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كلمة العدد
التنافس وآليات والبحث والتواصل

ثنائية حضارية   ، التواصل  والبحث عن   ، البحث  مع  التواصل   
بسبل  واالرتقاء   ، بواقعها  للنهوض  ؛  الواعية  املجتمعات  هبا  تستعني 
االتصال املجتمعي عىل خمتلف ُصُعدِه : الطبيعية ، والعلمية ، والعملية ، 

وسواها.
ومن املسلَّم به أن هذه الثنائية تصنع تنّوًعا مثرًيا للمجتمع العام   
تبادل  عرب  ؛  فيهام  املتأصل  التنّوع  تثري  نفسه  الوقت  ويف   ، واألكاديمي 

اخلربات ، وتالقح األفكار ، والعمل اجلامعي الفاعل.
املعارف  ــؤون  ش لقسم  التابع  كربالء  ــراث  ت مركز  ويسعى   
البحثية  نافذته  عرب  املقّدسة  العباسية  العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية 
األكاديمية املحّكمة - أعني : جملة تراث كربالء - إىل استقطاب الباحثني 
"االستشارية  اهليأتني  أعضاء  وجيتهد   ، معهم  التواصل  عرب  املتخّصصني 
بالتواصل  االكتفاء  وعدم  تلك  التواصل  نوافذ  تنويع  إىل  والتحريرية" 
التقليدي كانتظار إرسال الباحثني أبحاَثهم ، أو استكتاهبم بشكل مبارش 
، بل عملوا عىل تنويعها ، ولعل أوىل تلك النوافذ ؛ اإلعالن عن )مسابقة 

الساقي لألبحاث األكاديمية( التي كان اإلعالن عنها ألمور منها :
املسابقات  إطار  يف  املشاركة  عرب  الباحثني  بني  التنافس  روح  تفعيل   -

العلمية ذات الطابع البحثي املتخّصص.
سعي  يصنعها  جديدة  ورؤى  بأفكار  املتخّصصة  الرتاثية  املكتبة  إثراء   -

الباحثني إىل استكشاف كّل ما هو جديد.



- تكريم األقالم التي تستحق التكريم ؛ بوصفه دافًعا من دوافع التعزيز 
االجيايب لدى الباحثني ، وتأشري األقالم اجلاّدة ذات التفّوق العلمّي.

ومن اجلدير بالذكر أّن حماور البحث يف اجلائزة هي نفسها أبواب   
املجلة اخلمسة )املجتمعي ، العلمي ، األديب ، الفني"اجلاميل" ،التارخيي( 
يف  البحوث  صياغة  رشائط  نفسها  هي  فيها  البحثية  الصياغة  ورشائط   ،
املجلة ؛ ألّن خُمرجات اجلائزة هي ُمدخالت املجلة ؛ إذ سيتّم نرش األبحاث 
الفائزة يف ضمن أعداد املجلة ويشار إىل كوهنا من األبحاث الفائزة ؛ تكرياًم 

هلا ولقلم كاتبها.
اهليأتني ومن  ، بل سيعمل أعضاء  النافذة ليست األخرية  وهذه   
الباحثني  ينفع  ما  كّل  تنشيط  واملعنوية عىل  املادية  املركز  إمكانات  خالل 

املتخّصصني.
واهلل من وراء القصد



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

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

والقرص  يف دورة حياهتا. 
لذا يمكننا توصيف الرتاث بحسب ما مر ذكره : بأنه الرتكة 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؛ 
به  بالرتاث والوعي  املعرفة  التعالق بني  أّن   : كان وعيه بمعطياهتا بمعنى 
بقوة األول ويضعف بضعفه ومن هنا يمكننا  الثاين  تعالق طردي يقوى 
املسترشقني وسواهم  بعض  كتابات  تولدت يف  التي  االنحرافات  تعّرف 
توّلد  فمرة  منهم  املسلمني  سيام  وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  ممّن 
توّلد  ومرة  الرشقيني  لساللة  كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف 

بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل أو حتريف قراءته أو تأويله. 



2- كربالء : ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب بل 
هي كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها ، وتتشّكل مع 
جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي إليها ؛ أي : العراق والرشق  
؛  فمرة  عليها:  وقعت  التي  احليف  مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا 
ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ ومرة ؛ألهنا 
كربالء اجلزء الذي ينتمي 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 
تراثها واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو 

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

متنوعة تسعى  إىل : 
ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها   -

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

ثقافيًا ومعرفيًا . 
اجراء النظر إىل مكتنزاهتا : املادية واملعنوية وسلكها يف مواقعها   -

التي تستحقها ؛ بالدليل . 
تعريف املجتمع الثقايف : املحيل واإلقليمي والعاملي : بمدخرات   -



تراث كربالء وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا . 
ظل  يف  ؛  بأنفسهم  الرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
افتقادهم إىل الوازع املعنوي  واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما يسجل هذا 

السعي مسؤولية رشعية وقانونية . 
يؤرش  مما  السابقني؛  برتكة  االلتحام  وتعميق  الرتاثية  التوعية   -

ديمومة النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت .
التنمية بأبعادها املتنوعة  : الفكرية ، واالقتصادية  وما إىل ذلك   -

فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة ويقوي العائدات اخلرضاء . 
فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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امللخص

        تشمل هذه الدراسة اإلمام احلسني)A( يف املصنفات املرصية نظرة عامة وتقويم يف املنهج 
واسلوب الكتابة .

تكن  مل  فهي   ، املرصّيني  الكتاب  لدى   كربى  أمهية   )A( احلسني  اإلمام  شخصية  مثلت  لقد   
أثرا من اآلثار بل ان تلك الشخصية متجددة يف كل سنة ،وهلذا  أو   ، للنسيان  جمرد ذكرى قابلة 
شهد القرن العرشون نمو املدرسة التارخيية املرصية ، نتيجة التغريات التي أصابت املنطقة نتيجة 
عىل  السيطرة  حاول  الذي  والوهايب  الفلسفي  الفكر  رواد  بروز  عن  فضال   ، األوريب  اإلحتكاك 
حيف  فيام  الرائعة  بكتاباهتم  املرصّيني  الكتاب  من  جمموعة  اليهم  تصدى  ،وهلذا  الرتبية  مفاصل 

شخصية اإلمام احلسني )A( وثورته: تركز موضوع تلك الدراسة عىل سبعة حماور.
تناول املحور األول: نظرة يف منهج واسلوب الكتاب املرصيني عن شخصية اإلمام احلسني)A(؛ 
أما املحور الثاين فتطرق اىل: منهجية الكتاب املرصيني يف تبويب املادة العلمية التي ختص سرية 
اإلمام احلسني )A(؛ وتناول املحور الثالث: منهجية الكتاب املرصيني يف ترمجة شخصية وسرية 
)A( يف كتب  اإلمام احلسني  :قضية  الرابع  املحور   ( ؛وشمل   b( بيته  اإلمام احلسني وأهل 
يف   )A( احلسني  اإلمام  ثورة  و  سرية  إىل:  فتطرق  اخلامس  املحور  أما  املرصية؛  العام  التاريخ 
يف  املرصيني  الكتاب  ومراجع  مصادر  اىل   : السادس  املحور  وتطرق  األدبية  واملصنفات  الكتب 
سرية اإلمام احلسني )A(؛ أما املحور السابع: واألخري فكان حتت عنوان :طريقة تعامل الكتاب 

. )A( املرصيني مع املسترشقني فيام خيص سرية اإلمام احلسني
عىل  الدراسة  تلك  واعتمدت  الدراسة  تلك  هبا  خرجت  التي  االستنتاجات  تناولت  واخلامتة 

جمموعة مصادر عربية أصيلة فضال عن املراجع الثانوية احلديثة0
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Abstract

 This study is on al-Imam al-Husain (b.p.b.u.h) in the Egyptian 
compilations, a general view and an Evaluation of the methodology and 
the style of sriting.
 Al-Imam al-Husain's (b.p.b.u.h) personality has been notably 
studied and considered by the Egyptian writers; it is not an unforgettable 
memory or an antique but rather an annually renewed personality. 
Consequently, the twentieth century witnessed a growing and 
development of the Egyptian Historical high schools as a result of the 
changes that have taken place because of the interrelation with Europe 
in addition to the appearance of the Wahabi philosophical thinkers, the 
approach which tried to control all education fields. Therefore; they were 
confronted by a number of the Egyptian writers whose great writings 
were all about Imam Husain›s (b.p.b.u.h) personality and revolution. 
 The study is of six dimensions:
 
The first dimension is a view in the methodology and style of the Egyptian 
writers regarding Imam Husain›s (b.p.b.u.h) personality.
The second dimension is on the Egyptian writer›s methodology in 
classifying the scientific material regarding the biography of Imam 
Husain (b.p.b.u.h) while the third dimension has been on translating 
Imam Husain›s personality and his progeny (b.p.b.u.h). The fourth 
dimension has been on Imam Husain›s (b.p.b.u.h) treatment as given 
in the general history Egyptian books. The fifth dimension has been a 
biography and Imam Husain›s (b.p.b.u.h) revolution as dealt with in 
literary books and compilations whereas the sixth dimension has been 
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on the references used by the Egyptian writers on al-Imam al-Husain›s 
(b.p.b.u.h) biography. The seventh and last dimension has been 
entitled: The Egyptian writer›s way of treatment with the orientalists as 
regards Imam Husain›s (b.p.b.u.h) biography and the conclusion has 
been on the results the study has come out with. The study relied on 
some original Arabic references together with some minor references. 

اإلمام احلسني )A( يف املصنفات املصرية نظرة عامة وتقومي يف املنهج واسلوب الكتابة



31 شوال 1436هـ /أب  2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد الثاين/اجلزء الثاين

املقدمة

ُيمثل احلدث العظيم اثرًا يف التاريخ االسالمي، فالشخصية العظيمة ُتّعرب يف الوقت 
قابلة  يعد جمرد ذكرى  ، وما عداها  الذات اإلنساين  الفعيل يف وعي  األثر  نفسه عن 
القابلة  الذكريات  من  ذكرى  او  اآلثار  من  أثرًا  بوصفها  االستحداث  أو  للنسيان، 
للتأمل، وبمعنى ادق ان كل شخصية غري قادرة عىل التعايش واحلياة عىل مر التاريخ 
املايض مهام كان هلا من  املعارصة وبمعايريها، هي من خملفات  تؤثر يف األجيال  ال 
وملرات  السمع  ،او  القراءة  اىل  بالناس  يدفع  الذي  السبب  وهو   ، والسمعة  الشهرة 
متعددة عن خلفاء وسالطني وقادة دون تأثري اي منهم ولو بقدر ضئيل من اهلواجس 

او االهتامم يف وعي الذات .
لقد شهد القرن العرشون امليالدي نمو املدرسة التارخيية املرصية ، بسبب التطورات 
التي اصابتها نتيجة االحتكاك بالغريب األوريب وما أثرت به حركة االسترشاق يف هذه 

املدة وعىل هذه املدرسة بالذات .
العربية  املنطقة  يف  جذرية  سياسية  تغريات  شهدت  قد  الفرتة  هذه  أن  يالحظ  ومما 
عمومًا ويف مرص، خاصة وما تركته  تلك التغيريات من آثار عىل احلركة الفكرية يف 
مرص قد طبعتها بطابعها وتأثرت هبا، فضال عن بروز رواد الفكر الفلسفي والوهايب 
من فرض السيطرة عىل مفاصل الرتبية والتعليم يف أي منطقة ترى إمكانية الفرد إليها 
ومدى  تأثري املدرسة املرصية بذلك الفكر الذي بدأ يطبعه بطابعها وخاصة فيام صدر 

من مؤلفات يف أواخر القرن العرشين وبدايات القرن الذي يليه.
أرجو أن اكون قد وفقت يف تلك الدراسة املتواضعة واهلل ويل التوفيق..   
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املحور األول : نظرة عامة يف منهج وأسلوب الكّتاب املرصيني عن 
 )A ( شخصية اإلمام احلسني

وفق  عىل  املرصية  املصنفات  يف   )A( احلسني  اإلمام  لثورة  العلمية  املادة  توزعت 
 ،)A( احلسني  سرية  بكتابة  انفرد  ما  فمنها  العلمية  وغايتها  املصنفات  تلك  اجتاه 
عىل  مشتماًل  كان  ما  ومنها   )1( متخصصة  سرية  كتب  جيعلها  بام  ثورته  وتفاصيل 
يف   )A( احلسني  فخصت   ، اإلسالمي  التاريخ  ألعالم  أو  اإلسالم  لزعامء  تراجم 
جانب منها)2(. ودرس قسم آخر سرية آل بيت النبي )J(  وجعل للحسني )عليه 
السالم( فصاًل خاصًا )3(، أو مُجعت سريته مع سرية السيدة زينب )h( ، الرتباط 
 .)5( )b( أو ُضمت لسرية أئمة آخرين من آل بيته ،)الشقيقني باملواقف التارخيية )4
وكانت ثورة احلسني )A( جزءًا مهاًم يف مؤلفات من كتب عن التاريخ اإلسالمي 
العام )6( وتاريخ بني أمية )7( ، أو تاريخ املدينة املنورة )8( ، فضال عن املصنفات 
التي اختذت طابعا فكريا أو عقائديا أو حضاريا )9( أو أدبيا )10( وبعض مقدمات 
الكتب املحققة )11( وقد تنوعت عناوين الكتب املتخصصة يف سرية اإلمام احلسني 
مثل   )A  ( تقدييس لشخصية احلسني  ذات طابع  بعضها عنوانات  )A( فحمل 
كتاب ) هيد كربالء ( ، لـ فهمي عويس ، و) عظمة اإلمام احلسني ( لـعرفان القصيبي، 
و) الشهيد اخلالد ( لـ حسن أمحد لطفي ، و) أبو الشهداء احلسني بن عيل( لـ عباس 

حممود العقاد .   
واختذ بعضها اآلخر خصائص احلسني )A( عنوانًا مثل كتاب ) سيد شباب أهل 
اجلنة – ابن بنت رسول اهلل – احلسني بن عيل ريض اهلل عنهام ( حلسني حممد يوسف ، 

و ) سيد شباب أهل اجلنة – اإلمام احلسني ( لعبد اللطيف مشتهري.
ليوحي   ، ( البراهيم عيسى  دم احلسني   ( رمزيًا فحمل عنوان  بعضها منحى  ونحا 
بفاعلية تضحية احلسني )A( ، وأثرها البعيد يف سقوط الدولة األموية ، واالنتقام 

من القتلة .
ومما قاله عيسى هبذا الصدد : )) إن دماءه املراقة ستتحول إىل فريوس النهاية يف جسد 
الظاملني،  برئة  الذي حييط  الغالف اجلوي  ، وان مقتله سيمثل طعنة يف  الدولة  هذه 
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ونظريات السلطة التي يقفون عندها وعليها  شهادة احلسني بن عيل A ورقة اثبات 
الضمري احلي ضد  املقاومة واالرتكاز عىل  العرص وعظمة  تلوث  بالدم عىل  خمتومة 
بالواقع  املحكوم  العقل  رخاوة  ضد  القلب  قوة  عىل  واالعتامد   ، املشرتى  الضمري 

والضغوط واالقتصاد واملال والسيف والسلطان (( )12(.
فأطلق  اجلامهريي  والربيق  العلمي  الطابع  بني  جيمع  ان  لكتابه  بعضهم  توخى  وقد 
عليه اسمني)13(. وُأفردت يف كتب الرتاجم للحسني )A( مساحة حتت عنوانات 
أو   ، الرجعية(( )14(  من  اإلسالم  إنقاذ  أراد  احلسني جمدد  ))اإلمام   : مثل  متميزة 
وكذلك   )15() اجلنة  أهل  شباب  وسيد  ورحيانته  الرسول  سبط  عيل  بن  )احلسني 
النبي  بيت  آل  سرية  ضمن   )A( احلسني  لسرية  تطرقت  التي  املصنفات  يف  احلال 
)J( )16(. أو اقترصت عىل سريته مثل عنوان : ) الثورات احلسينية : النهوض 

بمهمة حفظ الدين ()17( .
أما املصادر األخرى  فقد تفاوتت يف التعريف بثورةاإلمام احلسني )A( يف عنواناهتا 
، وبالتحديد  الدولة األموية  التي ناهضت  املعارضة  البعض ضمن االحزاب  فعّده 
ضمن حركات)18(أو ثورات الشيعة)19( وعّده أحد الباحثني املحدثني واملتطرف 
فكريا وعقائديا  ضمن ستة وستون ثائرًا عىل الرشعية حسب وصفه )20( ، وأطلق 
بعضهم عبارة ) مقتل احلسني ()21( أو ) خروج احلسني ()22( أو ) حادثة احلسني(
)23( للداللة عىل هنضة اإلمام احلسني )A( وجمرياهتا . وتوسط آخرون فاختاروا 
عنوانًا حمايدًا مثل ) احلسني بن عيل ومأساة كربالء ()24( ، أو ) بني يزيد واحلسني بن 
عيل ()25(، وقد خرج صاحب العنوان األخري عن حياديته أثناء معاجلته لألحداث 
فعّد احلسني)A( قد )) خرج يف عصيان للخالفة ، وثورة عىل الدولة احلاكمة ((

. )26(
وفضاًل عن ذلك فقد خلت بعض كتب املرصيني املختصة بسرية احلسني )A( من 
مقدمات توضح الغاية من الكتاب ، أو أمهيته ، أو ابرز القضايا التي رغب الكاتب 
بالوقوف عليها)27( بينام حفلت كتب أخرى بمقدمات ممنهجة – إذا صح التعبري – 
وضحت غاية املؤلف من الكتاب ، ونقده للمصادر املختلفة ) القديمة واملعارصة ( 
واإلشارة إىل أهم املصادر التي اعتمدها ، ومنهجه الذي سار عليه يف مؤلفه ، وملحة 

عن ابرز استنتاجاته )28(.
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 ،)A( وكام تباينت غاية الكّتاب والباحثني من االلتفات إىل تدوين سرية احلسني
السلطة  تاريخ  عىل  عنايتهم  انصبت  قد  والباحثني  املؤرخني  أن  علم  أبو  رأى  فقد 
احلاكمة التي تسبغ عىل نفسها الرشعية أما الثورات التي متثل اجلانب اآلخر من قصة 
دراسة  يف  كتابه  جاء  ولذلك  جانبية)29(،  بصورة  عوجلت  فقد  اإلسالم  يف  احلكم 
ما  حدود  يف  معناها  فليس  كله  التاريخ  جتمع   (( اهنا  رأى  ألنه   )A(احلسني حياة 
وقعت من الزمان واملكان ، بل حدودها حيث ال تتسع هلا حدود – وهي بعد ذلك 
حديث الشخصية الكاملة من أقطارها ففيها القدوة الصاحلة ، وفيها املثل األسمى 
هذه  سرية  امتازت  وربام   – القرآين  للمسلم  السوي  والرصاط   ، الكامل  لإلنسان 
الشخصية بيشء آخر عن الشخصيات التارخيية بأهنا تقع يف مضاعفات جتمع شتى 

الصور بحيث تعطي يف كل صورة شخصية فذة وإنسانية رفيعة (()30( .
وبنّي عويس غاية كتابه العلمي بالقول : )) رأيت الفئام من الناس قد ذهبوا يف تفسري 
سبب حركة احلسني )A( مذاهب شتى ، وخبط بعضهم خبط العشواء يف رواية 
أصدق االنباء لذلك وجدت ان حتريرهم من رق اخلرافات من أوجب الواجبات، 

حتى يامط اللثام عام غشى االفهام من غياهب اجلهالة ، وتراث الضاللة(()31(.
وإىل ذلك ذهب  الكاتب )يوسف( حني أراد ان حيقق ما يتصل بأحداث الثورة من 
)) شبهات بام يمكن القارئ من احلصول عىل الصورة الصادقة للوقائع ، والبواعث 
احلقيقية هلا ، واآلثار البعيدة التي ترتبت عليها وبام يبدد ظلامت الشكوك واألوهام، 
تاريخ  يف  البارزة  الشخصيات  من  كثري  حول  القرون  مرور  عىل  تكاثفت  التي 
اإلسالم، ويدحض الكثري من االهتامات الكاذبة التي وجهت إليهم (()32( . فذكر 
ان بعض كتابات املعارصين انحرفت عن احلقيقة الواقعة يف اجتاهني متعارضني بتأثري 
العاطفة بحب احلسني  ، فمنهم من دفعته  الشخصية  النفسية، ونزعاهتم  انفعاالهتم 
وأهل بيته ، واحلامسة اجلارفة ملا اشتهروا به من سمو يف اخللق ، ونبل يف املعاملة ، 
وفروسية وبطولة، واباء وشمم فتحاملوا عىل خصوم أهل البيت ، وكل من اتصل 
هبم .. ، ومنهم من دفعه الغرور والغفلة أو ضعف العقيدة وفساد الذوق ، أو الشعور 
بصفة  الرسول  وابناء  عامة  بصفة  البيت  ألهل  الكريم  املقام  ادراك  عن  بالقصور 
خاصة ، فتحاملوا عىل احلسني )A( ، فاهتموه بام هو براء منه من استبداد بالرأي ، 
وإثارة للفتنة ، وتفريق لكلمة األمة ، وإلقاء بنفسه وأهله يف التهلكة)33(. ولذلك 
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نّوه بمنهجه يف بحث الروايات املتناقضة ، ومتحيص الشبهات)34(.
التأليف  النبي )J(  إىل  العاطفة واملحبة آلل بيت  ُكّتاب آخرون بدوافع  اندفع  وقد 
وإىل  وتعاىل  تبارك  اهلل  إىل  التقرب  هي  دينية  لغاية  أو   ، الشهيد)35(  اإلمام  حياة  عن 
رسوله)J(  وآل بيته الطاهرين ، ومجع القلوب عىل حمبة احلسني وآل بيته األطهار)36(، 

ورجوع )) كثري من الناس إىل حضن النبي )J(  وحب أهل بيته(( )37(.
فيه  ُيفك  مستقباًل  يسترشف  أن   )A( احلسني  قضية  خالل  من  أحدهم  وحاول 
املعاجلة  الناجم يف جزء كبري منه عن  – وهو  السنة والشيعة  التارخيي بني  االشتباك 

املغلوطة للنصوص – بام يؤسس وعيًا توحيديًا لبنية النظام اإلسالمي )38(.
ومل يفت ُكّتاب سرية احلسني )A( اإلشارة إىل غاية مهمة وهي االهتداء بسرية احلسني 
)A( روحيًا ، ملا فيها من غذاء للروح ، وما يف ذكر الصاحلني ، وتعداد مآثرهم من 
حافٍز للهمم ، وجمدد للضامئر )39(. واإلقتداء بسريته العطرة إذ أن )) القارئ لتاريخ 
 ، والكرم  واملروءة،   ، والشمم   ، لإلباء  األعىل  املثل  فيه  يرى   )A( احلسني  اإلمام 
والعلم واحللم ، والفضيلة ، والعفة ، والصدق ، واألمانة ، والعبادة ، والزهد، والنصح 

لألمة(()40(.
وعالوة عىل ذلك فقد وقف آخرون عند استلهام السرية الصاحلة لالقتداء بأخالقها 
 ، تعظيمه  من  تتولد  اليشء  حمبة  ان   ((  : مشتهري  فقال  األمة  نطاق  عىل  ومنهاجها 
املعرفة تتوقف عىل دراسة سريته ، فحبذا  وتعظيمه يأيت من معرفة أحواله ، وتلك 
التي  بمطالعة حياهتم وأعامهلم  بذكراهم  ، وكل حمتفل  لو عني كل حمب للصاحلني 
صاروا هبا صاحلني، ثم حاول أن حيول كل هذا يف نفسه أخالقًا ومنهاجًا منفذًا واختذه 
وصايا يويص هبا غريه فبهذا تأخذ حمبتنا صبغة اجلدية ، وال نكون بالعبث الفارغ .. 
الذين درسوا من سري صاحلينا ما مل ندرس ،  اضحوكة األمم ، وسخرية االجانب 
ووقفوا من جمدهم وعظمتهم عىل ما مل نقف ، بل كشفوا من نواحي البطولة ورس 
بحاجة  واملسلمون  فالعرب   .)41(  )) بكشفه  أوىل  نحن  كنا  ما  فيهم  احلقة  املثالية 
 ، هبا  يؤمنون  التي  املثل  سبيل  يف  الكريم  املوت  وايثار  والفداء  التضحية  إىل  ماسة 
واملبادئ التي يدعون إليها ، وقضية احلسني هي خري ما يعطيهم هذه الدروس ويبلغ 
هبم هذه الغاية ، فإن إيامن احلسني )A( بالسياسة املثالية للنبي عليه الصالة والسالم 
والراشدين من بعده واستشهاده رجع أضواءها ، وإعادة مثلها ، قد آن وما يزال حلنًا 
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يشدو به الزمان عىل قيثارة البطولة )42(.
وكام ان مرص كانت يف أعقاب نكسة حزيران 1387هـ/1967 هلا حاجة إىل تذكر 
بطوالت كربالء ، يف رأي أحد كّتاب السرية ، فرأى ان ختليد كربالء وتذكر بطوالهتا 
والتضحية  للثأر  دعوة  فهي   ، اليهود  مع  املرتقبة  املعركة  باجتاه  للتهيؤ  خطوة  هو 

واالستبشار بالنرص)43(.
وقد ذكر آخرون أن غايتهم من كتبهم هي االشادة بيوم كربالء الذي كانت له سمته 
املجيدة وميزته الفريدة فإن )) اعظم ما صنع احلسني وأهله وصحبه يف ذلك اليوم 
هو اهنم جعلوا احلق قيمة ذاته ، ومثوبة نفسه فلم يعد النرص مزية له ومل تعد اهلزيمة 

ازدراء به (()44(.
هلذا كانت  غاية احدهم معرفة احللقة اجلوهرية يف مسلسل الرصاع بني احلق والباطل، 
وللكشف عن ان املوقف احلسيني معيار وقدوة ، ومواجهة إمام احلق إلمام الباطل 
حيث تتبني احلقيقة وتقام احلجة وتستنهض األمة ، فكربالء مثلت هنجًا يف مقاومة 

الطغيان ، وشقت دربًا يسري عىل هديه الساعون إىل احلق)45(.
يتضح مما تقدم ان غاية ُكّتاب السرية جتتمع يف أهداف بحثية علمية ، أو إصالحية 
تربوية تستلهم القدوة الصاحلة ألغراض دينية وأخالقية وإسالمية ووطنية ، فضاًل 

عن غاية االمتاع )46( والتوعية )47( التي استهدفتها بعض املؤلفات األدبية .
القراء  انظار  للفت  – ربام  السرية بمؤلفاهتم  ُكّتاب  فقد أشاد بعض  ملا ذكر  واضافة 
إليها – فذكر أبو النرص ما قدمه من جديد يف سرية احلسني )A( فقال : )) وكتابنا 
هذا يعرض تاريخ اإلمام احلسني )A( عرضًا جديدًا ، فيتناول األسباب التي حدت 
أقره  يتبسط يف ذلك تبسطًا  ، ثم  الكوفة  املطالبة باخلالفة والتشمري نحو  باإلمام إىل 
املنطق ، وروج له وفرة األخبار ، وأيده العقل ، ... مما نحسب انه من الظرافة باملكان 
املوضوع،  هذا  يف  الفرنجة  مسترشقي  بحوث  من  له  عرضنا  ما  خصوصًا  األرفع 
وبذلك خرج كتابنا واحلالة هذه ينتظم يف جدة نظن اهنا تصادف التأييد املرغوب عند 
مجهرة القراء وحمبي اإلمام ، وعشريته وآل بيته صلوات اهلل عليهم أمجعني (()48( .

وقد ملح آخرون إىل قيمة ما كتبوه ، فضمن صبيح ذلك يف دعائه هلل العيل العظيم أن 
يكون كتابه )) أعىل ، وأقيم ، وأنور ، وأعظم ما ُكتب عن موالنا وسيدنا سيد شباب 

أهل اجلنة .. (()49(.

اإلمام احلسني )A( يف املصنفات املصرية نظرة عامة وتقومي يف املنهج واسلوب الكتابة
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أكاديمية  دراسة   ) حسني  أبدًا   ( كتابه  يكون  أن  املفرتض  من  ان  عن  آخر  وحتدث 
لنيل درجة جامعية يف ختصص املعتقدات الشعبية بعنوان : احلسني بن عيل يف املعتقد 
واملحتوى،  العنوان  هبذا  الدراسة  هذه  تقديم  عن  عزف  انه  إالّ   ، املرصي  الشعبي 
 )A(ألمرين : األول ما الحظه من غياب أو تغييب احلدث األساس املرتبط باحلسني
)النهوض واالستشهاد ( تغييبًا يكاد يكون مطلقًا ، ووقوع استبدال وخلط مصاحبني 
لالحتفاء بذكرى احلسني )A( ، حني تسود مظاهر احتفالية انرشاحية يف مواقف 
فهو  الثاين  األمر  أما   ، الرباءة  بعدم  تشيان  املالحظتني  وكلتا  النبيل  احلزن  استدعاء 
عىل  البحث  قرص  له  أريد  حيث   – تعاقبهم  عىل   – املرشفني  االساتذة  مع  اختالفه 
املرحلة الوصفية ، كام اختلف معهم يف زاوية الرصد ويعلق عىل ذلك فيقول : )) كال 
االختالفني ربام ال يتواجدان يف ظل مناخ أكثر سامحة ، وتبينًا ملفهوم حرية البحث 
النظر عن الدرجة اجلامعية مستعيضًا  العلمي (()50( . وقد دفعه ذلك إىل رصف 

. )51()A( عنها برشف املسامهة يف جالء قضية احلسني
وُتلقي هذه الشهادة من الصديف ضوًء عىل طبيعة املكتوب اكاديميًا عن احلسني )عليه 
السالم( ، لتحكم عوامل متعددة : سياسية ومذهبية واجتامعية جتعل املكتوب يقترص 
عىل املعاجلات الوصفية ، وقد ُوجَد مصداق ذلك فيام ُكتب عن احلسني )A( يف 
كتب التاريخ العام ، وتاريخ األمويني – وهي يف أغلبها كتٌب أكاديمية – إذ عمدت 
الكتب إىل االختصار واالقتضاب يف عرض ثورة احلسني )A( تارخييًا دون  هذه 

تعليق أو حتليل أو مناقشة)52(.

املحور الثاين : منهجية الكتاب املرصيني يف تبويب املادة العلمية التي ختص 
: )A ( سرية اإلمام احلسني

بالنسبة لتبويب املادة العلمية التي ختص هنضة االمام احلسني )A( ، فقد اختلف كّتاب 
السرية فيها فمنهم من قّسم كتابه إىل مقدمة ومتهيد وعدة فصول وخامتة ، مثل الكاتب  
إىل  قسمها  الذي  وخالد  فصول)53(،  اربعة  إىل  تنقسم  مادته  جعل  الذي  )النفيس( 
سبعة)54(وعبد العليم الذي رتبها يف تسعة)55( ويوسف الذي جعلها اثنني وعرشين 
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فصاًل)56(.
ومنهم من مل يتبع هذا اللون من املنهجية وإنام قسموا املادة إىل عنوانات رئيسة تتفرع إىل 
عنوانات صغرية)57( واجته أحدهم إىل تقسيم كتابه إىل جزأين حسب مضمونه ، اجلزء 
األول عن ثورة احلسني )A( وتفاصيل معركة الطف ، وينقسم إىل عنوانات صغرية ، 

واجلزء الثاين عن نتائج الثورة ومظاهر االنتقام وينقسم إىل عنوانات فرعية أيضًا)58(.
وكام ذهب كتاب السرية اىل طرائق شتى يف وضع اخلطة الشاملة التي جتمع أبعاد قضية 
أحد  وعّده  وهاشم  أمية  بني  النزاع  تاريخ  باستعراض  بدأ  من  فمنهم   ،  )A( احلسني 
أسباب التنافس واخلصومة فضاًل عن أسباب العصبية ، والسياسة ، والعاطفة الشخصية، 

واختالف اخلليفة .. والنشأة والتفكري)59(.
وقد فرسالكاتب )غنيم( هذا االجتاه باستعراض تاريخ أمية وهاشم قبل البدء بالتفاصيالت 
األخرى لسرية احلسني )A( فقال : »ويبدو يل ان هذه العداوة هي التي رسمت للتاريخ 
اإلسالمي طريقه وحددت له سبيله ، وصبغته بلونه الذي هو عليه ، وانه لوالها لكان له 
هنج غري هنجه ، ولون غري لونه ، ومن هنا كانت دراسة العالقة بني هذين البيتني وتتبع 
حياة  البست  التي  والظروف  الوقائع  وتفسري  األحداث  لفهم  رضوريًا  أمرًا  أطوارها 
 . )60(»)J(املسلمني حتى آلت مقاليد احلكم إىل العباسيني يف القرن الثاين هلجرة النبي
التأثر به فنسجوا  إليها العقاد ، وتبعه آخرون إىل  الباحث ان هذه اخلطة قد سبق  ويرى 
عىل منواله والسيام أن العقاد له قصب السبق والريادة يف الكتابة عن احلسني )A( إذ 
1364هـ/1944م  سنة  والثانية   ، 1348هـ/1929م  سنة  األوىل  كتابه  طبعة  صدرت 
)61(ومل تكن قد ظهرت َبْعُد طبعتا الكتابني ) الشهيد اخلالد ()62( ، و ) شهيد كربالء(

)63( ومها أقدم من سار عىل طريقة العقاد .
واملالحظ إن هؤالء قد فّصلوا الكّتاب يف منزلة احلسني )A( ، ووالدته ، ورعاية النبي 
)J(  له، وعرضوا صفاته وأخالقه وعبادته ، وجهاده ثم مقارنة ذلك بام عرف عن يزيد 
من صفات، ثم مطالبة يزيد للحسني )A( بالبيعة وتفاصيل دعوة أهل الكوفة للحسني 
)A( ومسريه إليهم حتى استشهاده ، ونتائج هذا االستشهاد يف احلجاز والكوفة)64(.
ومن الكّتاب املرصيني من بدأ دراسة سرية احلسني )A( منذ فرتة النزاع بني اإلمام عيل 
احلسن  خالفة  ثم   ،  )A( احلسن  خالفة  حتى  النزاع  ذلك  وامتداد   ، ومعاوية   )A(
 )A( يزيد ورحلة احلسني ، وبيعة  ، وملك معاوية وبعض سريته  )A( ومالبساهتا 

اإلمام احلسني )A( يف املصنفات املصرية نظرة عامة وتقومي يف املنهج واسلوب الكتابة
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إىل مكة ثم تفاصيل وصوله إىل كربالء واستشهاده)65(، وقد سار أبو النرص والنفيس 
 )b( يف تبويب كتابيهام عىل هذا الرتتيب بيد ان أبا النرص بدأ كتابه بنبذة عن آل البيت
وحقهم يف اخلالفة منذ السقيفة)66(، وبدأه النفيس باملروي عن النبي )J(  يف عدد 

.)67()A( من الكتب التارخيية يف نرصة احلسني
واشرتك كل من الكتاب أيب النرص)68( واجلمل)69( يف اعطاء نبذة عن حياة احلسني 
)A( منذ والدته ورعاية النبي )J(  له ، ومكانته لدى الصحابة واخللفاء ، وما ُأثر عنه 
من مناقب وصفات وحماسن ليكون جماالً للمقارنة بينه وبني يزيد بن معاوية وفيام ُأثر عنه.
ورسد ايضا  بعض كّتاب السرية حياة احلسني )A( منذ والدته ، ونسبه ونشأته ومنزلته 
عيل  اإلمام  خالفة  يف  حياته  ثم   ، واخللفاء  الصحابة  لدى  ومكانته   ،   )J( جده  عند 
 ، ، وأدبه  ، وفقهه  ، وعلمه  ، وصفاته  ثم ذكر شامئله   ،  )A( واإلمام احلسن ،)A(
وبالغته وما روي من كالمه املنظوم نثرًا وشعرًا ، وعبادته ، وورعه ، وأخوته ، وزوجاته، 
وأوالده ثم بيان موقفه من بيعة يزيد ومسريه إىل مكة ومن ثم إىل الكوفة ، حتى نزوله 

بكربالء واشتعال اوار معركة الطف ، واستشهاد احلسني )A( ونتائجه)70(.
فضائل  حموره  جعل   )A( احلسني  حياة  عن  ملخصًا  )مشتهري(  الكاتب  قدم  وقد 
احلسني )A(، وميزاته ، وبدأ كتابه بمحبة املؤمنني لإلمام مستندًا اىل آيات القرآن التي 
تفرض املودة لقربى النبي )J(  ، وأحاديث رسوله )J(  الدالة عىل ذلك ، وقصة 
نزول آية التطهري فيهم ، وقصة وفد نصارى نجران ، ثم تعهد النبي )J(  برعاية احلسني 
وتربيته، واالشادة بمنزلته ، واجالل الصحابة للحسني )A()71(، ثم نسب احلسني 
)A( )أمه ، أبوه ، جده ، جدته ألمه ، جده ألبيه ، جدته ألبيه ( وأعطى ذلك عنوانًا : 
)) انظر إىل هذا النسب العريق للحسني ، ثم احكم (()72( ثم عرج عىل بعض صفات 
احلسني )A( ، وبره وكرمه وشجاعته ، وقوة بيانه ، وحلمه وتواضعه ، وعرض يشء 
من حكمه ونصائحه)73(، ثم ذكر باختصار ابرز التهم املوجهة للحسني )A( ، ورد 
تلك التهم حتت عنوان : )) دفاع عن احلسني (()74( ثم ذكر العربة من استشهاده)75(. 
وقد ابتعد مشتهري عن التطويل يف تفاصيل مسري احلسني )A( إىل مكة ، أو إىل كربالء، 
ومل يغفل بعض مواقف احلسني )A( ليستشف منها صفاته كرسالته إىل معاوية التي يذم 
فيها واليته واستدل هبا عىل شجاعة احلسني )A( األدبية ومما قاله يف ذلك : )) ولقد 
كان امامنا أبو عبد اهلل احلسني يف هذه القوة الروحية ، والشجاعة املعنوية الفارس الذي ال 
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ُيدرك كان يصدع بأمر اهلل وبام يعتقده احلق مهام القى يف سبيله ال يثنيه يشء دون االنتصار 
هلل أو املوت يف سبيله ، ها هو يكتب ملعاوية يف ابان جربوته وسطوته (()76( .

وقد كانت تلك ألتفاتات ناهبة من املؤلف تغنيه عن االستعراض املطول ، وهو مل ُيمل 
اإلشارة إىل ذلك اخلالف يف قضية ثورة احلسني )A( ، واالهتامات التي قيلت بشأن 
.)77()A( خروجه إىل الكوفة ، وحماولة رد تلك االهتامات ، وتصويب عمل احلسني

وقد هنج الكاتب  )عيسى( من بني ُكتاب السرية هنجًا خمتلفًا فبدأ كتابه بعنوان ) أنت يا حُر 
حّر()78( واردًا بلغة عاطفية جياشة تفاصيل انضامم احلر الرياحي للحسني )A( ، ثم 
يستمر بتفصيالت طلب وايل املدينة من احلسني )عليه السالم( مبايعة يزيد ، واستدعاء 
الكوفيني للحسني )A( ، حتى استشهاده )A( ، ليبدأ اجلزء الثاين فيورد تفصيالت 

انتقام املختار من قتلة احلسني )A( ، وما حاق هبم من انتقام)79(.

املحور الثالث : منهجية الكتاب املرصيني يف ترمجة شخصية وسرية اإلمام 
:)b( احلسني وأهل بيته

فيام خيص كتب الرتاجم، مل يكن املؤلفون عادة يف مقام التبويب أو التطويل إذ عرضوا 
فكان  ُترجم هلم،  الذين  االعالم  من  باختصار ضمن جمموعة   )A( احلسني  حلياة 
كتاب  يف  والتابعني  الصحابة  من  إسالمية  شخصية   75 من  واحدًا   )A(احلسني
كريم)80( ، فبدأ ترمجة احلسني)A( من مقتل اخلليفة عثامن ليشري إىل انقسام دولة 
اإلسالم ، وتأسيس امللك العضوض من معاوية ، وتطلع احلسني )A( إىل العدل ، 
ثم حماولة أخذ البيعة ليزيد من احلسني )A( وذهابه إىل الكوفة ، ومن ثم استشهاده، 
ثم ردَّ املؤلف عىل َمن زعم : ان احلسني )A( قد ُقتل بسيف جده ألنه خرج عىل 
الكوفة من رغبة يف خالفة أو هلدف  ه قدوم احلسني )A( إىل  ، ونزَّ امام املسلمني 
دنيوي أو معنوي)81(. وقد اكتفى باشارة بسيطة إىل مزايا احلسني )A( وصفاته 

دون تفصيل)82(.
إبراهيم حسن، من بني واحد  املؤرخ حسن  وكان االمام احلسني )A( يف كتاب  
فعرض   ، األموي  العرص  آخر  إىل  النبوية  البعثة  من  املسلمني  زعامء  من  وثالثني 
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اخللفاء  واحرتام   ، له  ورعايته  فيه   ،   )J( الرسول  وأحاديث  ملولده  باختصار 
الراشدين لشخصه ، ثم رسد تفصيالت ثورته رسدًا تارخييًا مقتضبًا ، ثم ذكر نتائج 
للحسني  الثأر  بدعوى  التوابني  وخروج   ، الشيعة  عقيدة  عىل   )A( احلسني  ثورة 
)A( ، ثم أشار إىل بعض مظاهر عاشوراء لدى من اسامهم األمويني السنيني من 
حيث االبتهاج واالحتفال ، واظهار الفرح والرسور ، والشيعة من انصار عيل بن أيب 
طالب )A(  من حيث اختاذ يوم عاشوراء مأمتًا ، يبكون فيه احلسني ، ويظهرون اشد 

مظاهر احلزن واألسى لفقده)83( .
 ، )A( فقد خصت احلسني ،  )J( النبي التي ُعنيت بسرية آل بيت  الكتب  أما 
بمكانة مميزة بني عنواناهتا ، وتقسيامهتا ، فتحت عنوان ) اإلمام الرشيف ، سبط رسول 
اهلل )J(  ورحيانته من الدنيا وحمبوبه .. ( ، عقد السيد للحسني )A( فصاًل حتدث 
فيه عن القابه ، ونسبه ، ومولده ، ووصفه اخللقي ، وذكر فضائله مبتدئًا بأحاديث 
رسول اهلل )J(  فيه ، وحمبته له ، ودعوته إىل حب احلسني )A( ، واكرام الصحابة 
ونصائح   ، مكة  إىل   )A( احلسني  رحلة  تفصيالت  ثم   ،   )c( واحلسني  للحسن 
الكوفة ، ثم وصوله إىل أرض كربالء وشهادته ،  الذهاب إىل  إليه بعدم  الناصحني 
وذكر من استشهد مع احلسني )A( باسامئهم ، واحلوار بني يزيد وزين العابدين يف 

الشام ، ثم انتقام اهلل من عبيد اهلل بن زياد بقتله عىل يد املختار)84( .
وقد سار عىل النهج نفسه وبصورة أكثر تفصياًل حممد)85( ، وبصورة أكثر اختصارًا 
ثورة  تفصيالت  عىل  بينهم  من  السحار  ركز  وقد  والنفيس)87(.  كف)86(  أبو 
من  الشخصية  الرتمجة  عىل  الوقوف  تاركًا  كربالء  وحتى  املدينة  من   )A( احلسني 

حيث املولد والنشأة ، والصفات واملناقب)88( .
والسيدة   )A( احلسني  االمام  بني  املشرتكة  السرية  كتب  يف   أن  ذكر  ملا  وإضافة 
زينب)h( كان للحسني )A( أحيانًا النصيب األكرب من الصفحات والتبويب مثل 
كتاب ) الشقيقان يف كربالء ( إذ بدأ الكتاب بالتعرض لتاريخ العداوة بني أمية وهاشم، 
ثم طفولة احلسني )A( ورعاية النبي )J(  له ، وخصاله احلميدة ، ورفضه لبيعة 
الكوفة وتفصيالت املعركة يف كربالء)89(، واحتلت  يزيد ورحيله إىل مكة ثم إىل 
التفاصيالت املكتوبة عن احلسني )A( ثامنية فصول : ) الفصل الثاين ، والثالث ، 
واخلامس ، والسادس ، والسابع ، والثامن ، والتاسع ، والعارش ( ، بينام ُخّصصت 
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للسيدة زينب )h( ثالثُة فصول فقط هي : ) الثالث ، واحلادي عرش ، والثاين عرش(
. )90(

إذ جعل  الطف يف كتابه  ، ويوم   )h( السيدة زينب وقد وازن سيد األهل يف سرية 
اإلمام  ثورة  لوقائع  تقريبًا  ونصفه   ، وبعدها  الطف  قبل   )h( زينب  للسيدة  نصفه 

احلسني )A( منذ البيعة ليزيد وحتى االستشهاد)91(.
اإلمام  ثورة  تفصيالت  وسعد)93(عىل  غريب)92(،  الكتاب  من  كل  مّر  وقد 
األكرب  املساحة  تاركني  باختصار  مأساة كربالء  يزيد وحتى  بيعة  منذ   )A(احلسني

لسرية السيدة زينب )h( وما مّر هبا من أحداث .
ويف السرية املشرتكة بني االمامني احلسن واحلسني )c( ، وازن أحد الكّتاب املرصيني 
ترمجة  يف  استوعب  وقد   ، صفحة   )35( يقارب  ما  منهم  كل  فشغل   ، سريهتام  بني 
احلسني )A( املواضيع اآلتية : نسبه ، والدته ، وصفه ، ُخلقه ، اوالده ، األحاديث 
الواردة يف حقه ، روايته عن رسول اهلل )J(  ، كراماته ، وموقفه من صلح احلسن 
)A(، ثم كتب أهل الكوفة إليه ، وآراء من خالف احلسني )A( يف الرحيل إىل 

الكوفة ، ثم تفصيالت وصوله إىل كربالء حتى استشهاده)94( .

وقد عزف الكاتب )اجلندي( عن هذا االسلوب عندما خص احلسني )A( بالفصل 
الثاين من كتابه ، وبدأ من السنوات الست التي بدأ االنكار فيها عىل اخلليفة عثامن، 
عرض  ثم   ، يزيد  وبيعة   ، معاوية  وحكم   ،  )c( واحلسن  عيل  اإلمام  خالفتي  ثم 
تفصيالت االنتفاضة احلسني )A(  اقتضابًا يف صفحتني إالّ انه ركز عىل الدروس 

والعرب املستخلصة من كربالء)95(.

املحور الرابع : قضية اإلمام احلسني )A( يف كتب التاريخ العام املرصية : 
لثورته  التي عرضت  العام  التاريخ  )A( يف كتب  االمام احلسني  اخترصت قضية 
ضمن احلركات السياسية والدينية املعارضة لبني أمية وُأقتضبت تفصيالهتا ، مما أثر 

عىل طبيعة املعاجلة واالستنتاج)96( .
األموية  الدولة  تاريخ  التي ختصصت يف  الكتب  من  النهج عدد  هذا  وقد سار عىل 
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فاستعرضت ثورة احلسني )A( ضمن ثورات الشيعة أو عهد يزيد وقدمت عرضًا 
بتربير موقف  مبترسًا)97( ، وقد كان أوسعهم يف ذلك شاهني الذي كان مشغوالً 
(A( ناقلو مقتل احلسني إليها  التي أشار  التارخيية  ، وتكذيب احلوادث  األمويني 

.)98(
إىل  أشار  ما  فمنها   ، )احلجاز(  أو  املنورة(  )املدينة  بتاريخ  اختصت  التي  الكتب  أما 
خمترصًا  خاص  فصل  يف   )99()) ومقتله  كربالء  وواقعة  عيل  بن  احلسني  ))هنوض 
أو  الطريق  تفصيالت  واملقتل دون رسد   ، بالبيعة  احاطت  التي  التارخيية  األحداث 
املعركة)100(، ومنها ما مل يفرد لثورة احلسني )A( فصال أو بابًا أو موضوعًا مستقاًل 
وإنام حتدث عنه ضمن بيعة يزيد وما أعقب ذلك من امتناع احلسني )A( عن البيعة، 

وصعوبة البقاء يف احلجاز ، واسباب االنتقال إىل كربالء حتى االستشهاد)101(.
اما الكتب التي تضمنت ابعادًا فكرية وعقائدية وحضارية تفاوتت مواقف املؤلفني، 
فجعل اخلربوطيل ثورة احلسني )A( واحدة من عرش ثورات يف اإلسالم وعنون هلا 
بـ )) ثورة أيب الشهداء (()102( ، وأعطى تقوياًم ألسباب ثورة احلسني )A( من 
بداية حديثه عنها ، ثم رسد وقائعها بشكل تارخيي مع تعليق بسيط)103( وقد اعتمد 
 ، التعريف باحلسني )A( مطوالً مشريًا إىل نسبه ووالدته ، ووصفه  آخر اسلوب 
  )d( له ، وأوالده وبناته وزوجاته وأحاديث النبي  )d( وأخالقه ، ورعاية النبي
يف منزلته ، ودعائه له ، وتعبده ، ومنزلة احلسني )A( عند الصحابة ، وذكر األخبار 
الواردة عن النبي يف مقتله ، ثم عرض تفاصيل الثورة من املصادر التارخيية ، وأسامء 
ثورة  تفصيالت  الصديف  اخترص  وقد   . وأصحابه)104(  بيته  أهل  من  الشهداء 
احلسني )A( يف صفحات قليلة من الباب الرابع يف كتابه ، بعنوان » خروج احلسني 
)A(«)105( ، وقد كان ذلك لصالح دراسة قضية احلسني )A( بعمق وجدية 
مركزًا عىل العلل واألسباب أكثر من االستطراد يف تفاصيل تارخيية بال تعليق)106(. 
هذا يف الوقت الذي نجد مصادر أخرى ابترست مالبسات املقتل واخترصهتا ، ومل 
تورد كلمة واحدة للحسني )A( لبيان علل رحلته وأسباب ثورته)107(. أو اورد 
تفصيالت الثورة ملخصًة ، وأدىل بآرائه التي مل تدعمها األدلة)108( أو عرض البرز 
االرشاف  انضامم  وأسباب   ، للشهادة  احلسني  اختيار  مثل  الثورة  يف  البارزة  النقاط 
عن   )A( احلسني  تراجع  وعدم   ، العامة  وختاذل   ، زياد  بن  اهلل  لعبيد  الكوفة  يف 
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الكوفة)109(.
يالحظ مما تقدم ان كتب الرتاجم ، والتاريخ اإلسالمي العام ، والكتب التي تضمنت 
ُكتاب السرية  أبعادًا عقائدية ، أو فكرية أو حضارية قد تركت اإلشارة إىل ما اهتم 
بايراده من فضائل ومناقب ، ونسب وتفصيالت حياة احلسني )A(، وركزت عىل 
ذلك  وكل  ونتائجها  الطف  ومعركة  ومالبساهتا  وأسباهبا  احلسينية  الثورة  انطالق 

بتفاوت يف طريقة العرض واملعاجلة .

املحور اخلامس : سرية و ثورة اإلمام احلسني )A( يف الكتب واملصنفات 
األدبية

أما يف الكتب األدبية فقد بحث الكاتب االديب )خليف( ثورة احلسني )A( ضمن 
موضوع الكوفة يف عرص الثورات ، وعرج عليها باختصار ويف مواضع خمتلفة مبينًا 
باقتضاب سبب ثورة احلسني )A( ، وموقف الكوفيني أرشافًا وعوامًا منها )110(.
احلسني  عىل  جرى  ما  مؤلفوها  صاغ  فقد  التارخيية  األدبية  الروايات  خيص  وفيام 
– التي تقدم  )A( يف أسلوب أديب ، اختذ من قصة زينب بنت إسحاق أو ُأرينب 
خياله  من  الكاتب  إليها  أضاف  وقد   ، عيش  أمحد  لدى  وموضوعًا  – حمورًا  ذكرها 
الكثري)111(، ليجعلها تنسجم مع الفكرة األساسية التي انطلق منها لتفسري ما وقع 
من يزيد من قتل ومتثيل باحلسني )A( فجعل مرد ذلك إىل حقٍد متأصل من يزيد 
ألن احلسني )A( حرمه الوصول إىل املرأة التي تعلق قلبه هبا وهي زينب يف الرواية 

.)112(
أما رواية ) غادة كربالء ( فقد تضمنت والية يزيد وما جرى فيها من قتل احلسني 
ختيل  التي   ، عدي  بن  حجر  بنت  سلمى  األحداث  رسد  وسيلة  كانت  وقد   )A(
فقادهتا  زياد  بن  اهلل  وعبيد   ، يزيد  من   ، حجر  ألبيها  لالنتقام  سعت  اهنا  الكاتب 
األحداث إىل قرص يزيد تارة وإىل الكوفة ، وأرض كربالء تارة أخرى ، فرتوي وقائع 
معركة الطف ، ثم تسبى مع عائلة احلسني )A( وتنتقل معها إىل الكوفة ثم الشام ، 

وتنتهي الرواية بموت يزيد )113( .
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ويف مقدمات الكتب املحققة ، حاول بعض املحققني دراسة ثورة احلسني )A( فبدأ 
، وعّد قضية    )d( النبي بذكر مكانة احلسني )A( عند جده  الكاتب )اجلمييل( 
احلسني )A( من القضايا التي يكتفنها الغموض الشديد واالهبام الختالط اقوال 
تنزيه  العريب يف  ابن  نظر  ، وعندما عرض وجهة  فيها أدت إىل ضياع احلقائق  كثرية 
يزيد وجد أنه يميل إىل بني أمية وُيكافح عن يزيد يف كثري مما احتوشه من االهتامات ، 
ولكنه الم الكثري من الشيعة أيضًا ألهنم – برأيه – مغرقون يف محلتهم عىل يزيد بأقوال 
كثرية ال ُتصدق !! ، ولذلك رجح املحقق ان ُيمسك عن اخلوض يف أمر النزاع بني 
احلسني )A( ويزيد ألن هذا أفضل من الكالم طاملا أن احلق مل يرصح عن حمضه!! 
، وقدم بعد ذلك نبذة خمترصة عن نسب احلسني )A( ، ووالدته ، وأحاديث رسول 
اهلل )d(  فيه ومنزلته عنده ومناقبه ، وعبادته)114( ، ثم عرض رأيه اخلاص بعنوان 
) رأينا اخلاص يف هذه القضية ()115(، وخطأ احلسني )A( بإحسانه الظن بأهل 
النهوض رغم  وارصاره عىل   ، احلسبان  احتامل خيانتهم يف  ، وعدم وضعه  الكوفة 
حتذير اقربائه وناصحيه ، ولكنه رأى يف الوقت نفسه ان احلسني )A( انترص عىل 
وانصباب  األمويني  عرش  زلزلة  يف  مبارشًا  سببًا  كان  استشهاده  ألن  البعيد  املدى 
جام اللعنات والسخطات عليهم بسبب هذه اجلريمة البشعة ، وأخريًا استغفر ودعا 

جلميع اطراف النزاع وأرجأ حكمهم إىل اهلل !!)116( .
االمام  قضية  ودرس  طولون(،  )ابن  كتاب  لتحقيق  مقدمة  كتب  فقد  فرحات  أما 
ريض  احلسني  ومقتل  معاوية  بن  يزيد  عىل  التعليق   (  : عنوان  حتت   )A( احلسني 
اهلل عنه ()117(؛ فقدم لكالمه بام رواه ابن العريب عن شهادة العدول بعدالة يزيد 
بناًء عىل قول الليث بن سعد فيه ) أمري املؤمنني( ، ثم ذكر قتل احلسني )A( وطرح 
عدة اسئلة عن خروجه من مكة إىل العراق ، وهل كان حمقًا ، وهل ليزيد يد يف قتله 
املنطق  للرد عىل هذه االسئلة سبيل  انه سيتبع  القتل وبني  عن  ُيعد مسؤوالً  أو هل 
واالنصاف واحلق والعقيدة املعتدلة التي تقوم عىل منهج الكتاب والسنة ، والعلامء 
األئمة ، ولكنه بعد أن يعرض أسباب ثورة احلسني )A( يرجح رأي ابن العريب ان 
أهل الكوفة هم الذين منوه باخلالفة ، واستقدموه ليعطوه البيعة وُيمل ما ذكره – هو 
نفسه – من أسباب عىل لسان مؤرخني آخرين وهو ان احلسني )A( هنض ألنه رأى 
الرشيعة ُرفضت فجّد يف رفع اصوهلا ، وعندما أجاب هل كان احلسني )A( حمقًا أم 

أ.م. د. هادي عبد النيب حممد التميمي



46

ال اعترب نصائح املحذرين من اخلروج دلياًل عىل اخلطأ ، واعتمد رأي اخلرضي بك يف 
ان ثورة احلسني )A( كانت سببًا يف الفتنة ، وعاد ليعترب احلسني )A( جمتهدًا رغم 
خطئه باالعتامد عىل ابن تيمية ، وباالعتامد عىل األخري أيضًا نزه يزيد من مقتل احلسني 

)A( وألقى بالتبعة عىل عبيد اهلل بن زياد)118( .
مما تقدم نالحظ ان مقدمات املحققني عربت عن وجهات نظر حاول فيها اجلمييل 
املذهبي  انتامئه  من  التخلص  فرحات  فيها  يستطع  ومل  ؛  االطراف  مجيع  ارضاء 
ومرجعياته يف الكتابة ) ابن العريب ، ابن تيمية ، ابن كثري ( ومن أخذ منهم )اخلرضي(، 
وتأثري تلك املرجعيات يف صياغة الرأي التارخيي رغم انه حاول التخفيف أو اإلرضاء 

بجعل احلسني )A( جمتهدًا رغم خطئه .

املحور السادس : مصادر ومراجع الكتاب املرصيني يف تدوين سرية اإلمام 
احلسني )A( ومدى وثاقتها : 

استخدم مؤلفو سرية االمام احلسني )A( مصادر تارخيية متنوعة يف تأليف كتبهم 
ولكنهم مل يلتزموا مجيعًا بمنهجية واحدة يف اإلشارة إىل مصادرهم تلك ، فنجد بعض 
ُيلحقوا  ومل   ، الكتاب  داخل صفحات  إحالة ألي مصدر  أي  قد خلت من  الكتب 
إليها)119(، ويف كتب أخرى نجد ان صفحاهتا  التي رجعوا  باملصادر  ثبتًا  بكتبهم 

خالية من هوامش املصادر ولكن ُأحلقت قائمة املصادر يف هناية الكتاب)120( .
إىل  لإلشارة  اهلوامش  استعامل  عىل  أخرى  كتب  يف  االخرون  املؤلفون  حرص  بينام 
باملنهجية  عاٍل  بانضباط  أحيانًا  تكون  فقد  متباينة  اإلشارة  تلك  كانت  وإن  املصادر 
يشمل اسم املؤلف ، واملصدر ، وأرقام الصفحات التي متت االستعانة هبا )121(، 
وأحيانًا أخرى يتحرر املؤلف من تلك املنهجية فيكتفي بذكر اسم الكتاب ، بدون 
مؤلف ، أو اسم املؤلف بدون كتاب ، ومن دون ذكر ارقام الصفحات التي ُأخذ منها 
)122(، بل يصل األمر ببعضهم إىل أخذ عبارات كاملة دون اإلشارة إىل مصدرها 
)123(مع عناية هؤالء املؤلفني بتقديم ثبت بمصادرهم املعتمدة يف هناية كل فصل 
)124( أو يف هناية كتبهم)125(. وقد متثلت مصادر كتاب السرية بمصادر أصيلة 
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اإلمامة   ( مثل  االولية  واملصادر  احلديث،  وكتب  وتفاسريه،  الكريم  القرآن   : مثل 
 ) الطوال  األخبار  و)  للبالذري،   ) االرشاف  انساب  و)  قتيبة،  البن   ) والسياسة 
لالصفهاين،   ) الطالبيني  مقاتل   ( الطربي،  وتاريخ  اليعقويب،  وتاريخ  للدينوري، 
ومروج الذهب للمسعودي ، ) الكامل يف التاريخ ( البن االثري و) البداية والنهاية( 
مثل  فقهي  طابع  ذات  بمصادر  استعانتهم  عن  فضاًل   ،)126( وغريها  كثري  البن 
)العواصم من القواصم ( البن العريب، و) منهاج السنة (، و) رأس احلسني ( البن 
تيمية )127(. ورجعوا إىل مراجع معارصة هلم وأبرزها كتاب ) أبو الشهداء احلسني 
بن عيل ( للعقاد، و) الفتنة الكربى ( لطه حسني، و) تاريخ اإلسالم السيايس( حلسن 
إبراهيم حسن، و) سيد شباب أهل اجلنة ( حلسني حممد يوسف، و) ابناء الرسول يف 

كربالء ( خلالد حممد خالد)128(.
وكام اكد بعض هؤالء الكّتاب عىل نقد املصادر ومناقشتها ، قديمًة كانت أوحديثة، 
وقابلوا آراء بعضها ببعض الستخراج األصوب واألدق، أو الستجالء احلقيقة فيام 

.)129()A( ذكر من أخبار يف قضية احلسني
وقد رجع عدد من كّتاب السرية إىل مصادر املسترشقني األجانب وأفادوا مما كتبوه 
ُكّتاب  من   )A( احلسني  اإلمام  بسرية  عني  من  يرش  ومل   . املجال)130(  هذا  يف 
الرتاجم إىل أي نوع من املصادر يف أثناء ما كتبوه )131(. بينام رجع كّتاب سرية آل 
البيت )b( يف الفصل اخلاص باحلسني )A( إىل مصادر أولية متنوعة مثل : كتب 
احلديث النبوي ) مسند أمحد ، صحيح البخاري ، سنن الرتمذي (، تاريخ ابن خياط، 
فضاًل عن املصادر التي استعان هبا كّتاب السرية من قبلهم )132( وقد وّثق ذلك يف 
هوامش منهجية )133(، وان امهلت يف مواضع معينة)134( ، أو اكتفى بعضهم 
باإلشارة إىل مصادرهم يف متن الكالم دون توضيح ارقام صفحات تلك املصادر يف 
املتن أو يف اهلامش)135(. وعىل نفس النسق كانت املصنفات املرصية التي مجعت 
ترمجة احلسني )A( مع سرية السيدة زينب )h( إذ خال بعضها من اهلوامش لتوثيق 
املصادر من دون قائمة أو ثبت يعني عىل التعرف عليها أو متييزها )136( أو خلت 
من اهلوامش التوضيحية للمصادر وعوضت عن ذلك بقائمة هنائية )137(، ملصادر 
ارقام  توضيح  دون  من  الكتاب  متن  يف  املصادر  إىل  ُأشري  أو   ، الشخصيتني  ترمجة 
صفحاهتا يف اهلامش )138( ، وقد زودت كتب أخرى هبوامش حمدودة للمصادر 
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عن  فضاًل  الكتب  هذه  واعتمدت   .  )139( التارخيية  املادة  لكتابة  منها  ُأفيد  التي 
الطربي عىل مصادر أخرى مثل ) نور االبصار ( للشبلنجي ، و ) معايل السبطني( 

ملهدي احلايري)140(.
وقد تعاملت الكتب التي ضمت سريةاالمام احلسني )A( إىل سرية غريه من األئمة، 
بنفس الطريقة ، فأشار بعضها إىل مصادره وأرقام صفحاهتا يف اهلامش )141( وأمهل 
آخرون ذلك معتمدين عىل ثبت مصادرهم يف آخر الكتاب )142(. وقد اعتمدت 

هذه الكتب عىل كتب احلديث ومصادر أولية عديدة )143(.
الذي  الوقت  ففي  املصادر  استخدام  يف  العام  اإلسالمي  التاريخ  كتب  واختلفت 
، نجد آخرين  أولية وثقها يف هوامش كتابه )144(  رجع بعضهم إىل عدة مصادر 
قد أمهلوا املصادر متامًا يف هوامش الكتاب ، وتركوا وضع قائمة هنائية )145(، أو 
وثقوا يف الكتاب الواحد بطرق خمتلفة مثل حسن إبراهيم حسن الذي يضع املصدر 
أحيانًا يف اهلامش )146( ، أو يضع اسم الكتاب والصفحة يف املتن قبل االقتباس 
من املصدر)147(، أو يضع اسم الكتاب والصفحة التي يأخذ عنها داخل االقتباس 
الكتاب، مع رقم الصفحة فقط يف  نفسه )148(، أو يضع اسم املؤلف بدون اسم 
اهلامش )149(، أو يرتك بعض صفحاته دون توثيق باهلامش )150(. ويعتمد يف 
إىل مراجع حديثة  أو يرجع   ، تارة)151(  أويل  التارخيية عىل مصدر  املعلومة  توثيق 
كاتب  سار  األخري  السياق  هذا  وعىل  )152(؛  أخرى  تارة  قديمة  حوادث  لتوثيق 
آخر يف توثيق كتابه فرجع إىل مصادر أولية ومراجع حديثة لتوثيق معلومات تارخيية 
واملدينة  احلجاز  تاريخ  ضمن   )A( للحسني  املرتمجون  ورجع   )153( قديمة 
املنورة إىل مصادر أولية )154(: كابن قتيبة ، والدينوري ، والطربي ، واالصفهاين، 
هوامش  ووضعوا   )155( احلديثة  املراجع  عن  فضاًل   ، كثري  وابن   ، واملسعودي 
توثيق  يمل  كان  بعضهم  أن  بيد   ،)156( صفحاهتا  وأرقام  مصادرهم  إىل  أحالت 
بعض املعلومات ، وارجاعها إىل مصدرها )157(. أو يورد العبارة من دون اقتباس 
أو إحالة مصدر بينام وجد الباحث اهنا لكاتب آخر مل يوثق اسمه ومل ُيرش إليه )158(.
أما الكتب التي اهتمت بتاريخ الدولة األموية ، فقد أمهل قسم منها اإلشارة إىل املصادر 
التي أخذ منها تفصيالت ثورة االمام احلسني )A( )159( ، بينام استخدمت كتب 
واملراجع  املصادر  أهم  فيه  تنتظم  وثبتًا   ، املصادر  تلك  إىل  لإلشارة  هوامش  أخرى 
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املستخدمة )160( وقد تنوعت تلك املصادر بني أولية شملت : تاريخ ابن خياط، 
وطبقات ابن سعد ، وتاريخ اليعقويب ، تاريخ الطربي ، مقاتل الطالبيني لالصفهاين 
ومروج الذهب للمسعودي ، والعقد الفريد البن عبد ربه ، والكامل البن االثري، 
والبداية والنهاية البن كثري ، والفخري البن الطقطقا ، والكتب الفقهية مثل : كتاب 
العواصم من القواصم البن العريب ، ومنهاج السنة البن تيمية ، وقد رجعت تلك 

املراجع إىل مقدمة ابن خلدون أيضًا )161(.
وقد دعا الكاتب )عبد اللطيف( بعد أن انتقد عددًا من الكّتاب املحدثني – إىل االعتامد 
عىل كتب: ابن العريب ، وابن تيمية لكتابة تاريخ أموي خاٍل من التحريف كام ادعى، 
ذاته قصد  املعنى  وإىل  واحليادية )162(  والنزاهة  باالعتدال  املصادر  ووصف هذه 
التاريخ األموي يف كتاب الطربي ، فشكك  شاهني وهو يقدم رؤية عامة عن رواة 
بعثامنية عوانة بن احلكم )ت147هـ/764م( التي قال هبا مرتمجوه ، وقال بعدم وثاقة 
أيب خمنف )ت157هـ/773م( اعتامدًا عىل ما ذكره ابن حجر)163( يف حقه مهماًل 
ما ذكرته املصادر األخرى يف وثاقته)164(، وعىل هذه الصورة من االنتقاء سار يف 
الكتابة عن هشام بن حممد الكلبي )ت204هـ/819م( ، أو اهليثم بن عدي )ت206هـ 
أو 207هـ/821م أو 822م( أو الواقدي )ت207هـ/822م( أو أيب عبيدة معمر 
بن املثنى )ت211هـ/826م( ، واملدائني عيل بن حممد )ت225هـ/839م( فجعل 
اجلميع ذوي ميول عباسية ، سيئي السمعة عند أصحاب احلديث ورجاله اخلبريين 
بأحوال الرواة ، وهو ال يرجع لغري ابن حجر العسقالين، يف امليزان أو البخاري يف 
كتابه التاريخ الكبري ، خمفيًا وجهات نظر أخرى قالت بوثاقتهم )165(. وقد وجه 
الشيعية  امليول  أو  بالتشيع  ُأهتم اصحاهبا  التي  التاريخ  انتقاده ملعظم مصادر  شاهني 
مثل اليعقويب الذي قال ان )) رواياته عن بني أمية حتمل روحًا معادية (()166( ، 
واملسعودي الذي قال فيه : )) ... أما تشيعه فهو أمر يثبته استعراض قوائم كتبه ففيها 
كتب ُألفت يف اإلمامة وآل البيت ، وقد ظهر آثار ذلك التشيع عىل روايات تارخيية يف 
كتابه مروج الذهب حيث يتحدث باعجاب كبري عن عيل بن أيب طالب ، كام ظهرت 
يف تارخيه لألمويني حيث ال حتمل رواياته ودًا نحو معاوية .. وقد صور املسعودي 
إليه بطريقة ال ختلو من  ُينسب  الذي  املزعوم  اللهو  يزيد بن معاوية ورضوب  حياة 

االنصاف ، بل خترجه عن دائرة اإلسالم (()167(.
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بدراسة  آخر عني  كاتب مرصي  الكاتب )شاهني( هذا خيالف رأي  رأي  كان  وقد 
مصادر تاريخ بني أمية وتوثيقها إذ قال عن اليعقويب واملسعودي : )) وهناك مؤلفان 
علميان مفيدان يف هذا املضامر البد من ذكرمها عىل الرغم من ان املؤلفني ليسا من 
أهل السنة: ولكن ذلك مل يمنعهام من ان يكونا منصفني لألمويني إىل حد بعيد .. ((

. )168(
وان ما ذكره الكاتب )شاهني( عن مبالغة املسعودي فيام نقله عن يزيد بن معاوية ، 
فهو ال يتعدى يف النتيجة ما حكم به ابن كثري عىل يزيد يف كتابه البداية والنهاية وقد 
ذكرنا ذلك يف موضعه ، وابن كثري ممن ينقل عنه شاهني ويعتمد كثريًا يف الرجوع إليه.
ومما يلفت النظر ان الكاتب )شاهني( عّد الطربي ممن حترر من الضغوط املذهبية ألنه 
بينهم وبني  التوارث  يقبل شهاداهتم وال جييز  يكفر اخلوارج والرافضة وال   (( كان 
– ولكنه  – يف نظر شاهني  املسلمني(()169(  !! فال قيمة حقيقية الهتامه بالتشيع 
ضد  املعارضة  حركات   [ الثورات  هذه  تناول   (( ألنه  النقد  من  يسلم  ال  ذلك  مع 
األمويني[ من خالل الرؤية العراقية هلا ، وهي رؤية ال شك يف حتاملها عىل األمويني، 
وأبرز رواة الطربي يف هذه األحداث هم من الشيعة أو الشعوبيني أو اخلاضعني ، 
أو الناقلني لروايات هذين الصنفني من الرواة وهكذا جاء حديثه املسهب عن ثورة 
احلسني وابن الزبري .. وغريهم ليحمل وجهة نظر هؤالء الثائرين يف الدولة األموية((

.)170(
ومما يلفت االنتباه ايضا ان )ابن العريب( قد وثق الطربي ، ودعا أال تؤخذ رواية يف 
، وهم  تيمية عىل رواياته  ابن  اعتمد  عنه)171(، وقد  إالّ  تاريخ األمويني وغريهم 
مجيعًا ممن استعان هبم شاهني لتفنيد ما حلق باألمويني ، فضاًل عن ان شاهني نفسه يف 
احتجاجه ببعض الروايات يرجع إىل روايات الطربي ومن شك يف وثاقتهم من رواته 
الشيعة والشعوبيني !! والسيام تلك الروايات التي تظهر نزاهة يزيد وبراءته من مقتل 

. )172()A( احلسني
عىل  ربه  عبد  ابن  بتحامل  للقول  )شاهني(  الكاتب  اعتمدها  التي  اآلراء  بني  ومن 
األمويني وعدم جماملتهم ، رأي ابن كثري يف نقد ابن عبد ربه إذ قال : )) كان فيه تشيع 
شنيع، ومغاالة يف أهل البيت ، وربام ال يفهم من كالمه ما فيه من التشيع ، وقد اغرت 
به شيخنا الذهبي فمدحه باحلفظ وغريه (( )173(. وقال عنه أيضًا يف موضع آخر:
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)) ويدل كثري من كالمه عىل تشيع فيه ، وميل إىل احلط من بني أمية ، وهذا عجيب 
منه، ألنه أحد مواليهم وكان األوىل به ان يكون ممن يواليهم ال ممن يعاديم (( )174( 
!!. ويظهر مما تقدم ان ابن كثري انتقد الذهبي ألنه قال بحفظ ابن عبد ربه ، وهذا ما ال 
جيب أن يكون ألن فيه تشيع شنيع !! ومل يكن ذلك آخر عدم موضوعية ابن كثري وإنام 
انتقد ابن عبد ربه ألنه من موايل بني أمية ويميل إىل نقل ما ييسء هلم )) فأي منطق 
أمىل عىل الشيخ ان يقول : األوىل من ابن عبد ربه أن يكون ممن يوايل األمويني ؟! هل 

هو املنطق الديني ؟ أو التجرد للحقيقة ؟ ال انه منطق العصبية فحسب (( )175( .
سارت  فقد  املطلقة  احلقيقة  إىل  ال  للمذهب  وامليل  التعصب  من  النحو  هذا  وعىل 
مصادر  املؤلف)شاهني( املوثقة !! أما املصنفات ذات الطابع الفكري أو العقائدي 
أو احلضاري فقد تفاوتت يف منهجها املتبع يف االستعانة باملصادر ، واالشارة إليها ، 
فرتك بعضهم وضع هوامش املصادر يف الصفحات مكتفيًا بالقائمة النهائية )176(. 
واعتمد آخرون عىل رسد ثورة احلسني )عليه السالم( دون إشارة إالّ ملصدر واحد 
يف  لذلك  واإلشارة  املصادر  من  األخذ  يف  واضحة  منهجية  غريهم  واتبع   ،)177(
حاشية الصفحة هبوامش منظمة تضمنت اسم الكتاب ورقم الصفحة املأخوذ عنها 
 ،)179( أولية  تارخيية  مصادر  بني  املصنفات  هذه  مصادر  تنوعت  وقد   ،)178(

ومصادر فقهية )180(، ومراجع حديثة )181(.
وكام أشارت بعض املصنفات األدبية إىل مصادرها يف هوامش منتظمة )182(، أو 
اكتفت باإلشارة إىل مراجع احلوادث يف بداية الكتاب )183(. وقد تضمنت مصادر 

أصيلة ومصادر مسترشقني .
ويمكن القول ان املصنفات املرصية قد اعتمدت غالبًا يف رسد احلوادث التارخيية فيام 
يتعلق بثورة احلسني )A( عىل املصادر األولية والسيام الطربي، بينام اجته بعضهم إىل 
اعتامد مصادر فقهية لرد االهتامات عن بني أمية، أو لتصويب افعال معاوية، ويزيد. 
املدرسة  اهتامات  خالل  من   )A( احلسني  موقف  يف  النظر  إىل  بعضهم  اجته  وقد 
السلفية املمثلة بالغزايل ، وابن العريب ، وابن تيمية ، وابن كثري، فعرضوا آراءها للنقد 

والتمحيص الذي يتيح تبني وجهة نظر مقاربة أو مباعدة )184(.
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املحور السابع : طريقة تعامل الكتاب املرصيني مع املسترشقني فيام خيص 
: )A( سرية وثورة اإلمام احلسني

مما جتدر اإلشارة اليه إن طريقة تعامل بعض املصادر املرصية – رغم تنوعها – مع آراء 
املسترشقني واستنتاجاهتم يف ثورة احلسني )A( ؛ السيام وان لالسترشاق االوريب 
نيكلسون  هلا  اشار  حقيقة  )185(وهي  املرصية  املدرسة  منهج  عىل  ينكر  ال  تأثريًا 
النادر  القليل  باستثناء   – الذين  اإلسالميني  املؤرخني  مجيع  ويعترب   ((  : قال  عندما 
– يكادون جُيمعون عىل بغض األمويني ، والعداء هلم .. يعتربون احلسني بن  منهم 
عيل شهيدًا، يف الوقت الذي يعتربون فيه يزيد بن معاوية سفاكًا ، عىل حني يرى مجهرة 
بانسياقه   ، ان احلسني  إىل  الذي يذهب   ) املحدثني رأي ) سري وليم ميور  املؤرخني 
 ، ، فقد ارتكب جريمة هددت كيان املجتمع  العرش  إىل تدبري اخليانة ، سعيًا وراء 

وتطلب من أويل األمر يف الدولة األموية التعجيل بقمعها (()186(.
ومل ينِف الكاتب )يوسف( هذه احلقيقة عندما علق عىل رأي نيكلسون فقال : وواضح 
ان )مجهرة املؤرخني املحدثني ( إنام كونوا آراءهم ، متأثرين بآراء أمثال ) سري ميور( 
وغريه من املسترشقني ، الذين جعلوا منهم ائمة هلم ، يف املعرفة والبحث العلمي ، 
وهم حيسبون اهنم حيسنون صنعًا ، وكان األوىل هبم الرجوع إىل املصادر اإلسالمية 

املوثوق هبا ، بدالً من النقل عن قوٍم مشكوك يف أمانتهم العلمية )187(.
ففي الوقت الذي نرى ان بعض الباحثني املرصيني  قّد تبنى وجهات نظر املسترشقني 
دون  اآلراء  تلك  إجرّت  أو   )188( ُجرأة  وفيها   ، عملية  بأهنا  تعليقاهتم  ووصف 
املجحفة  خطل  وبيان   ، املنصفة  اآلراء  فرز  إىل  سعوا  آخرين  نجد   ،  )189( تعليق 
منها وبتفاوت يف طريقة فهم تلك النصوص أو التعامل معها حسب ثقافة الباحثني 

واجتاههم الفكري .
 )A(الذي أوردناه آنفًا رد اجلمل فقال : ان احلسني ) فعىل رأي املسترشق ) وليم ميور
مل يكن يسعى وراء العرش ، فهو مل يرد خالفة أو ملكًا ولو طلبهام ملا عّد ذلك عجبًا ، 
فهو أهٌل لذاك من يزيد .. وأكد اجلمل ان الطاعة ال جتوز إالّ فيام وافق الرشع ، ويزيد 

مل يكن يستحق الطاعة أو اخلالفة)190(.
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وعّد املؤلف )حسن( رأي )وليم ميور( وجهة نظر متثل الفريق الذي كان بيده النفوذ 
والسلطان ، وأما حكم التاريخ يف هذا املوضوع – إذا تصدينا لبحثه ومتحيصه – فلن 
يعدو أن يكون حكم الدين عىل امللكية أو قضاء احلكومة الدينية عىل الدولة العربية 

وعىل هذا األساس حيكم التاريخ – بحق-  بادانة األمويني)191(.
فقد حكم بعض املسترشقني حكاًم قاسيًا عىل االمام احلسني )A( فاهتموه بالقصور 
عن إدراك الدوافع الكامنة وراء حركته وسوء تقديره ملوقف ُحكم عليه فيه ان يشهد 
من  حمالة)192(.  ال  سيلحقه  القتل  ان  يعلم  وهو  عينيه  أمام  وأهله  أوالده  مرصع 
 ، املسيح يف طريق مرسوم  لقد مىض احلسني كام مىض   ((  : فلهاوزن  ما ذكره  ذلك 
ليضع ملكوت الدنيا حتت االقدام ، ومّد يده كالطفل ليأخذ القمر . اّدعى اعرض 
الدعاوى، ولكنه مل يبذل شيئًا يف سبيل حتقيق أدناها ، بل ترك لآلخرين ان يعملوا من 
أجله كل يشء ، ويف الواقع مل يكن أحد يوليه ثقة ، إنام قّدم القوم رؤوسهم يائسني ، 
ومل يكد يصطدم بأول مقاومة حتى اهنار ، فاراد االنسحاب ، ولكن كان ذلك متأخرًا 
فاكتفى بأن راح ينظر إىل انصاره وهم يموتون يف القتال من أجله ، وابقى عىل نفسه 

حتى اللحظة األخرية (()193( .
وقد أيد املؤلف )شلبي( رأي املسترشق )فلهاوزن( ألن املهاجرين واالنصار وهم 
أول األمر)194) يؤيدوا حركته من  عصب اإلسالم ختلوا عن احلسني )A( ومل 
بينام رّد أبو علم هذا الرأي بأن احلسني )A( كان عازمًا عىل النهوض عزمًا أكيدًا ومل 
يكن فشله عسكريًا بعيدًا عن ذهنه ، وان احلسني )عليه السالم( كان يقدر املوت يف 

هنوضه أكثر مما يقدر النرص)195(.
يبذل  مل  كيف   : فقال  فلهاوزن(   ( املسترشق  عىل  رده  يف  الكاتب)اجلمل(  وفّصل 
احلسني )A( شيئًا لتحقيق دعواه وهو الذي ارسل ابن عمه مسلم بن عقيل ليعرف 
أحوال الكوفة قبل القدوم عليها ، وهذا من فطنته السياسية ، ومل َيرِسْ إليها إالّ بعد 
إليه عدد ال بأس  ان اجتمع  بعد  القدوم  إىل  أن جاءه كتاب مسلم بن عقيل يدعوه 
به من االنصار واملؤيدين وما ذنبه إذا ختىل عنه أهل الكوفة واسلموه إىل اعدائه ؟! 
لُيقتل يف أول  قائد اجليش  وهل كان فلهاوزن يريد من احلسني ان يقدم نفسه وهو 
املعركة ؟ وهبذا تنتهي املعركة عند بدايتها ، إذ معنى موت القائد ان يستسلم جنوده 
– قد حافظ عىل  – ببقائه حتى اللحظة األخرية   )A( أو أنصاره ، ولكن احلسني
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متاسك الروح املعنوية بني اجلنود، فقاتلوا بني يديه وُقتلوا دونه ، ومل يؤخر نفسه.. 
يسمي  وهل   ... به  وُمثل  وُقتل  مات  ملا  وإالّ   ، منه  ينجو  أو   ، املوت  من  يفر  لكي 
انصار احلسني )A( اهنم  ُيطلق عىل  يأسًا حتى  للدين واملبدأ  فلهاوزن االخالص 
قدموا رؤوسهم يائسني ، قد يكون ذلك صحيحًا عىل اعتبار اهنم يائسون من إصالح 
أمر يزيد ورجوع اخلالفة إىل ما كانت عليه أيام الرسول )d(  فهانت عليهم الدنيا 

فباعوها باآلخرة)196(.
بعض  روع  يف  دخل  الواسعة  نتائجها  يف   )A( احلسني  االمام  ثورة  وإلصابة 
املسترشقني اهنا تدبري من احلسني )A( توخاه من اللحظة األوىل وعلم موعد النرص 
فيه فلم خيامره الشك يف مقتله ذلك العام ، وال يف عاقبة هذه الفعلة التي ستحيق ال 

حمالة بقاتليه بعد أعوام)197( ، فقال ماربني االملاين يف كتابه السياسة اإلسالمية :
 )) ان حركة احلسني يف خروجه عىل يزيد إنام كانت عزمة قلٍب كبري عّز عليه االذعان، 
النرص  به  يبلغ  الذي  اخلروج  ذلك  وذويه  بأهله  فخرج   ، العاجل  النرص  عليه  وعّز 

اآلجل بعد موته ، وحييي به قضية خمذولة ليس هلا بغري ذلك حياة (()198( .
إىل  ينظر  مل  الذي  األملاين  املسترشق  إدراك من  ان هذا  )أبو علم(  الكاتب  وقد رأى 
هنوض احلسني )A( نظرة عسكرية بحتة أدت إىل احلكم السطحي عليه كام فعل 
 ، كله  حقًا  ماربني  رأي  يكن  مل  إذا  انه  العقاد  ووجد  املسترشقني)199(.  من  غريه 
– عىل حركة احلسني  – يف رأيه  فبعضه عىل االقل حّق الشك فيه ، ويصدق ذلك 
)A( بعد أن حيل بينه وبني الذهاب لوجهه الذي يرتضيه ، فآثر املوت كيفام كان، 
ومل جيهل ما حييق ببني أمية من جراء قتله فهو بالغ منهم بانتصارهم عليه ما مل يكن 

ليبلغه بالنجاة من وقعة كربالء)200(.
الكاتب )عيش( رّد قول املسترشق )ماربني( ، ورفضه ؛ وعّد تسليم االمام  ولكن 
احلسني )A( باملوت هو بدافع اإليامن ال بدافع التخطيط فقال : )) فهو قول ال يؤبه 
به اطالقًا فام يقال عن اإلمام احلسني يقال عن كل جماهد حر حيمل رأسه عىل كفه يف 
الوقت الذي حيمل فيه راية اجلهاد ، وحيارب الطغيان والفساد ، وال يبايل أيًا كان يف 

اهلل مرصعه (()201( .
األب  مثل   – املسترشقني  بعض  رأي  النرص(  )أبو  الكاتب  انتقد  آخر  جانب  ومن 
)المانس( وغريه – الذين قالوا ان يزيد اكتوى بنار وخطيئات معاوية ، وغريه من 
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رجال بني أمية ، وان الثورة الفكرية التي اضطرمت يف الصدور وجدت هلا خمرجًا يف 
عهده فقال : ))وُنصفتهم ليزيد مملوءة باملبالغة ، بعيدة كل البعد عن احلقيقة الواقعة 
 ، ، وانه كثري احلدة  السياسية  اللباقة  بعيد عن  انه  بامللك  أول عهده  يزيد  فقد أظهر 
بالرتيث  ، ومل يوصهم  االمصار  اختيار عامله يف خمتلف  إىل  يوفق  مل  التورط،  شديد 
عرصه  عن  مسؤول  هذه  واحلالة  فهو   ، واالحسان  بالرأفة  الناس  وأخذ   . والتؤدة 
ان خيرجوا عن  العامل  زياد وغريه من  بن  اهلل  وعهده وعمله، وما كان بطوق عبيد 
رأي مليكهم لو افىض إليهم أمره باحلسنى والتلطف يف معاملة الناقمني والغاضبني، 
خصوصًا ان الثورة مل تكن ثائرة قوية ، وال جارفة قاصمة ، فتجر يده لسيف النقمة 
ال  خطيئة  بالسيف  الناس  بأخذ  وقواده  وعامله  لنوابه  العنان  واطالق   ، والعدوان 

تغتفر، وسياسة ارّضت بالدولة اإلسالمية أول عهدها (( )202( .
وقد اتفق رأي الكاتب )أبو النرص( يف هذه األبعاد؛ مع ذلك التفصيل القّيم الذي 
قدمه يوسف عن مسؤولية يزيد فيام جرى عىل احلسني )A( عندما ذكر انه : عزل 
الوليد بن عتبة عن امرة املدينة ، لتهاونه يف أمر احلسني )A( ، ووىل عمرو بن سعيد 
بن العاص بدالً منه وكان معروفًا بالقسوة والغلظة وهذا يؤكد ان ما نسب إىل يزيد 
من دعوته إىل الرفق باحلسني )A( ال أساس له ، كام انه عزل النعامن بن بشري عن 
والية الكوفة لسبب مشابه وهو عدم أخذ القائمني بالدعوة للحسني )A( بالشدة 
واكتفاؤه بنهيهم عن االختالف والفتن وكان عزل الوليد يف رمضان أي بعد شهر 
ونصف من تويل يزيد للحكم ، وعزل النعامن بعد ذلك بقليل ، وقد اختار عبيد اهلل بن 
زياد للكوفة ، ومن الطبيعي انه زوده بالتعليامت التي يعمل يف حدودها ، وعىل ضوء 
الرفق  التعليامت ، وهل كانت تدعو إىل  التأكد من كنه هذه  الترصفات يمكن  هذه 
الدماء،  سفك  تبيح  ذلك  بعكس  كانت  أم   ، والعدل  احلق  عىل  وتقوم   ، والتسامح 
وأخذ االبرياء ؟! فبعد قتل ابن زياد ملسلم وهانئ ، بعث برأسيهام إىل يزيد، فكتب 
إليه يعلن رضاه عنه ، وثقته فيه واستمر ابن زياد يف جربوته طبقًا لتعليامت يزيد إليه ، 
حيبس عىل الظنة ، ويأخذ عىل التهمة ، .. وبعد مقتل االمام احلسني )A(، وأهل بيته 
والتمثيل هبم مل يقف يزيد من عبيد اهلل أي موقف يشعر باستنكاره لفعلته الشنيعة ، مما 
يدل عىل ان كل ما فعله كان طبقًا ألمره ، ولو كان خمالفًا به ليزيد لعزله كام عزل الوليد 
والنعامن بن بشري لتهاوهنام يف تنفيذ تعليامته ؛ كام ان تعليامت يزيد إىل مسلم بن عقبة 
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حني ارسله إىل املدينة بعد احلرة تتسق يف روحها العامة التي تتسم بالقسوة والبطش 
قبل  ما حدث  واملقدسات مع  باحلرمات  ، واالستهتار  الدماء  واالرساف يف سفك 

ذلك يف كربالء )203(.
مما تقدم يمكن القول ان معظم املصنفات املرصية قد أمهلت من الناحية الفنية وضع 
اهلوامش التوضيحية بمختلف أنواعها بينام قام بعضها بتوضيح ما تم اختصاره يف 
بدليل  دعمه  أو   ، املتن  يف  غمض  ما  تبيني  أو   ، أكثر  تفصيل  إىل  اإلشارة  أو   ، املتن 
الناحية اللغوية  يف اهلامش وإن ملرة واحدة )204( ، أو توضيح معاين االلفاظ من 
 ، األعالم  بعض  ولرتاجم   )206( القرآنية  لآليات  هوامش  وضع  أو   ،)205(

وتوضيح األمكنة )207( .
لتوضيح  احتاج  قد  املرصيني  الكّتاب  بعض  ان  املجال  هذا  يف  الذكر   طريف  ومن 
هوامش  إىل   )A( احلسني  ثورة  تفاصيل  لرسد  بعناية  انتقاها  التي  البليغة  ألفاظه 
يف  الدارجة  اللهجة  استخدام  لنفسه  آخر  أجاز  بينام   ،  )208( عديدة  توضيحية 
اهلامش لتوضيح مغزى بعض العبارات )209( أو أستغّلْ اهلامش احيانًا لرسد أمور 
شخصية ختص املؤلف ، وليس هلا عالقة بقضية احلسني )A( ، مثال ذلك ما ذكره 
أبو علم من تفصيالت زيارته ملدينة رسول اهلل )d(  واحلرم النبوي وأثر ذلك فيه 

روحيًا ونفسيًا )210(.
يمكن للباحث ان يتوصل يف ضوء دراسته للمصنفات املرصية إىل نظرة عامة وتقويم 
لبعض ادوات البحث العلمي التي سارت عليها تلك املصنفات مع حماولته – قدر 

االمكان – عدم تكرار ما ُذكر أو االستشهاد به يف الفصول السابقة .
لقد تبني من استعراض تبويب )كتب السرية( اهنا حرصت يف اغلبها  عىل التوفيق بني 
الرتمجة الشخصية لالمام احلسني )A( ، وابراز الفضائل واملناقب باطناب وتفصيل، 
وبني رسد تفصيالت ثورته )A( رسدًا تارخييًا ، وقد خال هذا الرسد يف الغالب من 
مناقشة الروايات أو طرح اآلراء ، وعمد بعض كّتاهبا إىل افراد عنوان خاص يف هناية 
آراء  مناقشة  أو   ، تارخيية  فيام قدمه من تفصيالت  رأيه  ليبني  للثورة  التارخيي  الرسد 
املؤرخني والباحثني يف أسباب وأبعاد وتداعيات ثورة احلسني )A(، فحملت تلك 
املباحث عنوانات بّينت هذه املضامني مثل : )) هل أصاب (( )211( ، و ))الشهيد 
ويزيد (()212(، )) يف ميزان احلق (()213( ، )) رحلة احلسني يف امليزان (()214(، 
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)) دفاع عن احلسني (()215( أو صياغة ابرز االشكاالت التارخيية عىل شكل اسئلة 
والعنونة هلا بـ ))سؤال(()216( . وقد سبق مجيع الباحثني املرصيني إىل هذا اللون 
من التنسيق العقاد ، حتى يمكن القول ان مجيع من سار عىل ذلك قد أفاد منه يف هذا 

املجال وان اختلفوا معه يف طريقة املعاجلة .

اإلمام احلسني )A( يف املصنفات املصرية نظرة عامة وتقومي يف املنهج واسلوب الكتابة
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اخلامتة

بعد إكامل بحثي املوسوم سرية اإلمام احلسني )A( يف املصنفات املرصية نظرة عامة 
وتقويم يف املنهج وأسلوب الكتابة توصلت للنتائج اآلتية : 

1-أبدى الكتاب املرصيون اهتامما خاصا عن سرية وثورة اإلمام احلسني )A( يف 
معظم مصنفاهتم سواء التارخيية أو األدبية منها . 

اجلامهريي يف  والربيق  العميل  الطابع  بني  اجلمع  املرصيني  الكتاب  بعض  2-توخى 
احلسني   ، ، كمفردات  معا  االسمني  مؤلفاهتم حتمل  بعض  كانت  وهلذا   ، مؤلفاهتم 

سبط الرسول ، واحلسني سيد شباب أهل اجلنة وغريها . 
املصنفات املرصية اخلاصة بسرية احلسني )A( من مقدمات  3-لقد خلت بعض 
توضيح الغاية من مؤلفاهتم أو أمهيتها ، أو أبرز القضايا التي رغب الكتاب للوقوف 

عليها . 
(A( 4-حاول بعض الكتاب املرصيني من تفصيل السرية اخلاصة باإلمام احلسني
من حيث والدته ، ورعاية النبي )d ( له ، وصفاته ، وأخالقه ، وعبادته ، وجهاده ، 

مقارنة بام عرف عن يزيد من أخالق ذميمة . 
5-حاول بعض الكتاب املرصيني الدمج ، بني شخصية اإلمام احلسني ) A( وأخته 
زينب )h( ، بحيث كان هلا النصيب األكرب يف معظم تلك املصنفات بإطالق اسم 

الشقيقني يف كربالء . 
6-هناك تفاوت واضح بني املؤلفني املرصيني من حيث األبعاد الفكرية والعقائدية 
واحلضارية لثورة اإلمام احلسني )A( فالبعض جعلها واحدة من أهم عرش ثورات 
يف االسالم ، واعتمد البعض اآلخر عىل أسلوب التعريف باحلسني )A( من حيث 

النسب والوالدة واألخالق . كام أن البعض أسهب والبعض قليل احلديث .
عن  معرٍب  واضح  أديب  بأسلوب  كربالء  واقعة  املرصيني  الكتاب  بعض  7-صاغ 
وجهات نظرهم ، وباألستعانة باألبيات الشعرية الواضحة التي تذكر تلك الواقعة . 
أو  املصدر  اىل  لإلشارة  اهلوامش  استخدام  املرصيني عىل  املؤلفني  بعض  8-حرص 
، ولكن معظمهم كان منضبطا بمنهجيته  متباينة  ، وإن كانت تلك اإلشارة  املرجع 

الواضحة الصحيحة ، وان قساًم منهم كان يتحرر من تلك املنهجية . 
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9-يتبنى بعض الكتاب املرصيني وجهات نظر بعض املسترشقني الغرب ، ووصف 
تعليق  نقل تلك اآلراء دون  أو   ، تعليقاهتم علمية وفيها جرأة واضحة  بأن  البعض 

يذكر ، يف حني أن البعض منهم قد أفرد اآلراء املنصفة يف هذا اجلانب . 
10-إستخدم بعض الكتاب املرصيني املقدمة املطولة يف معظم مؤلفاهتم التي دونوها 
عن سرية اإلمام احلسني )A( وثورته . وان البعض كان يشري يف مقدمته لتفصيالت 

دراسته ومصادره التي كان يريد استخدامها .

اإلمام احلسني )A( يف املصنفات املصرية نظرة عامة وتقومي يف املنهج واسلوب الكتابة
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اهلوامش

)1( ينظر : عبد العليم ، سيدنا اإلمام احلسني ، ؛ عيسى ؛ دم احلسني ، العقاد ، أبو 
الشهداء ؛ النفيس ، عىل خطى احلسني ؛ أبو النرص ، احلسني بن عيل ؛ غريب ، اإلمام 
احلسني ؛ قرون ، عظمة اإلمام احلسني ، يوسف ، سيد شباب أهل اجلنة ؛ السحار ، 
حياة احلسني ، عويس ، شهيد كربالء ، ، مشتهري ، سيد شباب أهل اجلنة ، لطفي ، 

الشهيد اخلالد ، أبو علم ، احلسني بن عيل .
)2( حسن ، زعامء اإلسالم ، ص197 – 201 ، كريم ، اعالم يف التاريخ ، ص80 

. 88 –
 ، النبي  – 339 ؛ السحار ، أهل بيت  النبي ، ص316  )3( السيد ، سرية آل بيت 
، أهل  ، حممد   119 – السرية ، ص97  نفحات من   ، النفيس  ؛   349 – ص300 

البيت يف مرص ، ص43 – 82 ، أبو كف ، آل بيت النبي ، ص17 – 34 . 
)4( سيد األهل ، زينب ، ص43 – 108 ، غريب ، بطلة كربالء ، 77 – 125 ، 
 ، ، منصور  الرسول يف كربالء  ابناء   ، ؛ خالد   49 – السيدة زينب ، ص42  سعد، 

الشقيقان يف كربالء ، ص14 – 22 ، 35 – 83 ، ص71 – 169 .
 ، الصادق  جعفر  اإلمام   ، اجلندي   ،  80 – ص55   ، واحلسني  احلسن   ، رضا   )5(

ص37 – 49 .
)6( حسن ، تاريخ اإلسالم ، ص398 – 400 ، حسن ، التاريخ اإلسالمي العام، 
التاريخ   ، – 138 ، ماجد  السياسية ، ص134  ، احلياة  – 285 ، رسور  ص283 

السيايس ، 67/2 – 79 ، كحيلة ، العقد الثمني ، ص152 – 154 .
؛   208  –  195/2  ، األموية  الدولة   – اإلسالمي  التاريخ  موسوعة   ، شلبي   )7(
– 93 ، شاهني ، الدولة األموية املفرتى عليها ،  النجار ، الدولة األموية ، ص81 
– 476 ، اخلرضي  – 330 ، عبد اللطيف ، العامل اإلسالمي ، ص472  ص307 
، خفاجي ،   129 –  124/2 ، األموية  – الدولة  األمم  تاريخ  بك، حمارضات يف 

معارك فاصلة ، ص32 – 33 ، غنيم ، الثورات العلوية ، ص130 – 197 .
– 60 ، الرشيف ، دور  )8( عبد العال ، احلالة السياسية للمدينة املنورة ، ص53 
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احلجاز ، ص417 – 426 .
 ، الشيعية  العقائد   ، – 169 ، شاه  اليمني واليسار ، ص160   ، ينظر : صالح   )9(
ص70 – 71 ، صالح ، العرب واإلسالم ، ص311 – 318 ، اجلربي ، حوار مع 
– 256 ، طه حسني ، الفتنة الكربى ) عيل  – 248 ، ص252  الشيعة ، ص246 
 ،  77 – النبي ، ص13  – 247 ، صبيح ، خصوصية وبرشية  وبنوه ( ، ص237 
– 125 ، الصديف ، احلسني ابدًا ،  – 116 ، ص123  – 105 ، ص106  ص77 
ص268 – 284 ، 291 – 336 ، ص369 ، أبو السعود ، الشيعة ، ص67 – 82، 

حممد ، حضارة الدولة ، ص159 – 160 .
)10( خليف ، حياة الشعر ، ص67 ، ص126 – 132 ، احلويف ، أدب السياسة ، 
ص40 – 41 ، اجلمل ، سرية احلسني يف الشعر العريب ، ، ص62 – 77 ، ص80 
الرشقاوي ،   ، ، رواية صوت احلسني  ، عيش  ، رواية غادة كربالء  ، زيدان   98 –

مرسحية احلسني ثائرًا – احلسني شهيدًا .
)11( فرحات ، دراسة وحتقيق قيد الرشيد ، ص73 – 79 ، اجلمييل ، حتقيق ودراسة 

كتاب استشهاد احلسني للطربي ، ص9 – 23 .
)12( دم احلسني ، ص54 .

الثورات  تتبع  قد  املوضوع  هذا  وألن   ((  : فقال  مقدمته  يف  ذلك  غنيم  ذكر   )13(
عىل  وثورته  للحسني  السياسية  احلياة  عىل  وركز   ، عامة  األموي  العرص  يف  العلوية 
يزيد بصفة خاصة فقد أطلقت عليه اسمني . احدمها : علمي لطاليب يف اجلامعة وهو 
) الثورات العلوية يف العرص األموي ( . والثاين ذا بريق مجاهريي وهو ) احلسني بن 

عيل امام حمكمة التاريخ ( ... (( . الثورات العلوية ، ص8 .
)14( كريم ، اعالم يف التاريخ ، ص80 .
)15( حسن ، زعامء اإلسالم ، ص197 .

)16( ينظر : حممد ، أهل البيت يف مرص ، ص43 ، أبو كف ، آل بيت النبي ، ص17، 
السيد ، سرية آل بيت النبي ، ص316 ، النفيس ، نفحات من السرية ، ص97 .

)17( النفيس ، عىل خطى احلسني ، ص59 .
)18( خفاجي ، معارك فاصلة ، ص32 – 33 ، كحيلة ، العقد الثمني ، ص152 .

)19( صالح ، العرب واإلسالم ، ص310 ، أبو السعود ، الشيعة ، ص67 ، شلبي، 

اإلمام احلسني )A( يف املصنفات املصرية نظرة عامة وتقومي يف املنهج واسلوب الكتابة
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العامل   ، اللطيف  عبد   ،  195/2  ، األموية  الدولة   – اإلسالمي  التاريخ  موسوعة 
اإلسالمي ، ص472 ، وينظر : شاهني ، الدولة األموية املفرتى عليها ، ص307 ، 

احلويف ، أدب السياسة ، ص38 ، رسور ، احلياة السياسية ، ص132 .
)20( شاه ، العقائد الشيعية ، ص70 .

)21( اجلربي ، حوار مع الشيعة ، ص246 ، ماجد ، التاريخ السيايس ، 67/2 .
)22( النجار ، الدولة األموية ، ص81 ، حسن ، تاريخ اإلسالم ، ص398 ؛ عبد 

العال ، احلالة السياسية ، ص53 .
)23( اخلرضي بك ، حمارضات يف تاريخ األمم – الدولة األموية ، 124/2 .

)24( حممد ، حضارة الدولة ، ص159 .
)25( حسن ، التاريخ اإلسالمي ، ص283 .

)26( املصدر نفسه ، ص285 .
)27( ينظر : السحار ، أهل بيت النبي ؛ لطفي ، الشهيد اخلالد ؛ قرون ، عظمة اإلمام 

احلسني ، رضا ، احلسن واحلسني .
)28( ينظر : يوسف ، سيد شباب أهل اجلنة ، ص9 – 16 ، غنيم ، الثورات العلوية، 

ص6 – 8 .
)29( احلسني بن عيل ، ص10 .

)30( احلسني بن عيل ، ص8 .
)31( شهيد كربالء ، ص5 .

)32( سيد شباب أهل اجلنة ، ص12 ، وينظر : غنيم ، الثورات العلوية ، ص6 ، أبو 
النرص ، احلسني بن عيل ، ص5 .

)33( يوسف ، سيد شباب أهل اجلنة ، ص12 – 13 .
)34( املصدر نفسه ، ص14 .

)35( غريب ، اإلمام احلسني ، ص9 .
)36( عبد العليم ، سيدنا اإلمام احلسني ، ص3 ، ص7 ، صبيح ، خصوصية وبرشية 

النبي ، ص10 .
)37( صبيح ، خصوصية وبرشية النبي ، ص11 .

)38( الصديف ، ابدًا حسني ، ص7 . وينظر : ما ذكر أبو النرص خامتًا به كتابه من دعوة 
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للوحدة اإلسالمية ومما قاله : )) ... وكل أملنا ان يالقي كتابنا هذا ما يستحقه من 
تأييد وان يسري سبيله بني املسلمني موحدًا صفوفهم ، مؤيدًا رغبة اإلمام يف الوحدة، 
عاماًل عىل اقرار رغائبه ومبادئه وما كان يعمل له ويسعى إليه (( . احلسني بن عيل ، 

ص155 .
التاريخ ،  ، اعالم يف  ، كريم   6 – )39( مشتهري ، سيد شباب أهل اجلنة ، ص5 

ص20 .
)40( أبو علم ، احلسني بن عيل ، ص7 ، عبد العليم ، سيدنا اإلمام احلسني ، ص3 .

)41( سيد شباب أهل اجلنة ، ص7 – 8 .
)42( غنيم ، الثورات العلوية ، ص6 .

)43( منصور ، الشقيقان يف كربالء ، ص3 – 5 .
)44( خالد ، ابناء الرسول يف كربالء ، ص8 ، وينظر : عيسى ، دم احلسني ، ص8 .

)45( النفيس ، عىل خطى احلسني ، ص5 – 6 .
)46( ينظر : زيدان ، غادة كربالء ، عيش ، صوت احلسني .

)47( الرشقاوي ، مرسحية احلسني ثائرًا ، احلسني شهيدًا .
)48( احلسني بن عيل ، ص6 .

)49( خصوصية وبرشية النبي ، ص11 ، وينظر : يوسف ، سيد شباب أهل اجلنة ، 
ص21 .

)50( الصديف ، احلسني أبدًا ، ص5 .
)51( املصدر نفسه ، ص6 .

وقد اطلع الباحث عىل إشارة الطروحة املاجستري التي كان يزمع الصديف تقديمها 
بالقاهرة يف  العملية  العايل للفنون الشعبية للدراسات  – املعهد  الفنون  إىل أكاديمية 
موسوعة الشيعة يف العامل ، ومما قاله يف هذا املجال : )) ودراسة احلسني بن عيل يف 

املعتقد الشعبي تتطلب ما ييل :
1- دراسته ) باإلضافة إىل واليته ( من خالل املعتقد الشعبي يف آل البيت بشكل 

عام.
2- دراسة املعتقد الشعبي يف السلسلة املنتسبة إليه )االرشاف( .

3- دراسة بعض األفكار املرتبطة به وتتبعها يف املصادر املختلفة كأفكار : الغيبة، 

اإلمام احلسني )A( يف املصنفات املصرية نظرة عامة وتقومي يف املنهج واسلوب الكتابة
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العودة ، املسيح الدجال ، املهدي املنتظر ، يوم عاشوراء ) العارش من حمرم ( ، 
االربعني ) 20 صفر ( ، فكرة الفداء بالدم وخالص العامل بني املسيح واحلسني ، 

بني حييى بن زكريا واحلسني .. (( . الشيعة يف مرص ، ص276 – 277 .
)52( ينظر : رسور ، احلياة السياسية ، ص134 – 138 ، حسن ، التاريخ اإلسالمي 

العام ، ص283 – 285 ، ماجد ، التاريخ السيايس ، 67/2 – 79 .
)53( عىل خطى احلسني ، ص151 – 152 .

)54( ابناء الرسول يف كربالء ، ص173 .
)55( سيدنا اإلمام احلسني ، ص206 – 207 .

)56( سيد شباب أهل اجلنة ، ص469 – 479 .
)57( ينظر : العقاد ، أبو الشهداء ، ص429 – 432 ، أبو علم ، احلسني بن عيل ، 
– 214 ، أبو النرص ، احلسني بن عيل ، ص157 ، قرون ، عظمة اإلمام  ص213 
احلسني ، ص   ، عويس ، شهيد كربالء ، ص255 – 256 ، لطفي ، الشهيد اخلالد، 

ص64 .
)58( ينظر : عيسى ، دم احلسني ، ص164 – 165 .

)59( العقاد ، أبو الشهداء ، ص91 – 130 ، لطفي ، الشهيد اخلالد ، ص8 – 91، 
 ، 8 – – 9 ، قرون ، عظمة اإلمام احلسني ، ص3  عويس ، شهيد كربالء ، ص7 

غريب ، اإلمام احلسني ، ص13 – 15 ، غنيم ، الثورات العلوية ، ص9 – 16 .
)60( الثورات العلوية ، ص10 – 11 .

)61( ينظر : حاشية التحقيق لكتاب أبو الشهداء للعقاد ، ص64 .
)62( طبع كتاب أمحد لطفي الطبعة األوىل سنة 1367هـ/1947م .

)63( طبع كتاب فهمي عويس الطبعة األوىل سنة 1368هـ/1948م .
 ، الشهيد اخلالد ، ص18   ، ، لطفي   197 – الشهداء ، ص91  أبو   ، العقاد   )64(
 – ص33   ، احلسني  اإلمام   ، غريب   ،  115 – ص101   ، كربالء  شهيد   ، عويس 

143، قرون ، عظمة اإلمام احلسني ، ص42 – 50 .
)65( خالد ، ابناء الرسول ، ص13 – 147 ، اجلمل ، سرية احلسني ، ص1 – 104، 
أبو النرص ، احلسني بن عيل ، ص17 – 151 ، النفيس ، عىل خطى احلسني ، ص15 

. 147 –
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)66( احلسني بن عيل ، ص10 – 16 .
)67( عىل خطى احلسني ، ص8 – 9 .
)68( احلسني بن عيل ، ص35 – 43 .

)69( سرية احلسني ، ص61 – 77 .
)70( عبد العليم ، سيدنا اإلمام احلسني ، ص11 – 144 ، أبو علم ، احلسني بن 
عيل، ص13 – 170 ، يوسف ، سيد شباب أهل اجلنة ، ص54 – 70 ، ص91 – 
114 ، ص169 – 173 ، ص177 – 195 ، ص199 – 253 ، ص445 – 457 .

)71( سيد شباب أهل اجلنة ، ص12 – 23 . 
)72( املصدر نفسه ، ص27 .

)73( سيد شباب أهل اجلنة ، ص23 – 26 ، ص33 – 54 .
)74( سيد شباب أهل اجلنة ، ص55 – 57 .

)75( املصدر نفسه ، ص58 .
)76( مشتهري ، سيد شباب أهل اجلنة ، ص44 – 45 .

)77( املصدر نفسه ، ص55 – 58 .
)78( دم احلسني ، ص13 .

)79( املصدر نفسه ، ص13 – 162 .
)80( اعالم يف التاريخ اإلسالمي ، ص379 – 382 .

)81( اعالم يف التاريخ اإلسالمي ، ص80 – 88 .
)82( املصدر نفسه ، ص81 .

)83( زعامء اإلسالم ، ص197 – 207 .
)84( سرية آل بيت النبي ، ص316 – 332 .

)85( أهل البيت يف مرص ، ص43 – 82 .
)86( آل بيت النبي ، ص17 – 28 .

)87( نفحات من السرية ، ص97 – 113 .
)88( أهل بيت النبي ، ص300 – 349 .

)89( منصور ، الشقيقان يف كربالء ، ص6 – 22 ، ص35 – 114 .
)90( ينظر : املصدر نفسه ، ص149 – 151 .

اإلمام احلسني )A( يف املصنفات املصرية نظرة عامة وتقومي يف املنهج واسلوب الكتابة
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)91( زينب بنت عيل ، ص20 – 35 ، ص43 – 108 ، ص108 – 174 .
)92( بطلة كربالء ، ص77 – 109 .
)93( السيدة زينب ، ص41 – 56 .

)94( رضا ، احلسن واحلسني ، ص53 – 98 .
)95( اإلمام جعفر الصادق ، ص37 – 60 .

)96(  ينظر : رسور ، احلياة السياسية ، ص134 – 138 ، حسن ، التاريخ اإلسالمي 
العام ، ص283 – 285 ، ماجد ، التاريخ السيايس ، 67/2 – 79 ، كحيلة ، العقد 

الثمني ، ص152 – 154 .
)97( ينظر : اخلرضي بك ، تاريخ األمم اإلسالمية – الدولة األموية ، 124/2 – 
129 ، النجار ، الدولة األموية ، ص81 – 91 ، شلبي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي 
– الدولة األموية ، 195/2 – 208 ، خفاجي ، معارك فاصلة ، ص32 – 33 ، عبد 

اللطيف ، العامل اإلسالمي ، ص472 – 476 .
)98( الدولة األموية املفرتى عليها ، ص307 – 330 .

)99( عبد العال ، احلالة السياسية ، ص53 .
)100( عبد العال ، احلالة السياسية ، ص53 – 60 .

)101( الرشيف ، دور احلجاز ، ص417 – 426 .
)102( عرش ثورات ، ص70 .

)103( املصدر نفسه ، ص70 – 87 .
)104( صبيح ، خصوصية وبرشية النبي ، ص13 – 125 .

)105( ابدًا حسني ، ص268 .
)106( الصديف ، ابدًا حسني ، ص268 – 275 ، ص275 – 336 ، ص336 – 

. 369
)107(  ينظر : اجلربي ، حوار مع الشيعة ، ص246 – 248 ، شاه ، العقائد الشيعية، 

ص71 – 73 ، حممد ، حضارة الدولة ، ص159 – 160 .
– 84 ، صالح ، العرب واإلسالم،  )108( ينظر : أبو السعود ، الشيعة ، ص67 
 ،  441  –  240/2  ،  ) وبنوه  عيل   ( الكربى  الفتنة   ، حسني   ،  317  – ص310 

ص243 – 245 .
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)109( صالح ، اليمني واليسار ، ص162 – 164 ، ص168 – 169 .
 .  132 – ص130   ،  128 – ص26   ، ص67   ، الكوفة  يف  الشعر  حياة   )110(

وينظر: احلويف ، أدب السياسة ، ص40 – 43 .
 ، به  ، وُأغرمت  ، وأحبها  بأن احلسني )A( تزوج زينب هذه  القول  )111( مثل 
ثم طلقها لتعود إىل زوجها ابن سالم . ينظر : صوت احلسني ، ص71 ، ص75 ، 

ص76 – 79 ، ص82 .
)112( املصدر نفسه ، ص164 .

)113( ينظر : زيدان ، ص25 – 26 ، ص260 – 308 ، ص309 – 334 .
)114( حتقيق ودراسة كتاب استشهاد احلسني ، ص9 – 18 .

)115(املصدر نفسه ، ص21 .
)116( املصدر نفسه ، ص21 – 23 .

)117( دراسة وحتقيق قيد الرشيد ، ص73 .
)118( فرحات ، دراسة وحتقيق قيد الرشيد ، ص73 – 79 .

)119( العقاد ، أبو الشهداء ، خالد ، ابناء الرسول يف كربالء ، قرون ، عظمة اإلمام 
احلسني ، ، عيسى ، دم احلسني ، مشتهري ، سيد شباب أهل اجلنة .

)120( غريب ، اإلمام احلسني ، ص165 – 166 .
)121( يوسف ، سيد شباب أهل اجلنة ، مجيع صفحات الكتاب ، النفيس ، عىل خطى 
احلسني ، ص64 ، ص65 ، ص76 ، ص80 – 81 ، ص87 ، ص89 ، ص95 ، 
ص96 ، وغريها ، اجلمل ، سرية احلسني ، يف كل صفحاته ، غنيم ، الثورات العلوية، 

يف كل الصفحات ، ويمل احيانًا ذكر املؤلف .
)122( ينظر : عويس ، شهيد كربالء ، ص110 ، ص122 ، ص123 ، ص217، 
ص218 ، أبو النرص ، احلسني ، ص53 ، ص148 ، أبو علم ، احلسني بن عيل ، 
ص18 ، ص53 ، ص54 ، ص168 ، ص169 ، ص170 ، عبد العليم ، سيدنا 

اإلمام احلسني ، ص54 ، ص148 ، ص172 .
)123( عبد العليم ، سيدنا اإلمام احلسني ، ص70 .

)124( لطفي ، الشهيد اخلالد ، ص42 هامش )1( ، ص59 هامش )1( .
)125(  أبو علم ، احلسني بن عيل ، ص211 – 211 ، عبد العليم ، سيدنا اإلمام 

اإلمام احلسني )A( يف املصنفات املصرية نظرة عامة وتقومي يف املنهج واسلوب الكتابة
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احلسني ، 204 .
خمتلف  يف   ، احلسني  سرية   ، اجلمل   ، ص9   ، عيل  بن  احلسني   ، النرص  أبو   )126(
الصفحات ، يوسف ، سيد شباب أهل اجلنة ، يف خمتلف الصفحات ، لطفي ، الشهيد 
اخلالد ، ص42 ، ص59 ، عويس ، شهيد كربالء ، ص110 ، ص122 ، ص123 ، 
ص254 ، عبد العليم ، سيدنا اإلمام احلسني ، ص51 ، ص204 ، أبو علم ، احلسني 
، ، مواضع متعددة ، غريب ،  العلوية  الثورات   ، ، غنيم  بن عيل ، مواضع متعددة 
اإلمام احلسني ، ص165 – 166 ، النفيس ، عىل خطى احلسني ، صفحات متعددة .
)127( أبو النرص ، احلسني بن عيل ، ص148 ، اجلمل ، سرية احلسني ، ص97 – 

98 ، ص100 – 101 ، يوسف ، سيد شباب أهل اجلنة ، ص10 .
– 166 ، عبد  – 85 ، ص165  ، اإلمام احلسني ، ص84  ينظر : غريب   )128(
العليم ، سيدنا اإلمام احلسني ، ص204 ، أبو علم ، احلسني بن عيل ، عدة صفحات، 
لطفي ، الشهيد اخلالد ، ص22 ، ص51 ، ص63 ، اجلمل ، سرية احلسني ، ص70 
– 75 ، ص83 ، ص96 ، ص105 ، غنيم ، الثورات العلوية ، ص192 ، ص201.
– 293 ، اجلمل ، سرية احلسني ،  )129( ينظر : العقاد ، أبو الشهداء ، ص292 
ص74 ، غنيم ، الثورات العلوية ، ص7 ، ص190 – 192 ، يوسف ، سيد شباب 
 ،  436  – ص420   ، ص417   ،  408  – ص407   ،  14  – ص12   ، اجلنة  أهل 

النفيس، عىل خطى احلسني ، ص98 ، ص104 – 106 .
) 130 ( ينظر ، أبو النرص ، احلسني بن عيل ، قائمة املراجع ،ص9، اجلمل ، سرية 

احلسني ،ص1،ص64،ص97
ص98 ، ص101 ، غنيم ، الثورات العلوية ، ص190 ، ص192 .

)131( ينظر : كريم ، اعالم يف التاريخ ، ص80 – 88 ، حسن ، زعامء اإلسالم ، 
ص197 – 199 .

)132( ينظر : السيد ، سرية آل بيت النبي ، ص317 – 318 ، ص322 ، ص324 
 ، السرية  من  نفحات   ، النفيس   ،  338 – – 331 ، ص333  – 326 ، ص329 

ص99 – 113 .
)133( النفيس ، نفحات من السرية ، ص99 – 113 ، السيد ، سرية آل بيت النبي، 
ص317 – 318 ، ص322 ، ص324 – 326 ، ص329 – 331 ، ص333 – 
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. 338
)134( السيد ، سرية آل بيت النبي ، ص319 – 320 .

)135( أبو كف ، آل بيت النبي ، ص24 ، ص26 ، ص29 ؛ حممد ، أهل البيت يف 
مرص ، ص70 ، ص71 ، ص72 ، ص74 .

)136( منصور ، الشقيقان يف كربالء .
)137( غريب ، بطلة كربالء ، ص164 – 165 .

)138( سعد ، السيدة زينب ، ص44 ، ص46 ، ص47 ، ص48 ، ص49 .
)139( سيد األهل ، زينب بنت عيل ، ص43 – 108 .

)140( ينظر : املصدر نفسه ، ص48 ، ص50 ، ص51 ، ص52 ، ص69 ، ص72، 
ص74 ، ص80 ، ص87 ، ص89 ، ص90 ، ص92 ، ص97 وغريها ، سعد ، 

السيدة زينب ، ص49 ، ص77 .
)141( رضا ، احلسن واحلسني ، ص55 – 96 .

)142( اجلندي ، اإلمام جعفر الصادق ، ص37 – 50 ، وينظر : ص394 – 397 .
)143( ينظر مثاًل : رضا ، احلسن واحلسني ، ص84 .

)144( ماجد ، التاريخ السيايس ، 67/2 – 79 ، رسور ، احلياة السياسية ، ص134 
. 138 –

)145( ينظر : كحيلة ، العقد الثمني ، ص152 – 154 ، إبراهيم ، أيام العرب ، 
ص399 – 482 .

)146( تاريخ اإلسالم ، ص398 .
)147( املصدر نفسه ، ص400 .

)148( حسن ، تاريخ اإلسالم ، ص 399.
)149( املصدر نفسه ، ص400 . 

) 150( املصدر نفسه ، 399.
)151( املصدر نفسه ، 398.
)152( املصدر نفسه ، 400.

)153( حسن ، التاريخ اإلسالمي ، ص285-283.
الرسل  تاريخ   ، الطوال  األخبار   ، والسياسة  اإلمامة   : التوايل  عىل  وكتبهم   )154(

اإلمام احلسني )A( يف املصنفات املصرية نظرة عامة وتقومي يف املنهج واسلوب الكتابة
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وامللوك ، مقاتل الطالبيني ، مروج الذهب ، الكامل .
)155( مثل : الفتنة الكربى لطه حسني ، واخلوارج والشيعة لفلهاوزن .

)156( ينظر : عبد العال ، احلالة السياسية ، ص53 ، ص54 ، ص55 ، ص57 ، 
الرشيف ، دور احلجاز ، ص417 – 426 .

)157( ينظر مثاًل : الرشيف ، دور احلجاز ، ص420 – 422 .
الفتنة الكربى ) عيل   ، )158( املصدر نفسه ، ص424 ، وينظر للمقارنة : حسني 

وبنوه ( ، 245/2 .
)159( ينظر : اخلرضي بك ، تاريخ األمم اإلسالمية – الدولة األموية ، 124/2 – 

129 ، خفاجي ، معارك فاصلة ، ص32 – 33 .
)160(  ينظر : عبد اللطيف ، العامل اإلسالمي ، ص472 – 476 ، شلبي ، موسوعة 
التاريخ اإلسالمي - الدولة األموية ، 195/2 – 208 ، النجار ، الدولة األموية ، 
ص81 – 93 ، شاهني ، الدولة األموية املفرتى عليها ، ص307 – 330 ، ص478 

– ص501 .
)161( ينظر : عبد اللطيف ، العامل اإلسالمي ، ص472 – 476 ، النجار ، الدولة 

األموية ، ص81 – 93 ، شاهني ، الدولة األموية املفرتى عليها ، ص330-307.
)162( العامل اإلسالمي ، ص د ، ص هـ ، ص و ، ص ح ، ص472 .

)163( قال ابن حجر عن أيب خمنف : )) اخباري تالف ، ال يوثق به ، تركه أبو حاتم 
وغريه ، وقال الدارقطني ضعيف ، وقال حييى بن معني : ليس بثقة ، وقال ابن عدي : 
شيعي حمرتق صاحب اخبارهم (( !! . ابن حجر ، أمحد بن عيل )ت852هـ/1448م(، 

لسان امليزان ، ط مرص ، )بال.ت( ، 492/4 ، يتضح التوجه يف التكذيب لتشيعه .
)164( الدولة األموية املفرتى عليها ، ص44 – 46 .

)165( ينظر عىل سبيل املثال : ابن النديم ، الفهرست ، ص111 – 113 ، العاميل ، 
حمسن األمني ، اعيان الشيعة ، ط بريوت ، 1401هـ/1980م ، ح1 ، ق1 ، ص127، 
ص128 ، اخلوانساري ، حممد باقر ، روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات، 

حتقيق : اسد اهلل اسامعيليان ، ط طهران ، 1392هـ/1972م ، 268/7 – 270 .
)166( الدولة األموية املفرتى عليها ، ص58 .

)167( املصدر نفسه ، ص61 .
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)168( محادة ، دراسة وثقية ، ص17 .
)169( وذلك ما قاله : ابن حجر ، لسان امليزان ، 100/5 .

)170( الدولة األموية املفرتى عليها ، ص64 .
)171( العواصم من القواصم ، ص166 .

)172( الدولة األموية املفرتى عليها ، ص321 – 323 .
)173( البداية والنهاية ، 21/10 ، وينظر : شاهني ، الدولة األموية املفرتى عليها، 

ص74 – 75 .
)174( املصدر نفسه ، 193/11 .

)175( احلسيني ، احلافظ ابن كثري ، ص504 .
)176(  ينظر : حسني ، الفتنة الكربى ) عيل وبنوه ( ، 240/2 – 245 ، 250 ، 

صالح ، اليمني واليسار ، ص171 – 172 .
)177( ينظر : حممد ، حضارة الدولة ، ص160 ، أبو السعود ، الشيعة ، ص67 – 

74 ، شاه ، العقائد الشيعية ، ص72 .
)178( اجلربي ، حوار مع الشيعة ، ص236 ، ص240 ، ص244 ، ص246 – 
 ، ثورات  ، عرش  اخلربوطيل   ، ابدًا حسني ، ص270 ، ص276   ، الصديف  ؛   247

ص71 – 87 ، صالح ، العرب واإلسالم ، ص310 – 317 .
)179( ينظر : الصديف ، احلسني أبدًا ، ص270 ، 276 ، صالح ، اليمني واليسار ، 
ص171 – 172 ، حسني ، الفتنة الكربى )عيل وبنوه( ، 250/2، اخلربوطيل ، عرش 

ثورات ، ص87-71.
 ً تكرارا  كتابه  وكان  العريب  ابن  كتبه  ما  اعتمد  الذي   ، اجلربي  السيام   )180(
الحتجاجاته يف تنزيه يزيد ، فضال عن اعتامده ابن كثري وابن خلدون ، ينظر : حوار 
مع الشيعة ، ص236 ، ص240 ، ص245 ، ص246 ؛ اخلربوطيل ، عرش ثورات ، 

ص76 – 87 ، ص84 – 85 .
)181( ينظر : صالح ، اليمني واليسار ، ص171 – 172 ، حسني ، الفتنة الكربى ) 

عيل وبنوه ( ، 250/2 ، الصديف ، ابدًا حسني ، ص258 .
)182( خليف ، حياة الشعر يف الكوفة ، ص67 ، ص127 – 132 .

التارخيية  لروايته  املراجع  من  قائمة  فوضع  زيدان  جرجي  سار  ذلك  وعىل   )183(
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غادة كربالء ، ص4 .
)184( ينظر : يوسف ، سيد شباب أهل اجلنة ، ص389 – 391 ، 417 – 429 ، 

غنيم ، الثورات العلوية ، ص189 – 192 .
، سيد شباب أهل  ؛ يوسف  التيار االسرتدادي ، ص75   ، : غزاوي  ينظر   )185(

اجلنة ، ص10 – 11 ، عبد اآلخر ، التآمر عىل التاريخ اإلسالمي ، ص81 – 85 .
)186( من كتابه )The Pereacing of Islam( نقاًل عن يوسف ، سيد شباب 
أهل اجلنة ، ص437 ، وينظر بعض الباحثني املرصيني الذين نقلوا هذا الرأي وقيموه 
انه تعليق عميل ، أو من أخذه بتسليم وقبول : شلبي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي - 

الدولة األموية ، 206/2 ، حسن ، التاريخ اإلسالمي العام ، ص285 .
)187( سيد شباب أهل اجلنة ، ص438 .

)188( شلبي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي - الدولة األموية ، 206/2 – 207 .
)189( ينظر : اخلربوطيل ، عرش ثورات ، ص86 – 87 .

)190( سرية احلسني ، ص103 ، وينظر : يوسف ، سيد شباب أهل اجلنة ، ص437.
)191( تاريخ اإلسالم ، ص401 .

)192( ينظر : أبو علم ، احلسني بن عيل ، ص199 .
)193( اخلوارج والشيعة ، ص136 – 137 .

)194( موسوعة التاريخ اإلسالمي - الدولة األموية ، 207/2 .
)195( احلسني بن عيل ، ص200 .

)196( سرية احلسني ، ص101 – 102 .
)197( العقاد ، أبو الشهداء ، ص 210 . 
)198( نقال عن املصدر نفسه ، ص 210.

)199( احلسني بن عيل ، ص197 .
)200( أبو الشهداء ، ص 210 .

)201( مقدمة صوت احلسني ، ص20 .
)202( احلسني بن عيل ، ص49 .

)203( سيد شباب أهل اجلنة ، ص334 – 335 .
عيل،  بن  احلسني   ، النرص  أبو   ، ص218   ، كربالء  شهيد   ، عويس   : ينظر   )204(
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ص138 ، ص139 ، ص144 ، ص147 ؛ خالد ، ابناء الرسول يف كربالء ، ص107، 
العقاد ، أبو الشهداء ، ص300 ، عيسى ، دم احلسني ، ص96 ، ص111، حممد ، 
أهل البيت يف مرص ، ص43 ، النفيس ، نفحات من السرية ، ص116 ، ص119 ؛ 
سعد ، السيدة زينب ، ص46 ؛ اجلندي ، اإلمام جعفر الصادق ، ص38، ص39 ، 
ص40 – 41 ، ص47 – 48 ، ص49 ، رضا ، احلسن واحلسني ، ص62، النجار، 
الدولة األموية ، ص81 ، ص83 ، ص87 ؛ صالح ، العرب واإلسالم ، ص310 
– 317، الصديف ، ابدًا حسني ، ص269 ، ص277 ، ص287 ، ص288، خليف، 
حياة الشعر يف الكوفة ، ص126 ، عبد العال ، احلالة السياسية، ص59 ، ماجد ، 
العلوية ، ص10 ،  الثورات   ، التاريخ السيايس ، 68/2 ، 69 ، 73 ، 75 ، غنيم 
ص185 ، ص185 ، لطفي ، الشهيد اخلالد ، ص43 ، يوسف ، سيد شباب أهل 

اجلنة ، ص181 ، 183 ، 215 ، 246 ، 148 .
)205( عبد العليم ، سيدنا اإلمام احلسني ، ص12 ، ص22 ، ص36 ، ص103، 
دم   ، عيسى   ، ص305   ، ص300   ، الشهداء  أبو   ، العقاد  ؛  ص174   ، ص128 
احلسن   ، رضا  ؛   98  – ص97   ، ص95   ، ص89   ، ص35   ، ص28  احلسني، 
واحلسني، ص57 ، ص58 ، ص60 ، ص63 ، ص64 ، ص65 ، ص72 ، ص73، 
ص82، ص86 ، ص87 ، ص88 ، ص95 ، ص102 ، لطفي ، الشهيد اخلالد ، 

ص29 ، يوسف ، سيد شباب أهل اجلنة ، ص237. 
 ، ص103   ، ص74   ، ص73   ، ص69   ، ص61   ، احلسني  دم   ، عيسى   )206(
ص117 ، ص160 ، الصديف ، ابدًا حسني ، ص270 ، يوسف ، سيد شباب أهل 

اجلنة ، ص178 ، ص179 ، ص221 ، ص228 ، ص229 .
)207( عبد العليم ، سيدنا اإلمام احلسني ، ص89 ، ص128 ، عيسى ، دم احلسني، 
ص137 ، اجلندي ، اإلمام جعفر الصادق ، ص50 ، عبد العال ، احلالة السياسية، 
ص55 ، ماجد ، التاريخ السيايس ، 70/2 ، 73 ، 75 ؛ غنيم ، الثورات العلوية، 
ص166 – 167 ، 168 ، 169 ، يوسف ، سيد شباب أهل اجلنة ، ص71 ، ص95، 

ص100 ، ص179 ، ص182 .
)208( عويس ، شهيد كربالء ، ص117 – 119 ، ص121 – 122 ، ص128 ، 

ص131 ، ص134 – 135 ، ص152 – 153 ، ص155 .
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انرصف   ..  ((  : بعضًا  بعضهم  الكوفيني يف ختذيل  قول  بتفسري  قام عيسى   )209(
– املرادف من العامية املرصية .  الناس يكفونك (( فرّسها باهلامش )1( احنا مالنا 
وفرس القول الثاين ألهل الكوفة : )) وجييء الرجل إىل ابنه وأخيه فيقول .. فام تصنع 
– مرادف آخر . ينظر : دم  باحلرب (( بقوله يف هامش )2( هوة احنا قدهم يا عم 

احلسني ، ص41 .
)210( احلسني بن عيل ، ص101 – 103 ، هامش 1 .

)211( العقاد ، ابو الشهداء ، ص 197- 198 .
)212( قرون ، عظمة اإلمام احلسني ، ص 111 .

)213( عبد العليم ، سيدنا اإلمام احلسني ، ص 164 – 177 .
)214( ابو علم ، احلسني بن عيل ، ص 184 – 202 .

)215( مشتهري ، سيد شباب اهل اجلنة ، ص55 .
)216( عويس ، شهيد كربالء ، ص 201 – 203 .
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املصادر واملراجع
اوالً:  املصادر العربية القديمة  

- ابن حجر ، شهاب الدين امحد بن عيل العسقالين )ت852هـ/1448م( . 
1- لسان امليزان ، ط مرص ، )بال.ت( . 

- اخلوانساري ، حممد باقر 
2- روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات ، حتقيق : أسد اهلل إسامعيليان ، ط 

طهران ، 1392هـ/1972م . 
- ابن العريب ، أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري )ت543هـ/1148م( . 

 ، اخلطيب  الدين  حمب   : حواشيه  وعلق  حققه   ، القواصم  من  العواصم   -3
1425هـ/2004م . 

- ابن كثري ، عامد الدين أبو الفدا إسامعيل بن عمر الشافعي )ت774هـ/1372م( . 
 ، الرياض  ط   ، النجار  العزيز  عبد  حممد   : حتقيق   ، التاريخ  يف  والنهاية  البداية   -4

)بال.ت( 
- ابن النديم ، أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب املعروف بالوراق )ت380هـ/990م(. 

5- الفهرست ، حتقيق رضا جتدد ، ط طهران ، )بال.ت( . 
ثانيًا:  املراجع الثانوية احلديثة 

- العاميل ، حمسن االمني . 
 ، بريوت  ط   ، العاميل  االمني  حمسن  حسني   : حتقيق   ، الشيعة  اعيان   -1

1403هـ/1982م . 
- احلسيني ، حممد . 

2- احلافظ ابن كثري مؤرخًا ، بحث منشور يف كتاب املنهاج ، رقم 11 ، بريوت ، 
1425هـ/2004م .

ثالثًا:  املراجع املرصية 
- إبراهيم ، حممد أبو الفضل وعيل حممد البجاوي . 

1- أيام العرب يف اإلسالم ، ط4 ، القاهرة ، 1394هـ/1974م . 
- إبراهيم ، حممود ، 

2- قصيدة رصخة احلق ، موسوعة الشيعة يف العامل – الشيعة يف مرص ، ط بريوت ، 
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1423هـ/2003م 
- اجلربي ، عبد املتعال 

3- حوار مع الشيعة حول اخللفاء الراشدين وبني امية ، ط مرص ، 1406هـ/1985م. 
- اجلمل ، وحيد عبد احلكيم . 

4- سرية احلسني يف الشعر العريب حتى هناية العرص العبايس األول ، رسالة ماجستري 
غري منشورة ، كلية اآلداب / جامعة القاهرة ، 1401هـ/1980م . 

- اجلمييل ، السيد . 
5- حتقيق ودراسة كتاب استشهاد احلسني لالمام الطربي ويليه رأس احلسني لشيخ 

اإلسالم ابن تيمية ، ط2 ، بريوت ، 1417هـ/1997م 
- اجلندي ، عبد احلليم . 

6- اإلمام جعفر الصادق ، ط القاهرة ، 1407هـ/1986م . 
- حسن ، إبراهيم حسن . 

 ، القاهرة   ،  7 ط   ، واالجتامعي  والثقايف  والديني  السيايس  اإلسالم  تاريخ   -7
1394هـ/1974م . 

- حسن ، عيل إبراهيم . 
8- زعامء اإلسالم – تراجم 31 من زعامء املسلمني من البعثة النبوية إىل آخر العرص 

االموي ، ط القاهرة ، 1401هـ /1980  م . 
9- التاريخ اإلسالمي العام – اجلاهلية – الدولة العربية – الدولة العباسية ، ط6 ، 

القاهرة ، 1426هـ /2005 م .
- حسني ، طه . 

10- الفتنة الكربى )عيل وبنوه( ، ط 13 ، القاهرة ، 1420هـ/1999م . 
- محادة ، حممد ماهر . 

11- دراسة وثقية للتاريخ اإلسالمي ومصادره من عهد بني امية حتى الفتح العثامين 
لسورية ومرص ، ط بريوت ، 1409هـ/1988م . 

- احلويف ، امحد حممد . 
12- ادب السياسة يف العرص االموي ، ط بريوت ، 1385هـ/1965م . 

- خالد ، خالد حممد . 
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13- ابناء الرسول يف كربالء ، ط 8 ، القاهرة ، 1425هـ/2004م . 
- اخلربوطيل ، عيل حسني 

14- عرش ثورات يف اإلسالم ، ط2 ، بريوت 1399هـ ، 1978م . 
- اخلرضي بك ، حممد .

15- حمارضات تاريخ االمم اإلسالمية الدولة االموية ، ط مرص ، 1398هـ/1977م. 
- خفاجي ، عبد املنعم وعبد العزيز رشف . 

16- معارك فاصلة يف التاريخ اإلسالمي ، ط2 ، القاهرة ، 1413هـ/1992م . 
- خليف ، يوسف . 

 ، القاهرة  ط   ، للهجرة  الثاين  القرن  هناية  إىل  الكوفة  يف  الشعر  حياة   -17
1388هـ/1968م . 

- رضا ، حممد 
18- احلسن واحلسني سيدا شباب اهل اجلنة ، ط بريوت ، 1424هـ/2003م . 

- زيدان ، جرجي . 
19- غادة كربالء ، ط بريوت ، )بال.ت( . 

- السحار ، عبد احلميد جودة . 
20- اهل بيت النبي ، ط مرص ، 1398هـ/1977م . 

21- حياة احلسني ، ط مرص ، 1398هـ/1977م . 
- رسور ، حممد مجال الدين . 

بعد  والثاين  األول  القرن  خالل  اإلسالمية  العربية  الدولة  يف  السياسية  احلياة   -22
اهلجرة ، ط القاهرة ، 1400 هـ /1979  م . 

- سعد ، طه عبد الرؤوف وسعد حسن حممد . 
23- السيدة زينب اخت احلسني ، ط القاهرة ، 1421هـ/2000م . 

- أبو السعود 
24- الشيعة النشأة السياسية والعقيدة الدينية ، ط 2 ، القاهرة ، 1425هـ/2004م. 

- سيد االهل ، عبد العزيز . 
25- زينب بنت عيل ، ط2 ، مرص القاهرة ، 1381هـ/1961م . 

- شاه نارص الدين . 
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26- العقائد الشيعية تعريف بالفرق الشيعية ونقدها ، ط مرص ، 1408هـ ، 1987م. 
- شاهني ، محدي . 

27- الدولة االموية املفرتى عليها دراسة الشبهات ورد املفرتيات ، ط2 ، القاهرة ، 
1426هـ/2005م . 

- الرشقاوي ، عبد الرمحن 
 ، القاهرة  ط   ، شعرية(  )مرسحية  شهيدًا  احلسني   ، ثائرًا  احلسني   – اهلل  ثأر   -28

1389هـ/1969م . 
- الرشيف ، امحد إبراهيم . 

القرنني األول والثاين اهلجري ، ط  العامة يف  السياسية  29- دور احلجاز يف احلياة 
القاهرة ، 1388هـ / 1968 م .

- شلبي ، امحد . 
30- موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية – الدولة االموية واحلركات 

الفكرية والثورية خالهلا ، ط9 ، القاهرة ، 1417هـ/1996م . 
- صالح ، امحد عباس . 

31- اليمني واليسار يف اإلسالم ، ط2 ، بريوت ، 1393هـ/1973م . 
- صالح ، حممد امني . 

القاهرة ،  النبوية حتى هناية اخلالفة االموية ، ط  البعثة  العرب واإلسالم من   -32
1413هـ/1992م .

- صبيح ، حممود السيد . 
، ط  قتلة احلسني  النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(  عند  33- خصوصية وبرشية 

القاهرة ، 1426هـ/2005م . 
- الصديف ، رشيف راشد . 

34- أبدًا حسني ، ط قم ، 1425هـ/2004م . 
 - عبد العال ، حممد . 

 ، دسوق  ط   ، االموي  احلكم  ابان  املنورة  للمدينة  السياسية  احلالة   -35
1421هـ/2000م . 

- عبد العليم ، حممد حممود . 
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36- سيدنا اإلمام احلسني ريض اهلل عنه ، ط القاهرة ، 1404هـ/1983م . 
- عبد اللطيف ، عبد الشايف حممد . 

37- العامل اإلسالمي يف العرص االموي )41هـ - 132هـ/661م – 750م( دراسة 
سياسية ، ط القاهرة ، 1405هـ/1984م . 

- العقاد ، عباس حممود . 
 ، ، ط طهران  الساعدي  : حممد جاسم  ، حتقيق  بن عيل  الشهداء احلسني  أبو   -38

1425هـ/2004م . 
- أبو علم ، توفيق . 

39- احلسني بن عيل ، ط 6 ، القاهرة ، 1425هـ/2004م . 
- عويس فهمي . 

40- شهيد كربالء اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام ، ط مرص ، 
1368هـ/1948م . 
- عيسى ، إبراهيم . 

 ، القاهرة  ط   ، القتلة  من  واالنتقام  احلسني  سيدنا  قتل  قصة  احلسني  دم   -41
1424هـ/2003م . 

- عيش ، حممد امحد . 
43- صوت احلسني ، ط القاهرة ، 1383هـ/1963م . 

- غريب ، مأمون . 
44- اإلمام احلسني )A( حياته استشهاده ، ط القاهرة ، 1418هـ/1997م . 

45- بطلة كربالء السيدة زينب ريض اهلل عنها ، ط القاهرة ، 1420هـ/1999هـ . 
- غنيم ، عبد العزيز . 

46- الثورات العلوية يف العرص االموي ، ط القاهرة ، 1396هـ/1976م . 
- فرحات ، كرم حلمي . 

47- دراسة يف مقدمة حتقيق كتاب قيد الرشيد من اخبار يزيد البن طولون الدمشقي 
)ت953هـ/1546م( ، ط القاهرة ، 1426هـ/2005م . 

- قرون ، عرفات القصبي . 
48- عظمة اإلمام احلسني ، ط مرص ، 1398هـ/1977م . 

اإلمام احلسني )A( يف املصنفات املصرية نظرة عامة وتقومي يف املنهج واسلوب الكتابة
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- كحيلة ، عبادة عبد الرمحن . 
49- العقد الثمني يف تاريخ املسلمني ، ط القاهرة ، 1422هـ/2001م . 

- كريم ، سامح . 
50- اعالم يف التاريخ اإلسالمي يف مرص افكار للتجديد ومواقف للحياة ، ط 2 ، 

القاهرة ، 1417 هـ /  1997 م . 
- أبو كف ، امحد . 

القاهرة   ، ط3   ، مرص  يف  وسلم(   وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  بيت  آل   -51
1419هـ/1998م . 

- لطفي ، حسن امحد . 
52- الشهيد اخلالد احلسني بن عيل ، ط مرص ، 1367هـ/1947م .

- ماجد ، عبد املنعم . 
53- التاريخ السيايس للدولة العربية عصور اجلاهلية و النبوة واخللفاء الراشدين ، 

ط6 ، القاهرة ، 1400هـ / 1979 م . 
- حممد ، امحد رمضان امحد . 

54- حضارة الدولة العربية يف عهد الرسول واخللفاء الراشدين والدولة االموية ، 
ط مرص ، 1399هـ / 1978م . 

- حممد ، سعد حسن .
 ، القاهرة  ط   ، سعد  الرؤوف  عبد  طه   : تقديم   ، مرص  يف  البيت  اهل   -55

1424هـ/2003م . 
- مشتهري ، عبد اللطيف . 

56- سيد شباب اهل اجلنة اإلمام احلسني ، ط مرص ، )بال.ت( . 
- منصور ، حممود . 

 ، القاهرة   ،  2 ط   ، زينب  والسيدة  احلسني  اإلمام  كربالء  يف  الشقيقان   -57
1391هـ/1971م . 

- النجار ، حممد الطيب . 
الفناء ، ط3 ، القاهرة ،  البناء و معاول  58- الدولة االموية يف الرشق بني عوامل 

1398هـ/1977م . 

أ.م. د. هادي عبد النيب حممد التميمي
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- أبو النرص ، عمر .
59- احلسني بن عيل حفيد حممد بن عبد اهلل ، ط بريوت ، 1353هـ/1934م . 

- النفيس ، امحد راسم . 
60- عىل خطى احلسني ، ط ايران ، 1418هـ/1997م . 

61- نفحات من السرية موجز سرية الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم واهل بيته ، 
ط بريوت ، 1422هـ/2001م . 

- يوسف ، حسني حممد . 
 ، القاهرة  ط   ، عنه(  اهلل  )ريض  عيل  بن  احلسني  اجلنة  اهل  شباب  سيد   -62

1409هـ/1988م . 
رابعًا: البحوث يف املجالت

- غزاوي ، زهري 
 ، االثني عرشية  الشيعة اإلمامية  الفلسفي املرصي و دراسة  التيار االسرتدادي   -1

جملة املنهاج ، العدد الثاين ، بريوت ، 1417هـ/1996م . 

اإلمام احلسني )A( يف املصنفات املصرية نظرة عامة وتقومي يف املنهج واسلوب الكتابة





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 consoli-
date 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 consolidat-
ing the relation with the decendants 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 tour-
ism 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



once more because it is Karbala’, that part of Iraq full 
of struggle and still once more because it is that part 
that belongs to the east , the area against which ag-
gression 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’ Heri-
tage 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 dimen-
sions: 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 neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively 
on its movement culturally or cognitively .
- having a look at its treasures: materialistic and moral 



And as much as the observer of the heritage of a par-
ticular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation be-
tween 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 oriental-
ists 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 distort-
ing its reading or its interpretation.
2- Karbala’: it is not just a geographical area with 
spatial and materialistic borders, but rather it is ma-
terialistic and moral treasures constituting, by itself, 
a heritage of a particular race, and together with its 
neighbours, it forms the greatest heritage of a wider 
race to which it belongs i.e. Iraq and the east. And in 
this sequence, the levels of injustice against Karbala’ 
increase: once, because it is Karbala’ with all that it 
has of the treasures generating all through history and 



Issue Prelude
 ’Why Heritage ? Why Karbala?

1- Human race is enriched with an accumulation both 
materialistic and moral, which diagnoses, in its behav-
iour, as associative culture and by which an individual’s 
activity is motivated by word and deed and also think-
ing; 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 pov-
erty, 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.



writing are the same as those given and followed as 
suggested in the journal due to the fact that the out-
comes of the award are the incomes of the journal . 
       The researches winning will be edited in the forth-
coming issues of the journal and will be referred to as 
being awarded winners as a sort of honour  for their 
writers and also writings . 
       This is not the last window (look) but rather the 
members of the two boards through the financial and 
moral abilities of the centre activate and encourage all 
that is of advantage for specialist researchers . 

May Allah , the Most High , bless



every effort to vary the ways of communication without 
limiting it to traditional communication such as waiting 
for researchers to send their researches , or directly 
requesting them to write about a certain topic , but 
rather they varied such ways of communication , the 
most prominent to which is to announce for ( Al- Saqy  
competition for Academic Researches ) ; the following 
are among the reasons for such an announcement: 
-To help activate the spirit of competition among re-
searchers through scientific competition of a special-
ized research writing type . 
- Enriching the specialized heritage library with new 
thoughts and viewpoints given by researchers to dis-
cover what is new . 
-Honouring those deserving honour as encourage-
ment and impetus for recognized researchers and 
good writings . 
      It is worth noting that the topics and sections for 
which the award is given are the five sections of the 
journal ( the Society section the Science section , the 
Literature section , the Art Aesthetic section and the 
History section ) ; the same conditions of research 



Second Issue Word
Competition

 The Techniques of Researching and Communi-
cation Communicating  with the research and persu-
ingcommunication is acultural duality which educated 
societies resort to for improvement and for develop-
ing ways of society communicationonall its levels : the 
naturalistic , the scientific , the practical and else . 
     It is postulated that this duality makes up an enrich-
ing variety for both the public and academic society 
and at the same time it enriches their built - in vari-
ety , through exchanging experiences , exchanging 
thoughts and the active collective work . 
         Karbala heritage centre as part of the Islamic 
and human knowledge affairs department in the Al-
Abbas holy shrine through its academic researchand 
authorized window :I mean  Karbala Heritage Journal 
proceeded further to attract the specialist researchers 
through communicating with them . Members of the 
two boards , the advisory and the edition boards made 
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