافع عنه واملتحمل األذى 
جدمها  وجد  البطحاء  وسيد  احلمد  شيبة  املطلب  عبد  أبيهام  وجد  يف سبيله 

هاشم مطعم احلجيج وسيد قريش .
ببعض  نحصيه  أن  نستطيع  ال  السبطني)C( بشكل  فضائل  تعددت 
الكلامت فأورد فيهام رسول اهلل)( العديد من األحاديث منها قوله:))مها 
فقد  ابغضهام  ومن  أحبني  فقد  أحبهام  و:))مــن  الدنيا(()73(،  من  رحيانتاي 
ابغضني(( )74(، و:))احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة(( )75(، و:)) اللهم 
إين أحبهام فأحبهام(()76(، و :))حسني مني وانأ من حسني أحب اهلل من أحب 
حسينا(( )77(، وقوله:))احلسن واحلسني إمامان إن قاما أو قعدا(()78(، واحلقيقة 
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السابقة  واألحاديث   )C(السبطني فضائل  تفسري  عن  يعجز  الكالم  أن 
محلت يف طياهتا الكثري من األدلة يف فضلهم .

السبطان، عىل  :))اقتسم  السبطني)C( قائال  ابن األبار إىل فضائل  نوه 
أكربمها  فردي  الويص  أبيهام  وخلق  النبي  جدمها  خلق  الشيطان  انف  رغم 
بام أذي به األكرب ولقي أصغرمها املوت األمحر...، تبع األول يف ذلك األخر 
وخاضا بحر اهلول وهو زاخر،...الب عىل الرسول أبو سفيان والكت كبد 
محزة هند ونازع حق عيل معاوية و احتز هامة احلسني، ...(( )79(، تبني من هذا 
 )(النبي الواضحة هلام منها أهنام حتليا بخلق  الفضائل  الكالم ذكر بعض 

وخلق اإلمام عيل )( وذكر وفاة كل واحد منهام.

ثانيًا : اإلمام الحسين  ويزيد :
جتسدت يف شخصية أيب األحرار األمام احلسني)( مجيع القيم اإلنسانية 
واملثل العليا والتقت به عنارص النبوة واإلمامة فكان بحكم مثله وهتذيبه فذا 
من أفذاذا التكامل اإلنساين ومثال رائعا من أمثلة الرسالة اإلسالمية وأن أي 
صفة من صفات أيب الشهداء أو نزعة من نزعاته الكريمة لرتفعه عاليا عىل مجيع 
عظامء العامل ودفعت إىل القول بال مغاالة أنه نسخة ال ثاين هلا يف تاريخ البرشية 
عىل اإلطالق ما عدا جده وأباه فاتصف)( بعدة صفات منها قوة اإلرادة 
فلم يأبه بحشود وجيوش الدولة األموية وأعلن عن عزمه وتصميمه بكلمته 
برما(()80(،  أال  الظاملني  إال سعادة واحلياة مع  املوت  أرى  ))ال   : قائاًل  اخلالدة 
والصفة األخرى لإلمام احلسني )( األباء عن الضيم وهي من الصفات 
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البارزة له حتى أنه لقب) بأيب الضيم( وهي من أعظم ألقابه وقد كانت كلامته 
يوم الطف من أروع ما اثر من الكالم العريب يف تصوير العزة و املنعة واالعتداد 
بالنفس إذ قال : )) أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني بني السلة والذلة 
وهيهات منا الذلة يأبى اهلل ذلك ورسوله واملؤمنون وحجور طابت وطهرت 
وأنوف محية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام (()81(، وقوله 
أيضا:))واهلل ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال افر فرار العبيد،000(()82(، فضال 
عن ذلك اتصف اإلمام احلسني)( بالشجاعة إذ مل يشاهد يف مجيع مراحل 
التاريخ أشجع وال اربط جأشا وال أقوى جنانا من اإلمام احلسني )( إذ 
وقف يوم الطف موقفا حري فيه األلباب وأذهل فيه العقول وأخذت األجيال 
بالصرب عىل  اتصف  بسالته وصالبة عزمه كام  بإعجاب وإكبار عن  تتحدث 
نوائب الدنيا وحمن األيام فتجرع مرارة الصرب منذ أن كان طفال فرزئ بجده وأمه 
وشاهد األحداث الرهيبة التي جرت عىل أبيه وجترع مرارة الصرب يف عهد أخيه 
وهو ينظر إىل خذالن جيشه له وغدرهم به فكان يقف عىل الكواكب املرشقة 
من أبنائه وأهل بيته وقد تناهبت السيوف، والرماح أشالءهم فيخاطبهم بكل 
طمأنينة وثبات قائاًل:))صربا يا أهل بيتي صربا يا بني عمومتي ال رأيتم هوانا 
بعد هذا اليوم(( )83(، فضال عام ذكرنا من صفات اإلمام احلسني)( فإنه 
اتصف بالعديد من الصفات التي حتتاج إىل جملدات من الكتب لإلحاطة هبا 
التواضع والصالبة يف احلق واحللم والرأفة والعطف واجلود والسخاء  منها 
وغريها الكثري فهو ابن فاطمة البتول)$( والذي ضحى بعمره من اجل 
الدين فأين هذه الصفات واألخالق الفاضلة من صفات يزيد بن معاوية الذي 
يصفه املؤرخون بأنه كان شابا أهوَج صغري العقل خليعا مستبدا مرتفا ماجنا 
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قصري النظر ال هيم بيش إال ركبه،... )84(، والذي باع اآلخرة واشرتى الدنيا 
وعمل الفواحش واملنكرات ورشب اخلمر فهو ابن ميسون .

الرمحة  يف  ويزيد   )(احلسني اإلمــام  بني  الفرق  عن  األبــار  ابن  عرب 
متبوعة واألنفس عىل  )) اآلجلة مدفوعة والعاجلة  بقوله:  اإلنسانية  والقيم 
...،قعد  أقوياء  خونة  هذه  وأتباع  أمناء  ضعفة  تلك  فأتباع  مطبوعة  حبها 
القضاء  موقف  حرض  فــإذا  اخالفاه،  و  باطله  بيزيد  وقــام  حقه  باحلسني 
اخلصامن، وعنت الوجوه للرمحن،...،إن األمة مل تكن للئيم ما حتت العاممة 
يسميه  للدين  فاطمة  ابن  يرس  كرامة  وال  البتول  دون  وابنها  هند  سبط  من 
وابن ميسون للدنيا تستهويه، ...كانت بنو حرب فراعنة الشام فذهب ابن 
فارس  وال  وحورب  املروم،  فانعكس  العراق  من  ليخرجهم  الرسول  بنت 
والروم،...،كوتب من الكوفة وقد سار إىل مكة جينح إىل النفر احلائف وحيتج 

بام أتاه من الصحائف، ...((.)85(.
أال وهي  التاريخ  أعظم حادثة يف  التي جتلت يف  السامية  املعاين  ووضح 
وإنقاذ  العدالة  حتقيق  اجل  من  كانت  والتي   )( احلسني  اإلمام  ثورة 
واالستغالل  العبودية  من  ومحايتهم  والبطش  العنف  سياسة  من  املسلمني 
أثر واضٌح يف حتديد  هلا  كان  والتي  التدهور واالنحالل  من  ملثلهم  وصيانة 
التاريخ اإلسالمي يف تلك احلقبة واثر خالد يف  مالمح احلياة السياسية من 
حياة املعارضني ألنظمة االستبداد والطغيان عىل مر العصور وعن أسباب 
أسباب  عن  خطاباته  يف  مرة  من  أكثر   )( احلسني  اإلمام  رصح  الثورة 
ثورته فمثال ذكر قائاًل: )) أهيا الناس من رأى إماما جائرا حيلل حرمات اهلل 
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وينقض عهد اهلل من بعد ميثاقه وخيالف سنة نبيه وحيكم بني عباد اهلل باألثم 
))أهيا   : كذلك  وقوله  النار(()86(،  يف  معه  يكبه  أن  اهلل  عىل  حقا  كان  واجلور 
األرض وعطلوا  وافسدوا يف  الرمحن  الشيطان وعصوا  أطاعوا  إهنم  الناس 
السنن واستأثروا بيت أموال املسلمني وحللوا حرمات اهلل وحرموا ما أحله 
اهلل وانأ أحق الناس باإلنكار عليهم(( )87(،وتبني من األقوال أعاله األسباب 
التي دعته للثورة وهي طلب اإلصالح واألمر باملعروف و النهي عن املنكر 
عدم  عباس  ابن  منه  التمس  عندما  جمددًا  ذلك   )(احلسني اإلمام  وأكد 
اخلروج إىل العراق فأجابه اإلمام احلسني)( بقوله املشهور حمددا معامل 
إيِن مل أخرج أرشًا وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت  ثورته:)) 
أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر   )(لطلب اإلصالح يف أمة جدي
وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب فمن قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل 

باحلق وهو أحكم احلاكمني(() 88(.
جهز اإلمام احلسني)( حاله للسفر من املدينة إىل مكة بصحبة واحد 
منهم أبو بكر بن عيل وحممد   )(وعرشين رجاًل من أصحابه وأهل بيته
بن عيل وعثامن بن عيل والعباس بن عيل وعبد اهلل بن مسلم بن عقيل وعيل 
بن احلسني األكرب وعيل بن احلسني األصغر فخرج ليلة الثالث من شعبان 
ُب َقال  قَّ سنة ستني للهجرة)89(، وهو يقرأ قوله تعاىل:  َفَخَرَج ِمْنَها َخائًِفا يرَتَ
املنَِي)90(، وكان من أسباب مغادرته املدينة الرسائل  نِي ِمَن الَقْوم الظَّ َربِّ نجِّ
املتبادلة بني دمشق واملدينة والتي بعثها يزيد إىل عدد من أتباعه بأخذ البيعة 
له فضال عن ذلك تأييد أهل العراق لإلمام احلسني)( وإرساهلم للعديد 
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من الكتب من أهل الكوفة والتي أصبحت بمثابة احلجة والواجب تلبيتها 
 )(ذلك أنه بعد ما علم أهل الكوفة هالك معاوية وعرفوا خرب احلسني
وامتناعه من بيعة يزيد كتبوا إِليه بالقدوم إىل الكوفة وذلك بقوهلم:))إِنه ليس 
الكتب  وتوالت   ،)91()) احلق  عىل  بك  جيمعنا  أن  اهلل  لعل  فأقبل  أمام  علينا 
حتمل التوقيعات تدعوه إىل اإلرساع الستالم البيعة وقيادة األمة يف ثورهتا يف 
مواجهة طواغيت بني أمية وهكذا اكتملت العنارص األساسية للثورة فارَتأى 
احلسني )( أن يرسل مندوبًا عنه وممثال هييئ له األجواء ويصور واقع 
توجيهات  واستلم  الصعبة  للمهمة  عقيل  بن  مسلم  فاستجاب  األحداث 

.)( اإلمام احلسني

: ) ( ثالثًا : مضايقة المام الحسين
طريقه  احلسني)(،يف  األمام  هلا  تعرض  التي  الكبرية  املضايقة  حول 
إىل كربالء أورد النص اآليت : )) وقبل قتل مسلم، حرص عىل ملمح بخربه 
معلم فارس إىل ابن سعد بن أيب وقاص، مقدم احلسني يف اخليول و القالص، 
رجاء أن يرجع أدراجه، ويدفع إىل موبقه استدراجه، فباح لعبيد اهلل بذلك 
أالئمتان،  خون  وحذره  بالكتامن،  أمره  وقد  هنالك،  بام  شعاره  وارتاحال 
ابن  ...هذا  رجاله،  من  أالف  أربعة  يف  وجهزه  لقتاله،  أخرجه  اجلها  فمن 
الرسول قتله ابن خاله وحال يف حفظ العهد عن حاله، ... وكان قد حبس 
احلر، كام سمته  معه صابرا، هو  قتل  إليه صائرا حتى  فانقلب  به وجعجع، 
أمه، ...، ورضب هناك اخبيته متبينا، فام عجل بمحاربته...،واعده إلرشاقه 
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بريقه، وقال لشيطانه قم إليه فاحبس به الركب، أو جعجع إىل أن هب من 
نومه، ...(()92(.

تطرق النص إىل أمور عدة خصت ثورة اإلمام احلسني)( منها املضايقة 
التي فرضت عىل اإلمام احلسني )( يف أثناء مغادرته مكة والتوجه صوب 
الكوفة إذ كتب ابن زياد إىل عمر بن سعد أن جعجع باحلسني)( أي ضيق 
عليه أو احبسه) 93(، مستهدفا من ذلك إزعاج اإلمام احلسني)( وإثارة الرعب 
 )( يف نفوس أهله وأصحابه فعمل عمر بن سعد عىل سحب اإلمام احلسني
وأصحابه إىل مكان صحراوي شديد احلر ومن ثم حال بينه وبني املاء بعد ذلك 
طلب من اإلمام احلسني)( إما االستسالم والنزول حتت حكم ابن زياد 
وإما احلرب فاختار اإلمام احلسني)( الشهادة، كام وضح النص أمرًا هامًا 
للغاية هو ذهاب احلر بن يزيد الرياحي إىل معسكر اإلمام احلسني)( وفوزه 
بذلك الفوز العظيم عىل عكس عمر بن سعد الذي استحق النار وبئس املصري 
ويروى:)) أنه ملا زحف عمر بن سعد قال له احلر أمقاتل أنت هذا الرجل فقال 
عمر إي واهلل قتاال أيرسه أن تسقط الرؤوس وتطيح األيدي000(()94(،وبعد أن 
)(تأكد احلر من أن القوم مرصون عىل القتال توجه صوب اإلمام احلسني

وهو يردد قائاًل :)) إين واهلل أخري نفيس بني اجلنة والنار واهلل ال أختار عىل اجلنة 
شيئا ولو قطعت وحرقت، ...(()95(، فقبل اإلمام احلسني)(توبته ثم قال 
له)) أنت احلر إن شاء اهلل يف الدنيا واآلخرة (() 96(،فقاتل قتال األبطال واستشهد 

. )( بني يد اإلمام احلسني
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رابعًا : اإلمام الحسين )( يهم باالنصراف :
يف كالم ابن األبار بخصوص املوضوع ذكر نصا يتسم بالسجع اجلميل 
ثورته  يف   )(احلسني اإلمــام  واجهها  التي  األمــور  بعض  به  موضحا 
العظيمة فذكر قائاًل : ))هم احلسني باالنرصاف، ملا أتاه قتل مسلم برشاف، 
وليت ذلك حم، فلم تغم الواقعة وتعم، لكن أبى أخوته أو يصيبوا بثأرهم، 
فام وسعه غري إيثارهم واقتفاء آثارهم، ... ثم نزل كربالء راجزا منها الكرب 
 ... الرتحال،  الدنيا  عليه من  وان  احلال  إليه  آلت  ما  والبالء، فصدق ذلك 
هنالك دفع إىل األحداث تلتقمه ملء فيها، ومنع من الثالث التي خري هو 

فيها، ... جيل عن املاء كأنه كبد السامء، ... (()97(.
اإلمام  أن  منها  عدة  أمــورًا  النص  دراسة  خالل  من  املؤلف  أستعرض 
احلسني)( ملا علم بمقتل مسلم بن عقيل)(أراد االنرصاف والعودة 
إال أن مطالبة أخوة مسلم بالثأر منعه من ذلك وهنا جيب التوقف حول هذه 
النقطة بالتحديد إذ أن اإلمام احلسني)( عند خروجه من املدينة إىل مكة 
ومن ثم إىل كربالء كان عىل علم تام باملصري الذي يواجهه هو وأهله وأصحابه 
يف كربالء فهو يعلم أن مصريه الشهادة وقد بلغ بذلك منذ وقت طويل من 
جده)( وأبيه )( وأقوال الرسول)( التي تدل عىل فاجعة كربالء 
واستشهاد اإلمام احلسني)( كثرية منها قوله:))أتاين جربيل فاخربين أن 
تربته  من  برتبة  وأتاين  نعم،  فقال  هذا   : فقلت  قال  هذا،  ابني  ستقتل  أمتي 
(()98(، و:)) اخربين جربيل أن هذا أي)احلسني( يقتل بأرض العراق،  محراء 
فقلت جلربيل: أرين تربة األرض التي يقتل هبا، فهذه تربتها (()99(، وقوله إىل 



240

المام احل�سني ÷ يف كتاب درر ال�سمط يف خرب ال�سبط لأبن البار الأندل�سي)658 هـ - 1260م(

الرتبة، فشمها رسول اهلل، وقال: ويح كرب  :))وديعة عندك هذه  أم سلمة 
وبالء، قالت، وقال رسول اهلل، يا أم سلمة إذا حتولت هذه الرتبة دما فاعلمي 
أن ابني قد قتل،...(()100(، وقوله:))أن ابني هذا يعني احلسني، يقتل بأرض 

يقال هلا كربالء فمن شهد ذلك فلينرصه،..(()101(.
ولعل األمر الذي أثار الدهشة أمام القارئ، والباحث أن ابن األبار بني 
 )(هذا األمر وهذا نقيض ما يؤكد تعلقه وإيامنه ومعرفته باإلمام احلسني
إىل  تعود  ذكرها  التي  االنرصاف  مسألة  أن  ويبدو  عامة  بيته  وأهل  خاصة 

سببني مهمني :
أوهلم: أن ابن األبار كتب ذلك من باب التقية فنحن نعلم مدى الضغط 
 )( الكبري والتحامل الذي ُمورس من احلفصيني جتاه املواليني ألهل البيت

واملنتمني هلم فأراد بذلك إبعاد أنظار السلطة عنه .
ثانيهم: أن ذلك يمكن أن يكون قد وقع من باب التصحيف والتحريف 

.) (الذي تعرض له الكتاب والقصد منه تشويه صورة اإلمام احلسني

خامسًا : إباء اإلمام الحسين النزول على حكم عبيد الله بن زياد:
رفض اإلمام احلسني)( االستجابة حلكم ابن زياد وتنفيذ أوامره ويف 
بيته  أهل  مع   )(احلسني اإلمام  حمارصة  بعد  إذ  كثرية  دالئل  األمر  هذا 
وأصحابه ومنعه من املاء طلبوا منه النزول عىل حكم ابن زياد ثم مبايعة يزيد 
فأبى أبو األحرار ذلك صارخا : ))هيهات منا الذلة، ...(()102(،ألن النزول 
احلسني  لإلمام  إذالاًل  فيه  أن  إذ  اهلل،  إال  هنايته  يعلم  زياد ال  ابن  عىل حكم 
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)( وإهانته اليشء الكبري وحاشيا له ذلك ثم أن هذا العرض كان يعرضه 
رسول اهلل )( عىل الكفار املحاربني واإلمام احلسني)( ليس من هذا 
الصنف وقد رد اإلمام احلسني)( عىل ابن زياد بكالم يبقى خالدا لألبد 
كقوله :)) ال أرى املوت إال سعادة((،و:))أال ترون احلق ال يعمل به، والباطل 
بالظلم  التنديد  إىل  واضحة  إشارة  الكالم  هذا  )103(،ويف  عنه((  يتناهى  ال 

والوقوف بوجه الباطل مهام كانت النتيجة .
وعن رفض اإلمام احلسني)( الرضوخ حلكم ابن زياد ذكر ابن األبار 
النص اآليت:))وكم رجا ابن مرجانه أن جيرعه املهانة، ... فقال ابن الطاهرتني 
أأنزل عىل حكم ابن الزانية، متى سلفت أوىل فتخلفت بثانية، يف مسلم وهانئ 
زاجر، فأنى يؤمن برا فاجر، إي عبد أل صخر، أيب سيد ولد ادم وال فخر، امني 
تروم الدنية كأين أهاب املنية، ... جاء عنه انه خطب يف ذلك اخلطب اجلليل، 
وزهد يف عيش كاملرعى الوبيل، وقال ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ...لريغب 
املؤمن يف لقاء اهلل حيمد معاده، فاين ال أرى املوت إال سعادة، ...(()104(،موضحا  
لعدد من النقاط املهمة منها بسالة وشجاعة اإلمام احلسني)( وزهده يف 

الدنيا ورفضه اخلضوع للباطل وقبح ودناءة عمل ابن زياد.

سادسًا : اختبار اإلمام الحسين  أصحابه :
التي  والعرب  الدروس  من  للكثري  املتضمّنة  الوقائع  من  عاشوراء  واقعة  تعد 
متّد اإلنسان بالعطاء الروحي والغذاء املعنوي وحتّفز الطاقات للعمل يف ساحة 
احدى  كربالء  يف   )(احلسني اإلمــام  أصحاب  كان  وهلذا  والصالح  اخلري 
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الدنيا  تركوا  الذين  األبطال  منها من هؤالء  نتعلم  أن  التي جيب  الدروس  تلك 
بكل معانيها بحيث وصلوا إىل درجات من االطمئنان والراحة النفسية ووصفوا 
إمامهم وسيدهم بأنه أحىل من الشهد املصفى فلم هتن عليهم املحن  املوت مع 
فحسب بل ترقوا يف زهدهم ليحولوا املحنة يف اهلل ){( إىل لذة يتنافسون عليها 
فأي جتارة اربح وأي لذة أمتع وأشهى مما وصلوا إليه وهذه احلقيقة أشار إليها أمري 
املؤمنني عيل)( بقوله : )) الزهد متجر رابح (()105(، و:)) ازهد يف الدنيا يبرصك 
اهلل عيوهبا وال تغفل فلست بمغفول عنك(()106(، كام وضح األصحاب معنى الوفاء 
 )(وحول عظيم شأهنم ذكر بحقهم اإلمام احلسني )}( والتضحية يف سبيل اهلل
قوله اآليت:)) فاين ال اعلم أصحابا أوىف وال أخري من أصحايب،...(()107(، وخالصة 
األمر أهنم كانوا يعلمون بان مصريهم املوت ومع ذلك أرصوا عىل موقفهم وال 

حياولون التخلص من مصريهم هذا .
وذلك  رائع  بشكل   )(احلسني اإلمام  أصحاب  مسألة  األبار  ابن  جسد 
بقوله :))أحب السبط ملا أعضل الداء وكثر أولياءه األعداء أن جيلوا اخلفية و اخلبية 
ويبلو ما عند فئة غيها بلية والكريم ال يوالس وال يدالس فجمعهم وهو أزيد من 
سبعني رجالة وفوارس ثم أذن هلم يف االنطالق وقد عدم التنفيس يف اخلناق وقال 
لبني عقيل حسبكم ملسلم حتمال وهذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجال فأبوا إال نيل 
املرام أو موت الكرام، ورأوا أن العيش بعده عني احلرام،...، كان من جواهبم إذ 
رخص يف ذهاهبم مل نفعل ذلك لنبقى بعدك ال واهلل حتى نرد وردك،...، عصبوا 
بأمره أمورهم وبذلوا دون نحره نحورهم مستحلني من احلامم ومستوفني عىل 

غاية الكامل والتامم،...(()108(.
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 )(محل هذا النص بعض األمور املهمة منها عدد أصحاب اإلمام احلسني
ذكر أبن األبار بأهنم أكثر من سبعني إال أنه من املؤكد أنه ال سبيل لنا إىل معرفة 
العدد احلقيقي هلم وذلك ألن املستندات املبارشة هلذه املسالة وهي روايات شهود 
العيان خمتلفة يف التقدير ومن هنا فان أيًا منها ال تعرب عن عدد هنائي وإنام تعرب 
العدد احلقيقي أو ينقص ولتوضيح هذا  فيه أن يزيد عن  عن عدد تقريبي البد 
األمر نذكر بعض الروايات منها رواية عامر الدهني)ت133هـ( عن أيب جعفر 
الباقر)( جاء فيها : ))حتى إذا كان بينه وبني القادسية ثالثة أميال لقيه احلر بن 
يزيد التميمي،...،فلام رأى ذلك عدل إىل كربالء،...، فنزل ورضب أبنيته وكان 
أصحابه مخسة وأربعني فارسا ومائة راجل(()109(، والرواية األخرى التي نذكرها 
رواية أيب خمنف )ت157هـ(،عن الضحاك بن عبد اهلل املرشقي قال :)) ...، فلام 
صىل عمر بن سعد الغداة، ... وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء، خرج فيمن معه 
من الناس، ...، وعبأ احلسني أصحابه وصىل هبم صالة الغداة، وكان معه اثنان 
وثالثون فارسا وأربعون راجال (( )110(، و نقل أبو خمنف هذه الرواية عن طريق 
الضحاك بن عبد اهلل أحد أصحاب اإلمام احلسني)( والذين قاتلوا معه إىل أن 
بقى معه رجالن وهذه الرواية من حيث العدد والتوقيت واملكان تتفق مع روايات 

مؤرخني آخرين منهم الدينوري)111(، واليعقويب)112(، والشيخ املفيد)113(.
ومنها رواية املسعودي)ت346هـ(إذ قال:)) فلام بلغ احلسني القادسية لقيه احلر 
بن يزيد التميمي، ...فعدل إىل كربالء وهو يف مقدار مخسامئة فارس من أهل بيته 
وأصحابه ونحو مائة راجل (( )114(، إال أن املسعودي مل يذكر مستنده يف هذه الرواية 
ومع أن املسعودي اتسم بالدقة يف تارخيه إال أننا ال يمكن أن نقبل العدد الوارد يف 



244

المام احل�سني ÷ يف كتاب درر ال�سمط يف خرب ال�سبط لأبن البار الأندل�سي)658 هـ - 1260م(

الرواية عىل أنه العدد الذي وصل مع اإلمام احلسني )( إىل كربالء، والرواية 
األخرية رواية احلصني بن عبد الرمحن عن سعد بن عبيدة قال : )) 000واين ألنظر 
إليهم، وإهنم لقريب من مائة رجل فيهم لصلب عيل بن أيب طالب)( مخسة 
ومن بني هاشم ستة عرش ورجل من بني سليم حليف هلم ورجل من بني كنانة 
حليف هلم وابن عمر بن زياد (()115(،وهذه الرواية منقولة عن شاهد عيان وهو 
سعد بن عبيدة إذ يبدو أنه كان مع عمر بن سعد، فضال عن ذلك فقد تضمن النص 
إشارة واضحة إىل صفات وأخالق أصحاب اإلمام احلسني)( وكيف أهنم 

ثبتوا معه عىل احلق ومل يرتكوه عندما طلب منهم ذلك.

سابعًا : استشهاد اإلمام الحسين ) ( في العاشر من المحرم :
انتهت املأساة  يوم اجلمعة من سنة 61هـ  املصادف  املحرم  العارش من  يف 
والتمثيل بجسده الرشيف وسلبه   )(اإلمام احلسني وأهل بيته باستشهاد 
وهنب رحله والتنكيل بعياله لقد حرموه من املاء فقتل عطشاناً ورموه باحلجارة 
والنبال والرماح وعلته السيوف وفِلق جبينه باحلجر ورمي قلبه الرشيف بسهم 
مثلث وسحقت اخليل صدره وظهره ثم أحتز رأسه الرشيف ومحل عىل رمح 
طويل إذ وجد يف جسده الرشيف ثالث وثالثون طعنة وأربع وثالثون رضبة 

هكذا قتل سبط رسول اهلل)( وترك يف صحراء كربالء)116(.
أبيحت  املحرم  النص اآليت:))عارش  املصاب اجللل من خالل  استعرض 
الطيبني  عىل  ومحل  احلادث  فتفاقم  الظلامت  النور  عىل  وأفضيت  احلرمات 
األخابث ورضب السبط عىل عاتقه ويرساه وما أجرا من أسال دمه وأجراه 
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احليل،  أجزاء حائلة  العاديات ضبحا  يبكي حتى  ذبحا  ذلك  بعقب  قتل  ثم 
النساء  ونازعوا  والثياب،  املتاع  عىل  الغواة  ومال  البىل  عىل  كرمن  وأشالء 
يف  لقي  وتركوها،000،ما  جثثهم  ابقوا  أكارم  ..،و  النهاب،  يف  عليهن  ما 
وأباحوه  العذاب،  املناهل  محوه  صداه،  يعد  مما  والعرش  أال  رداه،  عاشوراء 

املناصل العضاب،000((. )117(.
بأدق   )( اإلمام احلسني  استشهاد  النص حادثة  جسد من خالل هذا 
ترك  وأنه  للذبح  وتعرضه  بالسيوف  للرضب  تعرض  كيف  فذكر  تفاصيلها 
عىل األرض بعد أن جرد من ثيابه وما حدث لعياله من هجوم اجليش عليهم 
وحرق اخليام وأشار إىل قبح فعلهم وعظيم ما ارتكبوه من ظلم وغريها من 
 )(التفاصيل وظهرت العديد من املعجزات بعد استشهاد اإلمام احلسني
دم  حتته  وجد  إال  حجر  الشام  يف  يرفع  مل  منها:))انه  املصاب  عظم  عىل  داللة 
عبيط(()118(،وأيضا:)) أنه ما ظهرت احلمرة يف السامء إال حني استشهاد اإلمام 
احلسني)(()119(،و))000،الورس حتول رمادا (()120(، وغريها من الظواهر.

: ) ( ثامنًا : رأس اإلمام الحسين
أشار ابن األبار إىل الرأس الرشيف قائال:)) متثل يزيد ورأس احلسني بني 
يديه وقد أطال النظر لو ازدجر واعترب لديه، 000وقال لعن اهلل ابن سمية لو 
كانت بينه وبينه رحم ما فعل هذا،...،أكثر به يف األفاق املدار، فاظهر مروان 
إليه البدار، يرجتز ما يغبط األيامن ويقول، كأين انظر إىل يوم عثامن، لو ذكر 
حبس احلكم بالطائف، ما شمت بقتل احلسني بالطف، مل ختنقه يف مصيبته 
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عربة، فامت خنقا ويف ذلك عربة، ...،تناولته األيامن وتناقلته الركبان، تسري 
هببل تسيل فجثامن حيث الفرات ومججمة حيث النيل، ...(()121(.

نوه يف هذا النص عن رأس اإلمام احلسني إذ أن بعد استشهاده قطع 
رأسه الرشيف مع بقية رؤوس الشهداء وبعث به إىل يزيد فكان رأس اإلمام 
يتلو آيات من القرآن الكريم)122(، وملا دخل بالرأس  احلسنيعىل الرمح 
إىل يزيد وضعه بني يديه واخذ ينكت ثناياه بقضيب خيزران)123(، قائال)124(:

اأبى قومنا اأن ين�سفونا فاأن�سفت          قوا�سب يف اإمياننا تقطر الدما
يفلقن هاما من رجــال اأعـزة         علينا وهم كانوا اأعق واظلما   

بعد ذلك أخذته النشوة والشامتة ومتثل هبذه األبيات التي دلت عىل كفره 
قائال )125(:

ليت اأ�سياخي بـبدر �سهدوا        جزع اخلزرج من وقع االأ�سل  
الأهلوا وا�ستـهلوا فرحــــــــا        ثم قــالوا يا يزيد ال ت�ســــل  
قد قتلنا القرم من �ساداتهم        وعــدلناه ببدر فاعتــــــــــدل  

حتت  طشت  يف  الطاهر  الرأس  وضع  عىل  عمل  بل  هبذا  يزيد  يكتف  مل 
رسيره وبسط رقعة الشطرنج وجلس يلعب بالشطرنج ويذكر احلسني وأباه 
وجده) صلوات اهلل عليهم( وأستهزأ بذكرهم ثم تناول الفقاع فرشبه ثالث 
الطشت)126(، فأي فعل هذا بسبط رسول  ما ييل  مرات وصب فضلته عىل 
اهلل وقد كان لرأس اإلمام احلسني كرامات عديدة منها النور الساطع 
من الرأس الرشيف وترفرف الطيور البيض حوله وقصة الراهب يف الدير 
الذي شاهد النور الساطع من الرأس فعمل عىل إبقاء الرأس معه لليلة مقابل 
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الليل يبكي عليه وبعدها اسلم وصار موىل  عرشة أالف دينار فاخذ طوال 
للحسني، فضال عن تكلم الرأس يف مواضع عديدة .

فضال عن ذلك نوه ابن األبار إىل موضع الرأس الرشيف إذ ذكر أنه يف 
اآلراء  من  الكثري  وحوله  متشعب  املوضوع  هذا  حول  الكالم  أن  إال  مرص 
فالرأي األول انه دفن يف املدينة،والرأي الثاين انه يف خزانة يزيد بن معاوية 
ولعله فتحت اخلزانة واخذ ودفن يف دمشق عند باب الفراديس عند الباب 
الثالث مما ييل املرشق، والرأي الثالث أن اخللفاء الفاطميني نقلوه من باب 
الفراديس إىل عسقالن ثم نقلوه إىل القاهرة أي انه مدفون يف مرص، والرأي 
انه  انه بمسجد الرقة عىل الفرات باملدينة املشهورة، والرأي اخلامس  الرابع 
الطاهر  أنه دفن مع اجلسد  السادس، واملعول عليه  الغري، والرأي  دفن يف 
بعد أن طيف به بالبالد وذلك بعد مرور أربعني يوما، ومن املمكن أن يكون 
الرأس الرشيف قد وصل إىل تلك أالماكن إال انه وبمشيئة اهلل دفن مع اجلسد 
الطاهر يف كربالء )127(، واخرًي يمكننا القول هكذا يبقى الزمان متحريًا أمام 
شموخ قتيل العربات والذي مثل  املكرمات وجسد القيم وخلص املبادئ 
اإلهلية احلقة مجيعا، وهلذا كان وال يزال اإلمام احلسني ) عليه السالم( حيا ال 

ُيدرس ودماؤه ماء احلياة جتري يف عروق االحرار إىل يوم القيامة .
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الخاتمة
استنادا إىل  ابن األبار  البحث استخلصنا سنة والدة ووفاة  يف ختام هذا 
املصادر التارخيية التي ترمجة سرية حياته وتبني أنه من أرسة أندلسية عريقة 
نشأ وترعرع منذ نعومة أظفاره يف بيت علم وجاه كام أوضح النهاية املأساوية 
السمط ( من حيث  البحث وصف كتاب )درر  إىل مقتله، وبني  التي أدت 
الذي  الوضع  البحث  وضح  كام  ودوافعه،  تأليفه  وتاريخ  وعنوانه  حمتواه 
موضحا  عديدة  جوانب  من  األبار  ابن  تناوله  إذ    احلسني  باإلمام  حل 
فضله وصفاته وشجاعته، وأشار إىل ثورة كربالء العظيمة وما حل باإلمام 
رواج  البحث  واثبت  وعياله  وأصحابه  بيته  وأهل  السالم(  عليه  احلسني) 

ووجود مذهب أهل البيت وبقوة يف املغرب واألندلس .
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الهوام�ص
املراكيش، الذيل والتكملة، ج6،ص253 ؛ الغربيني، عنوان الدراية، ص309.( 1)
التكملة، ج2،ص291-290 .( 2)
عنوان الدراية، ص 309 .( 3)
ابن سعيد، رايات املربزين، ص205 ؛ الغربيني، عنوان الدراية، ص309 .( 4)
نسبة إىل قضاعة بن مالك بن محري بن سبا، وتزعم نساب مرض انه قضاعة بن معد بن عدنان ( 5)

وكانوا أشداء يف احلروب، وقيل من محري من القحطانية وقال آخرون هم قضاعة بن مالك بن عمرو 
بن مرة بن زيد بن مالك بن محري فولد قضاعة احلايف ومل يكن لقضاعة ولد غريه . ينظر: البالذري، 
انساب األرشاف، ج1، ص15-16؛ابن حزم، مجهرة انساب العرب،ص440؛السمعاين،األنساب، 

ج 1،ص 32؛ابن األثري، اللباب يف هتذيب األنساب،ج3،ص 105.
مدينة من كورة بلنسية إىل الشامل منها كثرية املياه والشجر ويف جبلها معدن احلديد. ينظر: ( 6)

احلموي، معجم البلدان، ج 1،ص 264؛احلمريي، الروض املعطار، ص 41.
الديوان، ص 68.( 7)
املصدر نفسه، ص 227 .( 8)
صانع اإلبر وكذلك الذي يصلحها واإلبرة مسلة احلديد واجلمع ابر وصانع اإلبر يسمى أبار ( 9)

أو هو نسبة اىل أبار النخل أي الذي يؤبراو يلقح النخل.ينظر:الفراهيدي،العني،ج8، ص291؛ابن 
منظور، لسان العرب،ج4، ص3 -4؛ الطرحيي، جممع البحرين، ج 3،ص197 .

الذهبي،  ؛  الدراية، ص 309  عنوان  الغربيني،  املعىل، ص 191،  القدح  اختصار  )10(ابن سعيد، 
أعالم النبالء، ج 23،ص 366؛ الكتبي، فوات الوفيات، ج 3،ص 404 .

مراكش  قدم  الشعر  وقرض  األدب  من  حظ  ذا  فقيها  كان  شلبون  بن  لب  بن  عيل  احلسن  )11(ابو 
واستعمل عىل خزانة الكتب هبا كتب لوالة بلنسية وأصبح وزيرًا ملحمد بن يوسف هود أول ثورته 
217؛املراكيش،الذيل  القادم،ص216-  حتفة  األبــار،  ابن  .ينظر:  639هـ  سنة  تويف  625هـ  سنة 

والتكملة، ج 5،ص274؛الصفدي،الوايف بالوفيات، ج21،ص261.
)12(ابن األبار، الديوان، ص 465؛ املراكيش، الذيل والتكملة، ج 5، ص 274 .

)13(العرب، ج6،ص419 .
)14( سبك املقال، ص186 .

)15(البلفيقي، املقتضب من حتفة القادم، مقدمة املحقق، ص16-14.
)16(املقري، أزهار الرياض، ج 3، ص 217-216 .

)17(ابن األبار، الديوان، ص 465 .
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)18(الصفدي، الوايف بالوفيات، ج 3، ص283؛ الكتبي، فوات الوفيات، ج 2،ص 374.
)19(ابن سعيد، اختصار القدح املعىل، ص 191؛املراكيش،الذيل والتكملة، ج 6،ص253.

)20(الذهبي، العرب، ج 5،ص 249.
)21(الذهبي، أعالم النبالء، ج 23،ص336؛ املقري، نفح الطيب، ج 2،ص589.

)22(ابن األبار، التكملة، ج 2،ص 291؛ املعجم، ص 79 .
283؛  بالوفيات،ج3،ص  الوايف  الصفدي،  336؛  23،ص  ج  النبالء،  أعالم  :الذهبي،  )23(ينظر 

الكتبي، فوات الوفيات،ج3،ص 404.
)24(ابن األبار، التكملة، ج 2،ص291-292 ؛املراكيش، الذيل والتكملة، ج 4،ص 180-179.

)25(ابن األبار، التكملة، ج 2،ص 290-291؛ الذهبي، املستملح، ص 220 .
املشتاق،  نزهة  ــيس،  اإلدري ينظر:   . الطبية  التوتبا  بمعدن  تشتهر  بلنسية  رشقي  تقع  قرية   )26(

ج2،ص564.
)27(عبد عطية، ابن األبار األندليس، ص 24 .

)28(ابن األبار، التكملة، ج 2، ص291؛عبد املجيد، ابن األبار حياته وكتبه، ص13– 15.
)29( ابن سعيد، اختصار القدح املعىل، ص 191؛ الغربيني، عنوان الدراية، ص 311؛ابن خلدون، 

العرب، ج 6،ص 418؛ الزركيش، تاريخ الدولتني، ص 27 .
)30( القرطاجني، منهاج البلغاء، ص 57؛ ابن أيب دينار، املؤنس، ص 126.

)31( ابن األبار، الديوان، ص 408 .
)32( أبو عيل حسن بن عبد العزيز بن إسامعيل التجيبي من أهل بلنسية ويعرف بالقشتليوين، ولد 

ببلنسية سنة 548هـ،وتويف بتونس سنة 635هـ. ينظر:ابن األبار،التكملة،ج1،ص215.
)33(املصدر نفسه والصفحة نفسها .

)34(ابن عذاري، البيان املغرب، ج4، ص 348-349 ؛ ابن اخلطيب، أعامل األعالم، ج2،ص 272؛
)35(ابن األبار، التكملة، ج 2، ص 147؛ و احللة السرياء، ج 2،ص262 .

)36( أبو عيسى حممد بن حممد بن أيب السداد، من أهل مرسية ويل قضاء مرسية والنيابة يف األحكام، 
األبار،  ابن  ينظر:  هـ.  العدالة، ولد يف شعبان سنة 554هـ، وتويف سنة642  و  املعرفة  أهل  كان من 

التكملة، ج، ص147؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج 47،ص 141.
)37(التكملة، ج 2،ص147 .

)38(ابن األبار، الديوان، ص35 .
)39(اجلوهري، الصحاح، ج 1، ص208 ؛ الرازي، خمتار الصحاح، ص 289 .
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)40(ابن خلدون، العرب، ج1، ص 247؛ أبن األزرق، بدائع السلك، ج 1، ص276 .
)41(ابن سعيد، املغرب، ج 2،ص 309 ؛ املقري، أزهار الرياض، ج 3،ص 205.

تاريخ  418؛الزركيش،  6،ص  ج  العرب،  خلدون،  ابن  309؛  2،ص  ج  املغرب،  سعيد،  )42(ابــن 
الدولتني،ص28.

)43( القلقشندي، صبح األعشى، ج 4، ص 35 .
)44( ينظر: املاوردي، األحكام السلطانية، ص 66-65 .

)45( التكملة، ج 2،ص296 .
)46( املراكيش، الذيل والتكملة، ج 6،ص 275 ؛الغربيني، عنوان الدراية، ص313؛ ابن عذاري، 
البيان املغرب، ج4، ص 425 ؛ ابن قنفذ، الوفيات، ص 324 ؛ الذهبي، أعالم النبالء، ج 23،ص 

339 ؛الصفدي، الوايف بالوفيات، ج 3،ص 284.
)47( ابن خلدون، العرب، ج6، ص 419 ؛ الزركيش، تاريخ الدولتني، ص 35 .

)48( ابن األبار، درر السمط، مقدمة املحقق، ص 46 ؛ السعدين، حركات التشيع يف املغرب، ص 162.
)49( األمام، ابن األبار وعرصه يف تونس، ص 9-7.

)50( الديوان، ص 464 .
)51( املصدر نفسه، ص 475 .

)52( املراكيش، الذيل والتكملة، ج 6،ص 275 ؛الكتبي، فوات الوفيات، ج 3،ص 405.
)53( أبو زكريا حييى بن املستنرص بن أيب زكريا حييى بن الشيخ أيب حممد عبد الواحد بن أيب حفص 
أمه أم ولد رومية اسمها رضب، ولد سنة 647هـ،بويع ليلة وفاة والده سنة 675هـ،افتتح عهده برفع 
املظامل وإفاضة العطاء يف اجلند وإصالح املساجد، مل هينأ بامللك طويال إذ قام عليه عمه أبو إسحاق 
فتخىل الواثق عن العرش لعمه سنة 678هـ،مل يبق بعدها طويال إذ قبض عليه وأودع السجن فامت 
سنة 679هـ.ينظر:أبن الشامع، األدلة البينة،ص74-75؛الزركيش،تاريخ الدولتني،ص40-42؛ابن 

أيب دينار، املؤنس، ص 131-130.
)54( الزركيش، تاريخ الدولتني، ص 35 .

)55( اإلمام، ابن األبار وعرصه يف تونس، ص 11-9.
)56(السمط، اخليط ما دام فيه اخلرز، وإال فهو سلك وهو أيضا خيط النظم ألنه يعلق، ومجعه سموط، 
و السمط أيضا واحد السموط وهي السيور التي تعلق من الرسج، أما السبط، فقيل واحد األسباط 
وهو ولد الولد. ينظر: ابن سيدة، املخصص، ج1، ق 42،ص 45؛ابن منظور، لسان العرب، ج 7، 

ص 322؛ الرازي، خمتار الصحاح، ص 167.
)57( درر السمط، ص 187.
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)58(املراكيش، الذيل والتكملة، ج 6،ص259؛الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج48، ص 364.
)59( درر السمط، ص 186 .
)60(املصدر نفسه، 79-75 .

)61( مجال الدين، درر السمط، ص 6 .
)62( ابن األبار، درر السمط، مقدمة املحقق، ص 69.

)63( الدجييل، أعالم العرب، ج 2،ص 81 .
)64( الطباطبائي، أهل البيت، ص 166 .

)65( الدجييل، أعالم العرب، ج 2، ص 81.
)66(ابن األبار، درر السمط، مقدمة املحقق، ص 70.

معجم  بلوط،  قرة  ؛   166 ص  البيت،  أهل  ؛الطباطبائي،   6 ص  السمط،  درر  الدين،  مجال   )67(
التاريخ، ج 6، ص2849 .

)68( ياسني، مصادر دراسة األدب األندليس، ص 272.
)69( وهي أخر النسخ منه .

)70(ابن األبار، درر السمط، مقدمة املحقق، ص 62.
)71( نفح الطيب، ج 6، ص 253.

)72(ابن األبار حياته وكتبه، ص291.
)73(الكويف، سليم بن قيس، ص 275 ؛ البخاري، صحيح البخاري، ج 4، ص 217.

)74(الطربي، بشارة املصطفى، ص 264؛ العاميل، االنتصار، ج9،ص 351.
)75(النسائي، السنن الكربى، ج 5،ص 50؛ابن الرباج، جواهر الفقه، ص 248.

)76(البيهقي، السنن الكربى، ج 10، ص 233؛ ابن حجر، اإلصابة، ج 2،ص 61 .
)77(ابن حنبل، مسند امحد، ج 4، ص 172؛ القز ويني، سنن ابن ماجة، ج 1، ص51.

)78( ابن عقدة الكويف، فضائل أمري املؤمنني، ص 168؛البحراين،مدينة املعاجز،ج2،ص391.
)79( درر السمط، ص 135-133 .

)80( الطرباين، املعجم الكبري، ج 3،ص 115 ؛ احلراين، حتف العقول، ص 245.
)81(ابن طاووس، اللهوف يف قتىل الطفوف، ص 59 ؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج 3، ص 

.250 – 249
)82(املفيد، اإلرشاد، ج2، ص 98 ؛ الطربيس، أعالم الورى، ج 1، ص 459.
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)83(ابن طاووس، اللهوف يف قتىل الطفوف، ص 68 ؛ البحراين، العوامل، ص 279.
)84(ينظر : البالذري، انساب األرشاف، ج 5، ص286.

)85(درر السمط، ص 138-135 .
)86(القاسم، حقيقة الشيعة االثني عرشية، ص 78.

)87(القاسم، أزمة اخلالفة واإلمامة، ص 166.
)88(ابن اعثم، الفتوح، ج5،ص21 ؛ املجليس، بحار األنوار، ج44،ص 329 .

)89(أبو خمنف، مقتل احلسني، ص 11-13؛ابن شهر أشوب، مناقب إل أيب طالب،ج3،ص 241.
)90(القصص، أية 31 .

)91(الطربي، تاريخ، ج4، ص 262 ؛ابن حبان، الثقات، ج 2، ص37.
)92(درر السمط، ص 146-142.

)93(الراوندي، منهاج الرباعة، ج 2،ص 172؛ املجليس، بحار األنوار، ج45،ص76 .
)94(املفيد، اإلرشاد، ج2، ص 99؛ ابن األثري، الكامل، ج 4،ص 64 .

)95(أبو خمنف، مقتل احلسني، ص 121؛ الطربي، تاريخ، ج 4، ص 325 .
)96(أبو خمنف، مقتل احلسني، ص 122.

)97(درر السمط، ص 149-147.
)98( الطربي، دالئل اإلمامة، ص 180؛احلاكم النيسابوري، املستدرك، ج 3،ص177.
)99( الطرباين، املعجم الكبري، ج 3،ص110 ؛ البيهقي، دالئل النبوة، ج 6، ص 468.

)100(الطرباين، املعجم الكبري، ج 3، ص 108 ؛ التربيزي، اإلكامل، ص 45.
)101(ابن كثري، البداية والنهاية، ج 8، ص 217؛ ابن حجر، اإلصابة، ج 1، ص 271.

)102(الطربيس، االحتجاج، ج2،ص 24.
)103(أبو خمنف، مقتل احلسني، ص 86 ؛ القايض النعامن، رشح األخبار، ج3، ص150 .

)104(درر السمط، ص 150 – 151.
)105( الريشهري، ميزان احلكمة،ج2،ص 1166.

)106( الرب وجردي، جامع أحاديث الشيعة،ج14، ص40 .
)107(املفيد،اإلرشاد،ج2،ص90؛ابن األثري،الكامل،ج4،ص57 .

)108(درر السمط، ص 152 – 153.
)109(الطربي، تاريخ، ج4، ص 292 .
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)110(مقتل احلسني، ص 113 .
)111(األخبار الطوال، ص 256 .

)112(تاريخ، ج2، ص 243 .
)113(اإلرشاد، ج 2، ص95 .

)114(مروج الذهب، ج 3، ص 61-60 .
)115(الطربي، تاريخ، ج 4، ص 295 ؛ ابن العديم، بغية الطلب، ج 6، ص 2638.

الطوال، ص 258-252  األخبار  الدينوري،  ؛  مقتل احلسني، ص 200-197  )116(أبو خمنف، 
؛البالذري، انساب األرشاف، ج3، ص201-203 ؛اليعقويب، تاريخ، ج2،ص 24.

)117(درر السمط، ص 154- 157.
)118( ينظر، الكويف، مناقب األمام أمري املؤمنني،ج2،ص 266؛الصدوق،األمايل،ص232-231.

)119(الكويف، مناقب األمام أمري املؤمنني، ج 2، ص 266 .
)120(املصدر نفسه، ج2، ص 263 .

)121(درر السمط، ص162 – 164 .
)122( الطربي، دالئل اإلمامة، ص 188؛الصدوق، اهلداية، ص 163 .

)123(ابن اعثم، الفتوح، ج5،ص129 ؛ ابن محدون، التذكرة احلمدونية، ج6،ص262.
)124(ابن األثري، الكامل، ج 4، ص 85 ؛ ابن الصباغ، الفصول املهمة، ج 2، ص 834 .

)125(ابن اعثم، الفتوح، ج 5، ص 129 ؛ األصفهاين، مقاتل الطالبني، ص 80 .
)126(الراوندي، الدعوات، ص 162 ؛ الكاشاين، الوايف، ج 20،ص665 .

ابن  املواليد، ص33 -34؛  تاج  الواعظني، ص 192؛الطربيس،  النيسابوري، روضة  )127(ينظر: 
شهر أشوب، مناقب آل أيب طالب،ج3،ص231 .
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 الم�سادر والمراجع :
أواًل : المصادر الولية :

القران الكريم
 ابن األبار، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن أيب بكر القضاعي)ت658هـ/ . 1

1260م (.
حتفة القادم، حتقيق إحسان عباس،ط1،دار الغرب اإلسالمي،)بريوت، . 2

1986م(.
الفكر، . 3 اهلــراس،د0ط،دار  السالم  عبد  حتقيق  الصلة،  لكتاب  التكملة   

)بريوت، 1995م(
احللة السرياء يف أشعار األمراء، حتقيق حسني مؤنس،ط2،دار املعارف،) . 4

القاهرة،1985م(.
دعويت،ط1،مؤسسة . 5 الفتح  أيب  حتقيق  السبط،  خرب  يف  السمط  درر 

اهلدى،)طهران، 2000م(.
ديوان ابن األبار، قراءة وتعليق عبد السالم اهلراس،د0ط،وزارة األوقاف . 6

والشؤون اإلسالمية،) املغرب، 1999م (.
مطابع . 7 ــديف،د0ط،  ــ ــص ــ ال ــيل  ع أيب  ــايض  ــق ال ــاب  ــح أص يف  املــعــجــم 

روخس،)جمريط، 1885م (.
ابن األثري، أبو احلسن عز الدين عيل بن حممد )ت630هـ/ 1232م(.. 8
 الكامل يف التاريخ، د0ط، دار صادر ) بريوت، 1966 م( .. 9

اللباب يف هتذيب األنساب، د0ط، دار صادر ) بريوت، د0ت (.. 10
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اإلدرييس، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل، )ت 560هـ / 1154 م ( .. 11
بريوت، . 12  ( الكتاب،  عامل  ط1،  األفــاق،  اخــرتاق  يف  املشتاق  نزهة   

1989م ( .
 ابن األزرق، أيب عبد اهلل، )ت 896هـ، 1490م ( .. 13
 بدائع السلك يف طبائع امللك، حتقيق عيل سامي النشار،د0ط، وزارة . 14

األعالم )بغداد، 1977م (.
ــني بـــن حمــمــد بن . 15 ــس  األصـــفـــهـــاين، أبـــو الـــفـــرج عـــيل بـــن احل

اهليثم،)ت356هـ/966م(
دار . 16 ط2،مؤسسة  املظفر،  كاظم  وإرشاف  تقديم  الطالبني،  مقاتل 

)النجف،  احليدرية  املكتبة  منشورات  قم،  والنرش،  للطباعة  الكتاب 
1965م(.

ابن أعثم، أمحد بن أعثم، ) ت 314 هـ / 926م (.. 17
 الفتوح، حتقيق عيل شريي، ط1، دار األضواء، ) بريوت، 1411هـ(.. 18
البحراين، عبد اهلل البحراين األصفهاين، ) ت 1130هـ / 1718م (.. 19
واألقوال، . 20 واألخبار  اآليات  من  واألحوال  واملعارف  العلوم  عوامل 

اجلزء السابع عرش األمام احلسني ،حتقيق مدرسة األمام املهدي)عج(، 
ط1،مدرسة األمام املهدي )عج(،)قم، 1407هـ (.

البحراين، هاشم املوسوي، ) ت 1107هـ / 1705م (. 21
مدينة معاجز األئمة االثنا عرش ودالل احلجج عىل البرش، حتقيق عزة . 22

اهلل املوالئي اهلمداين، ط1،مؤسسة املعارف اإلسالمية، )قم، 1413هـ(.
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البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل، )ت 256هـ / 896م ( .. 23
صحيح البخاري، د0ط، دار الفكر، ) د0م، 1981م( .. 24
25 . / ـــ  ت481ه  ( الطرابليس،  ــرباج  ال بن  العزيز  عبد  ــرباج،  ال ابــن 

1088م(.
النرش . 26 مؤسسة  ط1،  ــادري،  هبـ إبراهيم  حتقيق  الفقه،  جــواهــر 

اإلسالمي،) قم، 1411هـ (.
البالذري، أبو احلسن امحد بن حييى بن جابر، )ت279هـ/ 892م (.. 27
اهلل،د0ط،دار . 28 ــد  ــي مح ــد  ــم حم ــق  حتــقــي األرشاف،  ــاب  ــسـ أنـ

املعارف،)مرص،1959م(.
البلفيقي، أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم، )ت661هـ، 1265م (.. 29
األبـــيـــاري،ط3،در . 30 إبراهيم  حتقيق  الــقــادم،  حتفة  مــن  املقتضب 

الكتاب،)مرص-بريوت، 1989م(.
البيهقي، أبو بكر امحد بن احلسن، ) ت 458هـ / 1065م ( .. 31
 دالئل النبوة ومعرفة أحوال أصحاب الرشيعة، حتقيق عبد املعطي . 32

قلعجي، ط1، دار الكتب العلمية، ) بريوت، 985م (.
السنن الكربى، د0ط، دار الفكر، ) د0م، د0ت ( .. 33
التربيزي، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل، )ت 741هـ / 1341م (.. 34
اإلكامل يف أسامء الرجال، تعليق حممد بن عبد اهلل األنصاري، د0ط، . 35

مؤسسة أهل البيت، ) د0م، د0ت (.
اجلوهري، إسامعيل بن محاد،)ت 393هـ / 1005م (.. 36



258

المام احل�سني ÷ يف كتاب درر ال�سمط يف خرب ال�سبط لأبن البار الأندل�سي)658 هـ - 1260م(

الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية حتقيق امحد عبد الغفور،ط4،دار . 37
العلم للماليني، ) بريوت،1956م(.

احلاكم النيسابوري، أبو عبد حممد بن عبد اهلل،)ت450هـ/1058م(.. 38
الرمحن . 39 عبد  يوسف  عبد  إرشاف  الصحيحني،  عىل  املستدرك 

املرعشيل،د0ط،)د0م، د0ت(.
ابن حبان، أبو حاتم حممد بن حبان بن امحد التميمي،)ت354هـ/ 965م (.. 40
الثقات، حتقيق رشف الدين امحد، ط1،دار الفكر، )د0م،1975م(.. 41
بن . 42 امحــد  الفضل  أبــو  ــن  ــدي ال شــهــاب  الــعــســقــالين،  حجر  ابــن 

عيل)ت852هـ/1448 م( .
اإلصابة يف متيز الصحابة، حتقيق عادل امحد عبد املوجود و عيل حممد . 43

معوض، ط1،دار الكتب العلمية، )بريوت، 1415هـ (.
بن . 44 ــد  ــم حم بـــن  اهلل  ــة  ــب ه بـــن  حــامــد  ــو  ــ أب احلـــديـــد،  أيب  ــن  ــ اب

احلسني،)ت656هـ/1258 م(.
إبراهيم،ط1،دار أحياء . 45 أبو الفضل  البالغة، حتقيق حممد  رشح هنج 

الكتب العربية، )د0م، 1959م (.
ابن حزم، أبو حممد عيل بن امحد بن سعيد، )ت456هـ/ 1063م (.. 46
الكتب . 47 الــعــلــامء،ط1،دار  من  جلنة  حتقيق  العرب،  انساب  مجهرة 

العلمية،)بريوت، 1983م (.
ابن محدون، حممد بن احلسن بن حممد بن عيل، )ت562هـ/1166م (.. 48
عباس،ط1،دار . 49 بكر  و  عباس  إحسان  حتقيق  احلمدونية،  التذكرة 
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صادر،) بريوت،1996م(.
احلموي، شهاب الدين بن عبد اهلل،)ت 626هـ / 1228م (.. 50
معجم البلدان، د0ط، دار أحياء الرتاث العريب، )بريوت، 1979م(.. 51
احلمريي، حممد بن عبد املنعم، )ت حوايل 727هـ/ 1326م (.. 52
الروض املعطار يف خرب األقطار، حتقيق إحسان عباس، ط2،مكتبة . 53

لبنان،) بريوت، 1984م (.
ابن حنبل، أبو عبد اهلل امحد، ) 241هـ / 855 م ( .. 54
مسند امحد بن حنبل، د0ط، دار صادر، )بريوت، د0ت (.. 55
أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن سعيد بن . 56 الغرناطي،  ابن اخلطيب 

عيل بن امحد السلامين، ) ت 776هـ / 1374م (.
وما . 57 اإلســالم  ملوك  منة  االحتالم  قبل  بويع  فيمن  األعــالم  أعامل 

يتعلق بذلك من الكالم، حتقيق سيد كرسوي، ط، دار الكتب العلمية، 
)بريوت، د0ت(.

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، )ت 808هـ / 1405م (.. 58
تاريخ ابن خلدون)املسمى العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب . 59

ــرب(،ط4،دار  األك السلطان  ذوي  من  عارصهم  ومن  والرببر  والعجم 
أحياء الرتاث العريب،) بريوت، د0ت(.

ــان حــيــا سنة . 60 ــن قــاســم الــرعــيــنــي، )كـ ابـــن أيب ديــنــار، حمــمــد ب
1110هـ/1898م(.

املؤنس يف أخبار أفريقيا وتونس، ط1،)تونس، 1286هـ (.. 61
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الدينوري، أمحد بن داود، ) ت 282هـ / 895م ( .. 62
الدين . 63 مجال  مراجعة  عامر،  املنعم  عبد  حتقيق  الطوال،  األخبار 

الشيال،ط1،دار أحياء الرتاث العريب، )القاهرة، 1960م (.
الذهبي، شمس الدين حممد بن امحد، )ت 748هـ / 1374م (.. 64
تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حتقيق عمر عبد السالم . 65

تدمريي، ط1، دار الكتاب العريب، ) بريوت، 1987م (.
سري أعالم النبالء، حتقيق حسني األسد، إرشاف شعيب األرنؤوط، . 66

ط9، مؤسسة الرسالة، ) بريوت، 1993م (.
العرب يف خرب من غرب، حتقيق صالح الدين املنجد،ط2،مطبعة حكومة . 67

الكويت، ) الكويت، 1984م (.
ط1،دار . 68 معروف،  عواد  بشار  حتقيق  التكملة،  كتاب  من  املستملح 

الغرب اإلسالمي،) تونس، 2008م (.
الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، )ت721هـ / 1347م (.. 69
خمتار الصحاح، ضبط وتصحيح امحد شمس الدين،ط1،دار الكتب . 70

العلمية، ) بريوت، 1994م (.
الراوندي، قطب الدين أبو احلسني سعيد بن هبة اهلل، )ت573هـ / . 71

1571م (.
املهدي . 72 األمام  مدرسة  حتقيق  بالدعوات،  املعروف  احلزين  سلوة 

)عج(،ط1، مدرسة األمام املهدي )عج(،)قم، 1407هـ(.
منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، حتقيق عبد اللطيف الكوهكمري، . 73
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د0ط، مكتبة آية اهلل املرعيش العامة، )قم، 1406 هـ(.
سنة . 74 بعد  ــويف  ت ــم،)  ــي ــراه إب بــن  حممد  اهلل  عبد  ــو  أب ــيش،  ــزرك ال

932هـ/1526م(.
حممد . 75 وتعليق  حتقيق  احلفصية،  و  املــوحــديــة  الــدولــتــني  تــاريــخ 

ماضور،ط2، املكتبة العتيقة، ) تونس، 1966م(.
76 . / امللك،)ت685هـ  عبد  بن  حممد  بن  موسى  بن  عيل  سعيد،  ابن 

1286م(.
االبياري، . 77 إبراهيم  حتقيق  املحىل،  التاريخ  يف  املعىل  القدح  اختصار 

اخترصه حممد بن عبد اهلل بن خليل،د0ط، دار الكتاب اللبناين، )بريوت، 
د0ت (.

رضوان . 78 حممد  وتعليق  حتقيق  املميزين،  وغايات  املربزين  رايــات 
الداية،ط1، دار طالس، ) د0م، 1987م (.

دار . 79 ط3،  ضيف،  شوقي  وتعليق  حتقيق  املغرب،  حىل  يف  املغرب 
املعارف، ) القاهرة، 1955م (.

ــد بـــن مــنــصــور . 80 ــم ــد الـــكـــريـــم بـــن حم ــب الـــســـمـــعـــاين، أبــــو ع
التميمي،)ت562هـ/1166م(.

دار اجلنان، . 81 البارودي، ط1،  األنساب،تقديم وتعليق عبد اهلل عمر 
)بريوت، 1988 م (.

ابن سيدة، أبو احلسن عيل بن إسامعيل، )ت458هـ / 1066م (.. 82
املخصص، حتقيق جلنة أحياء الرتاث العريب، د0ط، دار أحياء الرتاث . 83
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العريب، )بريوت، د0ت (.
يف . 84 احلسني،)تويف  بن  عيل  بن  احلسن  حممد  أبو  احلــراين،  شعبة  ابن 

القرن الرابع اهلجري / العارش امليالدي (.
حتف العقول عن آل الرسول، حتقيق عيل اكرب الغفاري،ط2،مؤسسة . 85

النرش اإلسالمية، )قم، 1404هـ (.
ابن الشامع، أبو عبد اهلل حممد بن امحد، )كان حيا سنة861هـ/1458م(.. 86
األدلة البينة النورانية يف مفاخر الدولة احلفصية، حتقيق وتقديم الطاهر . 87

بن حممد املعموري، د0ط، الدار العربية للكتاب، )د0م، 1984م(.
ابن شهر أشوب، أبو عبد اهلل حممد بن عيل )ت588هـ/ 1193م(،. 88
أساتذة . 89 من  جلنة  ومقابلة  ورشح  تصحيح  طالب،  أيب  آل  مناقب 

النجف األرشف، د0ط، املكتبة احليدرية، )النجف، 1956م (.
ابن الصباغ، عيل بن حممد بن امحد املالكي، )ت855هـ / 1452م(.. 90
الغريري،ط1،دار . 91 سامي  حتقيق  األئمة،  معرفة  يف  املهمة  الفصول 

احلديث، ) قم، 1422هـ(.
الصدوق، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني، )ت 381هـ / 993م (.. 92
الطباعة . 93 ط1،مركز  اإلسالمية،  الدراسات  قسم  حتقيق  األمــايل، 

والنرش يف مؤسسة البعثة، )قم، 1417هـ (.
اهلداية، حتقيق مؤسسة األمام اهلادي ،ط1،مؤسسة األمام اهلادي . 94

، ) قم، 1418هـ (.
الصفدي، صالح الدين بن أيبك، )ت 764هـ / 1362م (.. 95
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الوايف بالوفيات، حتقيق امحد األرناؤوط و تركي مصطفى،د0ط،دار . 96
أحياء الرتاث، ) بريوت، 2000م (.

664هـــ . 97 )ت  حممد،  بن  جعفر  بن  موسى  بن  عيل  طــاووس،  ابــن 
/1267م(.

الطفوف،ط1،أنوار . 98 قتىل  يف  اللهوف  احلسني،املسمى  مقتل 
اهلدى، )قم، 1417هـ (.

99 . / ــوب،)ت360هـــ  أي بن  امحد  بن  سليامن  القاسم  أبو  الطرباين، 
971م(.

أحياء . 100 املجيد،ط2،دار  عبد  محدي  وختريج  حتقيق  الكبري،  املعجم 
الرتاث العريب،)د0م،د0ت(

الطربيس، أبو عيل الفضل بن احلسن، )ت548هـ / 1153م (.. 101
االحتجاج، تعليق ومالحظة حممد باقر اخلراسان،د0ط،دار النعامن، . 102

)النجف، 1966م(.
،ط1، . 103 البيت  آل  مؤسسة  حتقيق  اهلــدى،  بأعالم  الــورى  أعالم 

مؤسسة أل البيت،ألحياء الرتاث،)قم،1417هـ(.
تاج املواليد يف مواليد األئمة ووفياهتم، د0ط، مكتب آية اهلل العظمى . 104

املرعيش،)قم، 1406هـ (.
القرن . 105 أوائل  يف  )تويف  الصغري،  رستم  بن  جرير  بن  حممد  الطربي، 

الرابع اهلجري / العارش امليالدي(.
اإلسالمية،ط1،مؤسسة . 106 الدراسات  قسم  حتقيق  اإلمامة،  دالئل 
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البعثة،)قم، 1413هـ (.
الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد،)ت 310هـ / 922م (.. 107
تاريخ الرسل وامللوك، حتقيق نخبة من العلامء األجالء، ط4،مؤسسة . 108

األعلمي للمطبوعات،) بريوت، 1983م (.
109 . / 525هـــ  نحو  القاسم،)ت  أيب  بن  حممد  الدين  عامد  الطربي، 

1130م(.
األصفهاين، . 110 القيومي  جواد  حتقيق  املرتىض،  لشيعة  املصطفى  بشارة 

ط1، مؤسسة النرش اإلسالمي، ) قم، 1420هـ(.
الطرحيي، فخر الدين، ) ت 1085هـ / 1674م (.. 111
جممع البحرين، ط2،مرتضوي، ) طهران، 1362ش(.. 112
بعد . 113 تــويف   ( الــطــواح،  ــن  ب حممد  ــد  ــواح ال عبد  الــطــواح،  ابــن 

سنة718هـ/1319م(.
سبك املقال لفك العقال، حتقيق ودراسة حممد مسعود جربان،ط1، . 114

دار الغرب اإلسالمي،) بريوت، 1995م (.
ــن أيب . 115 ــ ــد ب ــ ــن امحـ ــ ــن عـــمـــر ب ــ ــدي ــ ــامل ال ــ ــن الـــعـــديـــم، كـ ــ ابـ

جرادة،)ت660هـ/1261م(.
بغية الطلب يف تاريخ حلب، حتقيق وتقديم سهيل زكار،د0ط،مؤسسة . 116

البالغ، ) بريوت، 1988م (.
ــن حمــمــد، ) كــان حيا سنة . 117 ب الــعــبــاس امحــد  أبــو  ــذاري،  ــ ابــن ع

712هـ/1313م(.
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حتقيق . 118 املوحدين،  قسم  واملغرب  األندلس  أخبار  يف  املغرب  البيان 
زمامه،  القادر  عبد  و  زنيرب  حممد  و  تاويت  بن  حممد  و  إبراهيم  حممد 

ط1،دار الغرب اإلسالمي، ) بريوت، 1985م (.
ابن عقدة الكويف،عبد الرزاق حرز الدين،)ت333هـ/944م(.. 119
فضائل أمري املؤمنني،جتميع عبد الرزاق حممد حسني،د0ط،) د0م، د0ت (.. 120
الغربيني، أبو العباس امحد بن امحد بن عبد اهلل،)ت714هـ/1323م (.. 121
حتقيق . 122 ببجاية،  السابعة  املائة  يف  العلامء  من  عرف  فيمن  الدراية  عنوان 

بريوت،   ( اجلديدة،  األفــاق  دار  منشورات  ط2،  نوهيض،  عادل  وتعليق 
1979م (.

الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن امحد، )ت 175هـ / 791م (.. 123
ط2، . 124 السامرائي،  إبراهيم  و  املخزومي  مهدي  حتقيق  العني،  كتاب 

مؤسسة دار اهلجرة، ) قم، 1409هـ (.
ــن متيم . 125 ــد بـ ــم ــو حــنــيــفــة الــنــعــامن حم ــ ــايض الـــنـــعـــامن، أب ــقـ الـ

املغريب،)ت363هـ/973م(
احلسيني . 126 حممد  حتقيق  األطهار،  أالئمة  فضائل  يف  األخبار  رشح 

اجلاليل، ط2، مؤسسة النرش اإلسالمي، ) قم، 1414هـ (.
القرطاجني، أبو احلسني حازم القرطاجني، ) ت 684هـ / 1285م (.. 127
بن . 128 احلبيب  حممد  وحتقيق  تقديم  ــاء،  األدب ورساج  البلغاء  منهاج 

اخلوجة، ط3، الدار العربية للكتاب،) تونس، 2008م (.
القزويني، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد، ) ت 275هـ / 888م(.. 129
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سنن ابن ماجة، حتقيق وتعليق وترقيم حممد عبد الفؤاد، د0ط،دار . 130
الفكر،) د0م، د0ت (.

القلقشندي، أبو العباس امحد بن عيل، ) ت 821هـ / 1418م (.. 131
صبح األعشى يف صناعة األنشاء، حتقيق حممد حسني شمس الدين، . 132

د0ط، دار الكتب العلمية، ) بريوت، د0ت (.
ــي، أبــــو الـــعـــبـــاس امحــــد بـــن عيل . 133 ــن ــطــي ــقــســن ــذ ال ــف ــن ابــــن ق

اخلطيب،)ت810هـ/1407م (.
اجلديدة، . 134 األفاق  ط4،دار  نوهيض،  عادل  حتقيق  الوفيات،  كتاب 

)بريوت، 1983م (.
الكاشاين، حممد حمسن الفيض، )ت1091هـ / 1680م(.. 135
احلسيني،ط1،مكتبة . 136 الدين  ضياء  وتعليق  وتصحيح  حتقيق  الوايف، 

األمام أمري املؤمنني عيل ،) أصفهان، 1406هـ (.
الكتبي، حممد بن شاكر، )ت 764هـ / 1362م (.. 137
عــبــاس،د0ط،دار . 138 إحسان  حتقيق  عليها،  والذيل  الوفيات  فوات 

و  اهلل  يعوض  بن  حممد  حتقيق  من،  وطبعة  1974م(.  صادر،)بريوت، 
عادل امحد عبد املوجود،ط1، دار الكتب العلمية، ) بريوت، 2000م (.

ابن كثري، عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن عمر، )ت774هـ / 1372م(.. 139
البداية والنهاية، حتقيق وتدقيق وتعليق عيل شريي، ط1،دار أحياء . 140

الرتاث العريب، ) بريوت، 1988م (.
الكويف، سليم بن قيس اهلاليل،)تويف يف القرن األول اهلجري/السابع امليالدي(. 141
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ط1، . 142 األنــصــاري،  بــاقــر  حممد  حتقيق  قــيــس،  بــن  سليم  كــتــاب 
)د0م،1422هـ(.

الكويف، حممد بن سليامن القايض، )ت نحو 300هـ / 910م (.. 143
،حتقيق حممد باقر . 144 مناقب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

املحمودي، ط1،جممع أحياء الثقافة اإلسالمي، ) قم، 1412هـ (.
ــن حــبــيــب . 145 ــ ــن حمـــمـــد ب ــ ــيل ب ــ املـــــــــــاوردي، أبـــــو احلـــســـن ع

البرصي،)ت450هـ/1058م(.
األحكام السلطانية والواليات الدينية،ط2،دار التعاون، )مكة،1966م(.. 146
املجليس، حممد باقر، )1111هـ/ 1699م(.. 147
األطهار،ط2،مؤسسة . 148 أالئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنــوار  بحار 

الوفاء،) بريوت، 1983م (.
ــن سليم . 149 ب خمــنــف  ــن  ب ــن سعيد  ب حيــيــى  ــن  ب ــوط  لـ ــف،  ــن خم ــو  أبـ

االزدي،)ت157هـ/773 م( .
مقتل احلسني ،تعليق حسني الغفاري،د0ط،)د0م،د0ت(.. 150
عــبــد . 151 ــن  ــ ب ــد  حمـــمـ ــن  ــ ب ــد  حمـــمـ اهلل  ــبـــد  عـ أيب  املـــــراكـــــيش، 

امللك،)ت703هـ/1303م(.
الذيل والتكملة لكتاب املوصول والصلة، حتقيق حممد بن رشيفة و . 152

إحسان عباس، ط1،دار الثقافة، ) بريوت، 1973م (.
املسعودي، أبو احلسن عيل بن احلسني، ) ت346هـ / 956م(.. 153
مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ط2، دار اهلجرة،)قم،1984م(.. 154



268

المام احل�سني ÷ يف كتاب درر ال�سمط يف خرب ال�سبط لأبن البار الأندل�سي)658 هـ - 1260م(

الـــنـــعـــامن . 155 ــد  ــمـ حمـ ــن  ــ بـ ــد  ــمـ حمـ اهلل  ــد  ــبـ عـ أبــــــو  ــد،  ــ ــي ــ ــف ــ امل
العكربي،)ت413هـ/1022م(.

البيت . 156 آل  مؤسسة  حتقيق  العباد،  عىل  اهلل  حجج  معرفة  يف  اإلرشاد 
لتحقيق الرتاث، ط2، دار املفيد، ) بريوت، 1993م(.

املقري، امحد بن حممد بن امحد، )ت 1041هـ / 1631م (.. 157
مصطفى . 158 وضبط  وتعليق  حتقيق  عياض،  أخبار  يف  الرياض  أزهار 

اخلليفي  شلبي،د0ط،املعهد  احلفيظ  عبد  و  االبياري  إبراهيم  و  السقا 
لألبحاث املغربية، ) د0م، د0ت (.
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to:

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area 
all through history and the extent of the relation with its neighbors 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

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



The Issue Word
A Third Candle.

Spending three years in the course of serious work, this journal of 
Karbala heritage issued the first volume of 1437 H-2016 A.D. In this 
volume, we are looking forward to whatever connected to the legacy 
of this Imam Hussein's town and enhancing the comprehensive and 
scientific reading in both, research and excavation. Hence, we still 
need articles that have been specified in the thought, culture, faith 
and heritage of Karbala which were engraved in the memory of this 
town and of its population. This could be attributed to the fact that 
subjects and visions of this kind are still stuck in the minds of the 
cultured and creative people and the thinkers of this notable town, so 
these themes wait to be researched and get scientific care.

 To devote the efforts of the working members in this magazine 
in the support, polarization and adoption of the researches that 
related to the history, literature, culture and thought of Karbala, it has 
been decided to open the doors to the details of the chapters of 
the historical, literary and social studies and the thinking doctrinal 
topics as well. Thus, there must be a direction to the research and 
researchers altogether to focus on many points that require enquiry 
and scientific discussion. There is no doubt that enhancing the 
writers in this side should contribute in bridging more gaps of the 
cultural and thinking library of Karbala especially those ones which 
entail to be re-red and re-studied in academic scientific way.

 This volume contained set of researches that confirm the method 
of this journal through the contents and the nature of the researches. 
The themes of these researches need our efforts to detect new 
major of the thinking, cultural and literary points which might provide 
the legacy of Karbala with brilliant results of knowledge as in the 
history of its scholars, jurists, the events and the social and thinking 
movements that left influential impression in Karbala's patrimony.

 Finally, through this group of articles, we hope to impress the 
readers and instigate the researchers to go after subjects of this kind 
in a way that can serve the scientific research in Iraq in general and all 
that connected to the heritage of this town, the town of the master of 
the youth of the blessed heaven, Imam Hussein in particular.

 At last, Thank God, The Lord of the Universe.  



the issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward of (150,000) ID

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web:http://karbalaheritage.alkafeel.
net/ , or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address:Karbalaheritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, 
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisions below:
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having, 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal 
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an 
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with 
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The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors
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