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3تقدمي

تقدمي


﴿مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث مث ىث يث حج﴾)))

صدق اهللُ العيل العظيم

حتمُل اللغُة بني طّياهتا كنوَز املعاين، فهي كالبحِر الذي حيتضُن يف أحشائه الآللَئ 
والدرر، تنتظُر من يسرُب أغواَرها وشوارَدها، مستخرجًا نوادرها ونفائسها، فالغنيُّ من 
أغناه اهللُ سبحانه شغَف العلم وحتصيله، فكان شيُخنا اللغوي املعروف، املرحوم محزة 
أبو العرب السالمي، من هؤالء الذين أنعَم اهللُ عليهم هبذا املعني الزاكي إىل آخر أيام 

حياهتم، ونذروا أنفَسهم يف احلفاظ عىل موروثنا اللغوي األصيل.

البحث والتقّص يف كلِّ شاردة وواردة بني  كان)( مواظبًا دؤوبًا، ال يفرت عن 
صدى  جريدة  يف  املنشورة  اللغوية  لفوائده  فكان  األدبية،  واملصادر  اللغوية  املعاجم 
الروضتني من العدد ))8( حتى العدد )33)( األثر الطيب يف األوساط املثقفة، وبني 

حمّبي اللغة واألدب واإلطالع...

للناس  وإيصاهلا  وتنقيحها،  اللغوية،  املادة  مع  التواصل  اإللتزام واجلد يف   وهذا 
بالشكل الذي يسمو بذائقتهم، حيث األصالة والثراء، ال يدُع جماالً للوهن أن يصَل إىل 
آرائه وأطروحاته، مستفيدًا من رحلته الطويلة التي قطعها يف تدريس مادة اللغة العربية 
يف املدارس األكاديمية، وما أضفته عىل أسلوبه من خربة رصينة، إىل حلقات الدرس 

احلوزوي، إىل حمارضاته يف اخلطابة واإللقاء... 

اهلل  أيب عبد  أيب األحرار  والروحية حلرم  القدسية  كّل ذلك من األجواء  ينهُل يف 
التسلح  ثباتًا عىل مواصلة درب  ويزيده  إيامنه،  به  يقّوي  ما   العشرية قمر  وأخيه 

))) املجادلة : من األية )).
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بالعلم واملعرفة، خدمًة للعقيدة احلقة..

وملدينته  ومذهبه،  لدينه  املخلص  للمؤمن  مثاالً  بحّق   )( اجلليل  شيخنا  فكان 
املقدسة التي سقاها عصارَة جهده وثمرَة أيام حياته... فكانت املحصلة الطيبة أجياالً 
تتلمذْت عىل يديه، ستظّل تذكره ما بقيت، وسطورًا تشهُد له بفيٍض من التفاين يف خدمة 

.العلم ومنهج الوالء للعرتة الطاهرة

 حتى نعى أهُل اللغة واألدب وأصحاب الفكر، وببالغ احلزن واألسى، فقيَدهم 
الثاين  اخلميس  ليلة  األجل  وافاه  الذي  السالمي  العرب«  »أبو  محزة  الشيخ  الراحل 
من ربيع األول لسنة )43)هـ، عن عمر كّرسه يف خدمة العلم والدرس والتحصيل 

املعريف... إىل آخر رمق من حياته...

تغّمده اهللُ سبحانه وتعاىل بواسع رمحته وأسكنُه فسيَح جناته 

إنه نعَم املوىل ونعَم املجيب

 كادر جريدة صدى الروضتني
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ذكريات عن الفقيد
* �لباحث �سلمان �آل طعمة

ترجع معرفتي باملرحوم األستاذ الفاضل محزة خضري عباس »أبو العرب« السالمي 
الطاق،  باب  حملة  يف  الدينية  املهدية  مدرسة  يف  عليه  تعرفت  حيث  950)م،  سنة  إىل 
التي كنت أرتادها، وألقيت هناك قصيدة يف املولد النبوي، ثم تعرفت إىل شعراء وأدباء 
العرب«؛ هم اإلخوة األعزاء صالح  »أبو  السالمي  الشيخ محزة  املرحوم  آخرين، غري 
هادي اخلفاجي، وفاضل ديوان السالمي، وعبد الستار حمسن اجلواد، وكل واحد من 

هؤالء كان ينظم الشعر مبتدئًا.

الفاضل  اخلطيب  الشاعر  عىل  وتعرفت  املكان،  هذا  عىل  أتردد  بدأت  ذلك  بعد 
الشيخ حسني البيضاين، وكنت أجلس هناك معه، وأحتدث بالشعر، ثم يعقد ندوة أدبية 
حيرضها األستاذ محزة »أبو العرب« إضافة هلؤالء الثالثة الذين ذكرهتم، وكذلك املرحوم 
الشاعر األستاذ عبد احلسني الدارمي؛ وهو إنسان طيب جدًا، ومدرس للغة العربية يف 
اليوم.  التي نحن نتحدث عنها  الدينية  املهدي  الرسمية، ويف مدرسة  مدرسة اخلطيب 
وكان الشيخ محزة  مثال الرجل اخللوق الطيب، وكان أديبًا فاضاًل يكتب املقاالت، 
وهيتم باللغة العربية اهتامما بالغًا، وينرش بعض مقاالته يف جملة »األخالق واآلداب«، 

ويف معظم املجالت الكربالئية، و»النشء اجلديد« التي تصدرها نقابة املعلمني.

استمر معي هذا الرجل يف الدراسة، ودخل كلية الفقه يف اجلامعة، وأنا دخلت كلية 
الرتبية يف جامعة بغداد، وكان يذهب إىل النجف، ودرس أربع سنوات، وخترج يف هذه 
الكلية، ثم ُعنيِّ معّلاًم جامعيًا، لكنه مدرس يف احلقيقة، وكان حيرض عندي يف البيت يف 
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املجلس احلسيني الشهري الذي أعقده هنا عرص يوم اجلمعة من كل شهر، وكان يقرأ يف  
ذلك املجلس التعزية إىل جانب املرحوم السيد مصطفى الفائزي آل طعمة، ثم بعد ذلك 

السيد كاظم النقيب، والذي ال يزال يقرأ يف  ذلك املجلس منذ السبعينيات.

وقبل السبعينيات عندما سكنت حي املعلمني، كنت أطلب من املرحوم األستاذ 
ذكرهتام،  الذين  االثنني  اإلخوة  أحد  غياب  حال  يف  القراءة  أحيانًا  العرب«  »أبو  محزة 
وجملسه جيد،واطالعه جيد عىل الثقافة العربية واإلسالمية، ويطالع الكتب، وله مكتبة 
ال بأس هبا يف داره، اطلعت عليها. وكانت له خمطوطات أيضًا، وكان ضليعًا يف الشعر، 
فشعره جيد، ولكنه اشتهر كخطيب وكأديب... ويف اآلونة األخرية كان ينرش يف جريدة 

»صدى الروضتني« رمحه اهلل رمحة واسعة.

* * *
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يف رثاء اخلطيب ال�شيخ حمزة ال�شالمي
* حممد علي د�عي �حلق / كربالء �ملقد�سة

ــي حلــــــادِث األيــــام ــب ــل السالميحــــّر ق محــزة  الــنــداَء  لّبى  حني 
بزينــتِها ترمـي  مسلمة  ــل  حتى السامء رمْت عن وجهها احلبكاوك
صديٍق خــرُي  ــاة  احلــي يف  يل  ــه بــلــغــتــي ومــرامــيكــان  ــي ــي ف ــق ــت أل
حصيٌف وفـــكـــٌر  بـــــارٌع  كـــان فــيــهــا حمـــّط كـــّل احـــرتامأدٌب 
فيه ــــار  ص مــــفــــّوٌه  ـــالموخــــطــــاٌب  داعـــيـــًا نــحــو ســاحــِة اإلس
ــهــا هـــي أنـــدى ـــاٍل يــصــوُغ ـــئ ــم يـــمـــّد بــاملــســتــهــامول ــي ــس ـــن ن م
ــّق احل ـــرياع  ب خطـّها  ــٌف  ــي ــآل ـــظـــالموت ـــاح ال ـــس ـــت تـــدعـــو الك
ــم وجــهــد ــل ــع ـــــــرّبَز األعـــــالمعـــمـــٌر عــــاَشــــُه ب صـــــار فـــيـــه م
ــه عــبــرٌي ــن ـــوُح م ـــف ـــم خـــلـــٌق ي النظامث سليم  اهلــوى  عسجدي 
عذرًا استميحك  النفس  عظيَم  كالمييا  وشـــط  ــويل  ــق م هــفــا  إن 
ــرًا ــخ ــي محـــزة كـــان ف ــام ــص ــع اختصامال يف  حجة  العلم  ــذوي  ل
ــدًا جم حسبك  الــثــيــاب  ــقــَي  ن ــا  األفــهــامي يف  ــي  ــق ــن ال تــظــلَّ  أن 
أرضعتَك حــرة  فيك  ــْت  ــورك الفطامب ُقبيل  سائغًا  دّرًا  ــبَّ  احل
ـــن أطـــيـــب األرحـــــامانــجــبــْت لــلــعــراق شــبــاًل مهــامــًا نــقــلــتــه م
ـــالء أديـــبـــًا ـــرب ـــك ـــه ب وأريـــــبـــــًا مـــعـــطـــر األنــــســــاموضـــعـــت
ــًا ــي ــع ــــَع الـــكـــراموخـــطـــيـــبـــًا مـــفـــّوهـــًا أمل ـــــؤمُّ مج ــــًا ي ــــام وإم
فضل أصــحــاُب  بكاه  فقيدًا  ــــالميــا  األق ذوو  ـــــًى  أس ـــاه  ـــع ون
يومًا العني  عــن  ــزة  مح يِغب  ــدوامإن  ــال ــٌق ب ــال فــهــو بــالــقــلــب ع
يزهو الكّل  مع  حــارضًا  ــزْل  ي ــــر وكــــــالِممل  بــــخــــطــــاٍب مــــؤث
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مقام ـــرَي  خ ــني  ــس احل ــَد  ــن ع ـــال  ـــقـــامن ــــه بـــــــذاك امل فــهــنــيــئــًا ل
أضحى مثواه  الطفوِف  ـــاموبــأرِض  اإلم داَر  ـــلُّ  حي ضــيــفــًا  نــعــم 
ــدر ــه رحـــابـــة ص ــن ــلــقــى م ــــــاء لـــه بــحــســِن اخلــتــاموســي ودع
ـــازى ــني ُي ــس ــــادُم احل ــذا خ ــك حــيــث يــلــقــى حــفــاوة اإلكــــرامه
بــحــقِّ حسني ــا  ــن ل ــل سقامربــنــا اخــــرت  ك ــــَع  ودف عــقــبــى  خـــرَي 
منٍج حبك  الطفوف  شهيَد  القياميــا  ــاِت  ــرشج ح مــن  لــلــربايــا 
يقيني صك  حسني  يا  ــد احلـــاممرصختي  ــن ــن ع ــري ــك ــن رهــبــة امل
ــني شــهــيــدًا ــس ــــالم عـــىل احل اللئاموس ــدي  ــأي ب ــال  كــرب ثـــرى  يف 
ال  - إاّلً  قــتــلــه  يف  ـــراعـــوا  ي ــــــاممل  األن خلـــــري  ذمـــــــــة..  وال 
ــرًا ــام ق ــش ال إىل  أهــلــه  ــوا  ــب الطغاموس بأمر  املطا  عجِف  فــوق 
ـــســـاُق الــســبــايــا ــا ُت ــن ــد اخل ــزي ــي األصــنــامل ــم  ــط حم ذراري  مـــن 

* * *
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املنحة

سلسلة نبدأها بسم اهلل تعاىل، والغاية منها متابعة بعض األخطاء اللغوية امللفوظ 
هبا من قبل األدباء واملحارضين سهوًا... مع أمنياتنا للجميع بسالمة لغوية تقّربنا إىل 
معدن أهل اللغة أهل البيت ، وقد اخرتنا أن تكون بداية البدايات كلمة »املنحة«:

الراتب  زيادة يف  الدولة موظفيها  منحِت  تقول:  العطية.  امليم -  املِنحة: - بكر 
بمناسبة العيد السعيد. 

باب  – فهو من  املايض واملضارع  النون يف  – بفتح  يمنَُح  منََح  اللفظ:  وترصيف 
»قطع يقطع«، ومجع املنحة ِمنَح.

تاريخ الكلمة وتطورها:
املنحة يف األصل: الشاة، أو الناقة يعطيها صاحبها رجاًل يرشب لبنها، ثم يردها إذا 
انقطع اللبن.. ثم كثر استعامل هذه املفردة حتى أطلق عىل كل عطاء، واالسم: »املنيحة«.

لكثرة  »املنيحة«  القديم  املعنى األصيل  الناُس  الكلمة حتى نيس  وقد تطور معنى 
االستعامل، وأطلقوها عىل كل عطاء، ويف زماننا هذا يكثر استعامل هذا اللفظ »املنحة« 

يف دوائر الدولة وبني موظفيها والناس املحتاجني إىل مساعداهتا.

ولكنه  أيضًا،  عطاء  هي  السلفة  أن  حيث  والسلفة،  املنحة  بني  واضح  والفرق 
ُيستقطع من قبل الدولة، بينام املنحة عطاء مطلق ال ُيستقطع، وال ُيصم منه يشء.

امل�صادر:
- امل�سباح املنري.

- خمتار ال�سحاح.
- املنجد. 





))املحرَّم

املحرَّم

املحّرم -بتشديد الراء-: اسم مفعول، وفعله الذي اشتق منه »حّرم، حيّرُم -بتشديد 
أن  هي:  الرباعي  الفعل  من  املفعول  اسم  اشتقاق  وقاعدة  رباعي،  فعل  فهو  الراء-« 
فإذا  آخره،  قبل  ما  نفتح  ثم  مضمومة،  بميم  ونبدله  أوله،  من  املضارع  حرف  نحذف 

م«. فعلنا ذلك تصبح الكلمة »حُمرَّ

السنة،  من  األول  الشهُر  املفعول سمي  وباسم  املنري«:  »املصباح  الفّيومي يف  قال 
وأدخلوا عليه األلف والالم ملحًا للصفة يف األصل، وجعلوه علاًم هبام، وال يوز دخول 

األلف والالم عىل غريه من الشهور عند قوم، وعند قوم يوز عىل صفر وشوال.

وبناًء عىل ما تقدم، يكون املحرُم اساًم منقوالً، نقل من معناه األصيل الذي هو اسم 
مفعول، وسمي به هذا الشهر الذي هو أول الشهور اهلجرية، ومجع املحرم: حمرمات، 
ُحُرم   ومجعه:  حرام  وشهر  املحرم.  سمي  وبه  باملصدر  تسمية  حرامًا  يسمى  واملمنوع 
–بضمتني- فاألشهر احلرم أربعة: رجب وذي القعدة وذي احلجة واملحرم »املصباح 

املنري/ مادة: حرم«.

* * *





3)العا�شوراء

عا�شوراء

عاشوراء هو اليوم العارش من املحرم، وفيه لغات املد والقرص مع األلف بعد العني 
»عاشورا، وعشوراء« و»عشوراء، باملد مع حذف األوىل« »املصباح املنري«.

قليلة  أحرف  إال  »فاعوالء«  عىل  أساًم  األسامء  أمثلة  يف  يسمع  ومل  األزهري:  قال 
»لسان العرب/ مادة: عرش«.

ولكثرة االستعامل لعاشوراء نقل هذا االسم من اليوم العارش وأطلق عىل الشهر 
احلرام كله، فعند الشيعة أن عاشوراء هو الشهر كله من أوله إىل آخره، لذلك يبدؤن 
ويسمون  املصاب،  جلليل  آخره،  حتى  الشهر  أول  من   احلسني اإلمام  عىل  باحلزن 
عىل  احلزن  مظاهر  فيها  تقام  التي  العرشة  أي  حمرم،  عرشة  الشهر  من  األوىل  العرشة 

.الشهيد بل سيد الشهداء أيب عبد اهلل احلسني

: يقول السيد جعفر احليل شاعر أهل البيت

والسـككافـي كلِّ عام لنا فـي العرشة واعية واألرجاء  الدور  تطبـق 

بزينــتِها ترمـي  مسلمة  ــل  حتى السامء رمْت عن وجهها احلبكاوك

* * *





5)احل�شن

احل�شن

احلسن: ضد القبح، والكلمة صفة مشبهة مشتقة من الفعل الالزم َحُسن –بالضم– 
ووزهنا »فُعل مثل بطل« واجلمع: حماسن عىل غري قياس، كأنه مجع حمسن. 

وقالوا: رجل حسن وامرأة حسنة، واحلسنة ضد السيئة، واملحاسن ضد املساوئ، 
واحلسنى ضد السوأى، وأحسنت إذا فعلت احلسن، كام قيل أجاد إذا فعل اجليد.

جبل  –وزان  حسان  عىل  صفة  احلسن  ويمع  املنري«:  مصباحه  يف  »الفيومي  قال 
وجبال– وأما يف االسم فيجمع بالواو والنون.

واحلسن اسم منقول من الصفة املشبهة عىل العلمية، والصفة املشبهة إن دلت عىل 
يشء، فإنام تدل عىل معنى قائم باملوصوف هبا، عىل وجه الثبوت. 

فاحلسن اسم يدل عىل ما لصاحبه من حماسن األخالق وجالئل األعامل التي تالزم 
شخصه مالزمة الظل لصاحبه؛ ألهنا نابعة من ذاته، وطبيعة من طبائعه، فهي غري متغرية 

فيه بتغري األحوال.

النبيل، وصربه  كذلك كان اإلمام احلسن يف طبعه احليايت اإلنساين، وسلوكه 
اجلميل مع أعدائه ومناوئيه.

ولو قرأنا سريته لرأينا ذلك النبل واضحًا يف تعامله مع الناس، حيث حيدثنا التاريخ 
بأنه إذا اشرتى دارًا وعلم بعد ذلك الرشاء أن أهل الدار قد احتاجوا إىل دارهم، رّدها 

إليهم من دون أن يسرتجَع الثمن الذي دفعه إليهم...



الفوائد اللغوية6)

وهو الذي كان يعطي السائل قبل أن يسأله ثم يقول:

خضـُل ــنــا  ـــُ نــوال ــــاٌس  أن ـــاُء واألمــــُلنــحــن  ـــرج يــرتــُع فــيـــــه ال
ـــؤال أنــفــُســنــا ـــس ــل ال ــب ــــوُد ق ــِه َمــن يسُلجت ــاِء وج خــوفــًا عــى م
نائلِنا فــيــَض  الــبــحــُر  يعلُم  ــو  خجُل)))ل فيضِه  بعد  من  لغاَض 

واحلسنان جبالن يف اجلاهلية قائم أحدمها بإزاء اآلخر.. هكذا حيدثنا ابن منظور.   

* * *

))) بحار األنوار / العالمة املجليس/ ج43ص)34.



7)احل�شني

احل�شني

احلسني اسم مشتق من احلسن، فهو اسم مصغر من احلسن بدافع التحبيب.

إىل  يتبادُر   ،احلسن ُذكر  إذا  يعني  ذهنيًا،  متالزمان    واحلسني  واحلسن 
الذهن ذكر احلسني، ولعل هذا التالزم، يستمد قوته من احلديث الرشيف، حيث 
خير  وأبوهما  الجنة  أهل  شباب  سيدا  والحسين  الحسن  هــذان  »ابناي   : قال 

منهما«))).

ومن احلديث الرشيف اآلخر: »احلسن واحلسني إمامان إْن قاما وإْن قعدا«))).

ابن منظور  التالزم تالزم طبيعي، حيث هو موجود يف اجلاهلية؛ ألن  ولعل هذا 
يذكر لنا يف لسان العرب: »إن احلسن واحلسني جبالن يف اجلاهلية، يقوم أحدمها بإزاء 

اآلخر«.

ومع هذا الوجود لإلثنني يف اجلاهلية، مل يسِم أحد يف اجلاهلية ابنه بحسن أو حسني، 
يسمون  يومئذ  الناس  وصار  واحلسني..  احلسن  والدة  ُبعيد  االسامن  هذان  اشتهر  إنام 
واحد،  مسمى  إىل  االسمني  يمعون  واملرصيون  هبام؛  تربكا  االسمني،  هبذين  أبناءهم 
جاَء  وتقول:  املثنى،  كإعراب  االسم  هذا  وإعراب  بـ»حسنني«،  ابنه  أحدهم  فيسمي 
حسنان، ورأيُت حسنني، ونظرُت إىل حسنني، كام تقول جاء الزيدان، ورأيت الزيدين، 

ونظرت إىل الزيدين، فهام وإن كانا ملحقني باملثنى، إال أهنام يعربان إعراب املثنى. 

))) اخلالف/ الشيخ الطويس / ج4 هامش ص7.
))) اعيان الشيعة/ السيد حمسن األمني/ ج)ص7)4.
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وقد يبلغ أحدمها عىل اآلخر، فيقال: يا َحسنان - بفتح احلاء - بتغليب احلسن عىل 
احلسني، أو يا ُحسينان -بضم احلاء- بتغليب احلسني عىل احلسن، كام حصل ذلك يوم 
كانت فاطمة الزهراء ، تفتش عنه - كام جاء ذلك يف لسان العرب - قائلة: »يا 

حسنان، يا حسينان«.

فقال النبي هلام وكانا جالسني عنده: »إحلقا بأّمكام«.

العربية، حيث  اللغة  غلبت أحد االثنني عىل اآلخر. والتغليب مشهور يف 
قالت العرب، للشمس والقمر: القمران، فغلبت القمَر عىل الشمس.

إن جتريد احلسن واحلسني من األلف والالم، يدل عىل أهنام علامن مرجتالن كزيد 
وعمرو وغريهم من األعالم، أي أهنام ال حيمالن معنى من معاين الصفات؛ أما دخوهلام 
عىل االثنني فيدل عىل إرادة الصفة، أي أن الصفة املشبهة التي هي: »ضد القبح« غلبت 

عىل االسمني، فصارت نصًا هلام، لذلك يصبح االسامن منقولني عنها))).

* * *

))) راجع لسان العرب واملصباح املنجد.



9)زينب

زينب

زينب: اسم جنس يفرق بينه وبني واحده بالتاء، فتقول: »زينبة مثل نخل ونخلة 
ومتر ومترة، وقد أطلقت العرب هذا االسم »زينب« عىل الشجر احلسن املنظر، الطيب 

الرائحة. 

جاء يف »تاج العروس«))): إن أصل زينب اسم منحوت من »زين أب«، وحذفت 
األلف لكثرة االستعامل، فصار االسم زينب. 

فزينب يف أصلها اللغوي: اسم نبايت نقل من ذلك املعنى، وسّميت به هذه الذات، 
فأصبح علاًم من أعالم النساء. وبعد واقعة الطف الدامية، صار االسم يطلق عىل ابنة 
عيل  أخت احلسني ألمه وأبيه، لكثرة تردده عىل ألسنة الرواة واملتحدثني عن 
  يتجزأ منها، فقد كانت  التي كانت زينب جزءًا ال  أخبار هذه احلادثة األليمة، 
لساهنا الناطق، وخطيبها البليغ يف كّل موقف يستدعي اإلعالم واإلعالن عن استهتار 
الدين  عىل  وخروجهم  والرذائل،  باجلرائم  وانغامسهم  والفجور،  بالفسق  أمية  بني 
  حتت كل حجر ومدر، فكانت العقيلة زينب احلنيف، وقتلهم آل الرسول
تقف هلم ولكل من نارصهم عىل ظلمهم باملرصاد، فتفضح أعامهلم وتكشف نواياهم، 
فقد أرشفت عىل حشد من أهل الكوفة، فوبختهم عىل نقض عهودهم وعىل عدم الوفاء 
وأي  سفكتم،  دم  وأي  فريتم،  كبد  أي  »أتــدرون  قائلة:   احلسني اهلل  عبد  أليب  هبا 
منه، وتنشق األرض وختر  يتفطرن  الساموات  تكاد  إّدًا،  لقد جئتم شيئًا  أبرزتم،  كريمة 

))) تاج العروس من جواهر القاموس ]مادة زنب[ )/60، وينظر : القاموس املحيطللفريوز آبادي: 
 .80/(
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اجلبال هّدًا«))).

أخزهتام  بام  الشام،  يف  معاوية  بن  ويزيد  الكوفة،  زياد« يف  بن  اهلل  »عبيد  وجاهبت 
به، فكانت بطلة يف منطقها وخطاهبا، كام وصفتها بذلك الكاتبة املرصية الشهرية »بنت 

الشاطئ« يف كتاهبا القّيم »بطلة كربالء«. 

فالشجاعة يف زينب مل تكن وليدة حادثة كربالء، بل كانت ذاتية يف ذاهتا، 
متأصلة يف شخصيتها، حيث هي منحدرة وراثة عن أصوهلا، فآباؤها وأجدادها مل يكن 
فيهم من هو جبان أو مضطرب اجلنان، يف احلرب العوان، فأبوها من نازل األبطال، 
وأمها من خطبت فأعجبت وأهبرت، مع ما هبا من حرارة املصاب، وأمل احلزن عىل أبيها، 

فزينب غصن من تلك الدوحة املحمدية، فهي بطلة حقًا.

* * *

))) االحتجاج/ الشيخ الطربيس/ ج)ص30، ورد يف املصدر" أتدرون ويلكم أي كبد ملحمد؟! 
وأي عهد نكثتم؟! وأي كريمة له أبرزتم؟ ! وأي حرمة له هتكتم؟ ! وأي دم له سفكتم لقد جئتم شيئا 

إدا تكاد الساموات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا".



))العقيلة

العقيلة

 ،هو ذلك اللقب الذي واكب حياة الصديقة الصغرى موالتنا زينب الكربى
دون غريها من نساء جيلها. ولعل ابن عباس َحرْب األمة هو أول من ألقى هبذا اللقب 
عقيلتنا  حدثتنا  يقول:  فكان  عنها،  يروي  أو  حيدث  كان  يوم   ،الزهراء ابنة  عىل 

زينب، فأخذ أحد الشعراء هذا املعنى فضّمنه أحد أبيات قصيدته)))، حيث قال:

فخورًا عباس  ابن  قال  العقيلةوكم  نــعــم  ـــا  وي عقيلتنا 

كان َحرْب األمة يقصد هبذا اللقب ما كانت عليه زينب من احلفاوة والتكريم 
لدهيم، فهي كريمة قومها ونفيستهم من بني النساء ال يشك أحد يف ذلك.

ثم خرجت كلمة »العقيلة« من احلقيقة إىل املجاز، فصار ُيلقب هبا الكريم من كل 
يشء، من الذوات واملعاين، ومنه: عقائل اإلنسان: كرائم ماله، وعقائل البحر: دَرُره، 

كام قيل- جمازا - للدرة الكبرية الصافية: عقيلة البحر.

ثم ارتقى هذا املعنى سلـّم التطور، وصار ُيطلق يف عرصنا هذا عىل زوجات امللوك 
والرؤساء وكبار رجال الدولة واملجتمع، ويقال - مثاًل -: أقبل إلينا الرئيس مع عقيلته.

»العقل«  يعني  نجده  اللغوية،  املعاجم  يف  الكلمة  هذه  جذر  عن  بحثنا  ما  وإذا 
الذي هو مصدر »عقل يعقـُل – بضم القاف- عقل اجلمل«: ربطه من ساقه إىل عضده 
باحلبل. واحلبل هو العقال، واجلمل معقول بالعقال، وعملية الربط أو الشد هي العقل. 
ثم ُاستعريت كلمة العقل لإلنسان للمشاهبة يف التأثري؛ ألن العقل يف اجلمل معناه تقييد 

))) زينب الكربى ص)0).
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حركته، لئال يميش ثم يبتعد، ثم يذهب حيث يشاء، كذلك هي احلال يف اإلنسان يقيد 
مادة  يكون  اجلمل  يف  العقل  أن  إال  ويشتهي،  هيوى  حيث  يذهب  لئال  حركته  العقل 
تعاىل، وال  اهلل  إال  يعلم حقيقته  باحلبل، وباإلنسان يكون خلقا ال  بالعقال أي  متمثاًل 

نعرفه إال من آثاره التي تدل عليه.

يف هناية هذا املطاف اللغوي، البد لنا من أن نشري عىل أن كلمة العقيلة هي مؤنث 
يتصف هبا من يترصف  أي  يأيت صفة مشبهة،  »فعيل« وفعيل  والعقيل وزانه  العقيل، 
باحلياة ترصفًا منطقيًا ثابتًا ال يتغري بتغري األحوال عىل خالفه أو عىل ضده... كام يأيت 

»فعيل« صيغة من صيغ املبالغة، فيكون معناه كثري الترصف العقالئي. 

ونخلص مما مر عىل أن »العقيلة« هي املرأة اللبيبة التي تترصف دائاًم وأبدًا بحصافة 
فائقة، ومتتاز بحسن التدبري واحلكم يف األمور كلها.

فموالتنا زينب  إنام لـُقبت بالعقيلة؛ ألهنا كانت مصداقًا متميزًا هبذا اللقب، 
حيث دلت حياهتا وتعاملها مع األحداث عىل ذلك فهي عقيلة اهلاشميني والطالبيني 

حقًا ال ينازعها يف هذا منازع.

* * *



3)�شكينة بنت احل�شني

�شكينة بنت احل�شني

يذهب معظم أرباب السرية والتاريخ إىل أن اسم سكينة بنت احلسني  هو 
»آمنة« لقوهلا : »إنكم سميتموين آمنة، باسم جديت أم رسول اهلل  آمنة بنت 

وهب«))).

وأصل  وهدوئها.  لسكوهنا  الرباب،  أمها  به  لقبتها  مصغر  لقب  وهو  سكينة  أما 
الكلمة »َسِكني / بفتح السني وكر الكاف / وزان »فعيل، وفعيل يأيت صفة مشبهة، 
فيكون السكون أو اهلدوء طبعًا من طباع سكينة الثابتة غلب عليها يف سلوكها اليومي 

وهو خـُلـُق فطرها اهلل عليه!«.

كام يأيت وزن فعيل صيغة من صيغ املبالغة التي يتكرر هبا الفعل، كالرحيم لكثري 
حياهتا  سري  يف  متكررًا  سكينة  السيدة  هدوء  فيكون  السمع..  لكثري  والسميع  الرمحة 

متتابعًا ال يتغري. 

 هتمة النقد  إين ألعجب من الزبرييني وبني أمية كيف لفقوا البنة احلسني 
فجائع  من  حاجز  ذلك  وبني  وبينها  السنية،  باجلوائز  شعرائه  وإجازة  املاجن،  للشعر 
باملرارة  يذكروهنا  الناس  يزال  وال  األفئدة  وأدمت  العيون  أبكت  التي  الدامية  الطف 
والعربة.. وهذه الرباب أمها نصب عينيها تبكي أباها احلسني ليل هنار حتى حلقت 
برهبا كمدًا عليه. يكفي يف نزاهتها من كل ما رمتها به األقالم الزبريية قول أبيها احلسني 

فيها، يوم رآها تبكي لفراقه:

دهــاينسيطول بعدي يا سكينة فاعلمي احلـــامم  إذا  البكاء  منك 

))) عقيلة قريش آمنة بنت احلسني ، السيد حممد عيل احللو، ص)4.
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حرة بدمعِك  قلبي  حترقي  جثامنـيال  يف  الــروح  مني  دام  ما 
بالذي أوىل  فأنت  قتلـت  ــإذا  ـــرية الــنــســوان)))ف تــأتــيــنــه يــا خ

وقول احلسني فيها - يوم جاءه ابن عمها احلسن املثنى يطب منه احدى ابنتيه 
تصلح  ال  فهي  تعاىل  اهلل  مع  االستغراق  عليها  فغالب  سكينة  »أما  سكينة:  أو  فاطمة 

لرجل«)))!!

هي  مما  سكينة  تدنو  القديسني  مصاف  يف  جعلها  الذي  البليغ  الوصف  هذا  أبعد 
بريئة منه؟؟ 

إن أول من وضع األخبار واألحاديث الشائعة يف بنت احلسني  هو مصعب 
والشعراء  الناس  لينرصف  قريش«،  »نسب  كتابه  يف  )36)(هـــ  سنة  املتوىف  الزبريي 
كانت  التي  الزبري  بن  مصعب  بن  خالد  بنت  »سكينة«  الزبريية  ابنتهم  عن  واملغنون 
جتتمع مع الشاعر »عمر بن أيب ربيعة« وأخذها عنه مرافقه يف بغداد »املدائني« املتوىف 
سنة )5))هـ( وزاد عليها »الزبري بن بكار« وابنه وتلقاها املربد املتوىف سنة )85)هـ( 
وعنه أخذها تلميذه »الزجاجي« وغريه من دون متحيص ثم جاء »أبو عيل القايل« تلميذ 
الزجاجي األموي الفكرة والعقيدة، فسجل يف أماليه من أخبار سكينة  ما أرىض 

به أسياده بني أمية)3)، ولكن احلق يظهر ولو بعد حني..

* * *

))) مناقب آل ايب طالب / ابن شهر اشوب/ ج3ص57).
))) العقيلة والفواطم/ احلاج حسني الشاكري/ص)6).

)3) سكينة بنت احلسني، لعبد الرزاق املقرم: ص58.



5)حممد

د مَّ حمحُ

إن كلمة »حممد« مشتقة من احلمد، واحلمد هو مصدر محِد/ بكر امليم، حيَمد/ 
معنى  وفيه  الشخص،  يف  ثابتة  لصفة  يستعمل  وهو  الذم،  ضد  ومعناه:  امليم،  بفتح 

التعجب والتعظيم للممدوح. 

حممود.  فهو  عليه،  أثنيت  أي  محدًا،  وإحسانه  شجاعته  عىل  عليًا  محدت  تقول: 
ويف »املفردات يف غريب القرآن« يقال: فالن حممود إذا محد، وحممد إذا كثرت خصاله 

املحمودة.

رًا بَِرُسوٍل َيْأتِي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد)))، إشارة إىل  أما قوله »عزوجل«: َوُمَبشِّ
النبي باسمه وفعله تنبيهًا إنه كام وجد اسمه »أمحد«، يوجد وهو حممود يف أخالقه 
وأحواله. وخص لفظة أمحد فيام برش به عيسى تنبيهًا أنه أمحد منه، ومن الذين قبله.

اسمـًا  كان  وإن  هنا  ها    فمحمد   (((  ِه اللَّ َرُسوُل  ٌد  ُمَحمَّ تعاىل:  قوله  أما 
علمـًا له، ففيه إشارة إىل وصفه بذلك وختصيصه بمعناه، و»حممد وأمحد« كالمها أسامن 
منقوالن عام كانا عليه من أصل. فمحمد  يف األصل اسم مفعول مشتق من الفعل 
املضارع املبني للمجهول »حُيَّمد - بضم ياء املضارعة وتشديد امليم - وبعد حذف ياء 
املضارعة وإبداهلا بميم مضمومة يصري الفعل املضارع أساًم أي: حممد، ثم نقل من 

 . معنى املفعولية إىل االسمية، وسمينا به هذه الذات املقدسة ذات رسول اهلل

وكذا كلمة أمحد، حيث هي صيغة من صيغ أفعل التفضيل، نقلت من هذا املعنى، 

))) الصف: 6.
))) الفتح: 9).
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أن  بالذكر  اجلدير  ومن  عليه،  علاًم  فأصبحت  املقدسة،    حممد  ذات  هبا  وسّميت 
صيغة »أمحد« صيغة منتزعة من قول العرب يف أمثاهلا: »والعود أمحد«، أي أكثر محدًا.

»لسان  يف  منظور  ابن  ذكرهم    بمحمد  أشخاص  سبعة  اجلاهلية  يف  وسمي 
العرب« يف مادة »حممد«، أما يف القرآن الكريم، فقد ذكر اسمه الرشيف »حممد« أربع 

مرات يف أربع سور تلك هي:
سورة آل عمران/ آية: 44).

سورة األحزاب/ آية: 40.
سورة حممد/ آية: ).

سورة الفتح/ آية: 9). 

بينام ذكر اسم »أمحد« يف سورة واحدة تلك هي سورة الصف/ آية: 6.

أما املسمي به  هبذا االسم »حممد« فهو جده عبد املطلب)))، فقيل له: »يا أبا 
احلرس ما محلك عىل أن تسميه »حممدًا« ومل تسمه باسم آبائه...؟«

قال: »أردت أن حيمده اهلل يف السامء، وحتمده الناس يف األرض«. يقول احللبي يف 
)سريته: )/8))( وهذا هو املوافق ملا اشتهر إن جده سامه »حممدًا« بإهلام من اهلل تعاىل، 
تفاؤالً بأن يكثر محد اخللق له لكثرة خصاله احلميدة التي حيمد عليها... وإىل ذلك يشري 

حسان بقوله:

ــُه ــّق لـــه مـــن إســـمـــِه لــيــجــلَّ ــش حممُدف وهــذا  حمموٌد  العرِش  فذو 

* * *

))) كام جاء ذلك يف السرية احللبية:)/8)).



7)علِّي

عـلـــي

ال شك يف أن كلمة »عيل«، مشتقة من العلو، ومعناه االرتفاع. ومجعها: علية، 
مثل صبي وصبية، وجتمع مجعًا آخر، هو »علّيون«، وعيّل - بالتشديد - وزهنا: فعيل، 
وفعيل يأيت بمعنى العلو، فيكون عيل بمعنى عال. وهو الرفيع الرشيف.. هذا ما نّصت 

عليه معاجُم اللغة العربية كاللسان، وخمتار الصحاح، واملصباح املنري. 

ومن اجلدير بالذكر أن وزن فعيل، يأيت صيغة من صيغ املبالغة، أي يتكرر الفعل 
فيها. ونخلص من ذلك إىل أن عليًا يتكرر علوه دائاًم... 

كيف حدث الت�صديد يف كلمة علي؟ 
إن أصل كلمة عيل »عليو«؛ ألهنا أوزان فعيل، وعندها يب أن تقلب الواو ياء، 
وفقًا ملا تقوله القاعدة الرصفية »إذا اجتمعت الواو والياء، وكانت أوهلام ساكنة، تقلب 
الواو ياء وتدغم الياء بالياء« لتصري الكلمة »عيّل« مثاهلا يف ذلك؛ زكي وسخي وريض 

وغريها.

قال ابن الصباغ يف فصوله املهمة ج)ص73): إن أبا طالب »« هو الذي ساّمه 
عليًا، وقال يف ذلك شعرًا:

ـــي يــــــدوَم له ــيل ك ــع ــز الــعــلــو وفــخــر الــعــز أدومـــهســمــيــتــه ب ع

ومن الغريب يف التاريخ أن هذا االسم اعترب جريمة، يعاقب عليها بنو أمية، حيث 
الحقوا وقتلوا يف كل مكان مجيع من سمي به من األطفال!! ويف زمن املتوكل العبايس، 
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اجلهم«  بن  »عيل  احتال  لذا  االسم،  هبذا  يسموهنم  حني  ألبنائهم  عاقني  اآلباء  اعترب 
الشاعر املعروف بانحرافه عن اإلمام عيل وبعدائه ألهل البيت، فوقف عىل 
اجلر ببغداد، وهتف باسم املتوكل العبايس قائاًل: يا أمري املؤمنني إن أهيل عقوين حيث 

سموين عليًا!!

فقال له املتوكل: ما أحسن ما توسلت به، أعطوه عرشة آالف درهم.

املرشق  بني  يرتدد صداه  اسم عيل  ليسمع  رقدته،  يومًا من  ينهض  املتوكل  وليت 
بابن عم  التربك  أجل  ذكر عيل، ومن  إىل  املؤمنني حبًا وشوقًا  قلوب  تأملوا  واملغرب. 
اجلنة،  أهل  شباب  سيدي  واحلسني  احلسن  الرحيانتني  وأيب  البتول،  وزوج  الرسول، 
والبطل األول يف بدر وحنني فتى الفتيان يف احلرب، ويف السلم ذاك عيل بن أيب طالب، 

من يقول فيه عبد الباقي العمري الشاعر املوصيل الشهري يف قصيدة رائعة عصامء منها:

العىل رفعا الذي فوق  العيل  ببطن مكة وسط البيت قد وضعا)))أنت 
ويقول فيه الشاعُر املسيحي بولس سالمة: 

بيــاين هــذا  العصــور  عيل  جليايا  اإلمـــام  ــي  وح فيه  رصت 
شعب فخر  ال  التاريخ  فخر  ـــا)))هو  ـــي ــه ويــصــطــفــيــه ول ــي ــدع ي

وقبلهام نادى األمني جربائيل يف األفق األعىل:

الــفــقــار ذو  إال  ســـيـــف  ـــيلال  ع إال  ــــــى  ــــــت ف وال 

واستأذن يومها حسان بن ثابت رسول اهلل يف أن يقول هبذه املناسبة شعرًا فأذن 
له، فقال:

))) الغدير / الشيخ األميني/ ج6ص)).
))) عيل يف الكتاب والسنة واألدب/ احلاج حسني الشاكري/ ج5ص8)).
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ــا  ــن ــل ــع ـــــــــادى م ـــــل ن ــجــيل جـــــربي ــمــن ــــقــــع لـــيـــس ب ــــن وال
ـــوا ـــدق ــــرســــل واملـــســـلـــمـــون قــــد أح ــــي امل ــــب ــــن ـــــــول ال ح
ــار ــق ــف ال ذو  إال  ســـيـــف  عــــــــيل)))ال  إال  ــــى  ــــت ف وال 

* * *

))) الغدير / الشيخ األميني/ ج)ص59.





)3حيدر

حيدر

:حيدر: قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

حيدرة ــي  أم سّمتني  الــذي  ــا  قسورة)))أن وليٌث  آجــام  ــاُم  رضغ
حيث  األسد.  ومعناه:  »حيدر«  سمته  التي  هي  أمه  بأن   املؤمنني أمري  يربنا 
احليوان  »حياة  كتابه:  يف  الدمريي  ذكر  هكذا  حيدر.  ومنها:  أسم،  مخسامئة  لألسد  أن 
الكربى، حرف اهلمزة« نقاًل عن »ابن خالويه« قال: وزاد عليه -أي عىل ابن خالويه- 
حيدرة،  »أسامة،  أشهرها:  فمن  اساًم،  وثالثني  مائة  اللغوي،  جعفر  بن  قاسم  بن  عيل 
السبع، الرضغام، الليث، القسورة«، وبناًء عىل ذلك يكون حيدر اسم منقوالً، نقل من 

األسد وسمي به اإلمام عيل وهو اسم مرصوف ينون يف مجيع سياقاته اجلملية. 

وقد رّصح به عيل يوم »خيرب«، حينام برز إليه بطل اليهود »مرحب« وهو يقول: 

مرحب أمــي  سمتني  ــذي  ال ــا  ــرب)))أن جم بطل  الــســالح  شاكي 
فأجابه عيل بَجنان ثابت:

حيدرة ــي  أم سّمتني  الـــذي  ــا  ــٌث قــســورةأن ــي رضغــــاُم آجـــام ول

امللتف، وهي مأوى األسد ومجعها: أجم مثل  بالتحريك: هي الشجر  إن األَجَم 
قصب وقصب ومجع اجلمع.. آجام. والليث والقسورة من أسامء األسد. 

ابن  ومنهم  السري  وأصحاب  املؤرخون  ذكره  التاريخ،  يف  مشهور  خيرب  يوم  إن 

))) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج))ص8).
))) نفس املصدر / ص)6/3)3.
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اجلوزي يف تذكرة اخلواص ص8)، حيث قال: قال رسول اهلل  يوم خيرب: »ألعطني 
الراية غدًا لرجل حيب اهلل ورسوله، وحيبه اهلل ورسوله، يفتح اهلل عى يديه«، فلام أصبح 
مرحبا،  فقتل   عيل فتقدم  عليًا...  الراية  وأعطى    اهلل  رسول  عىل  غدوا  الناس 
باب احلصن ورماه  فاتقد عيل وقلع  إىل حصنهم، وأغلقوه عليهم،  اليهود  فهرب 

خلفه أربعني ذراعًا، وإىل ذلك يشري ابن أيب احلديد يف قصيدته التي منها:

هّزها عن  التي  الــبــاِب  قالَع  وأربــُع)))يا  أربعون  أكٌف  عجزْت 
ومل أَر شاعرًا صور معركة خيرب كام صورها الشاعر حممد كاظم األزري  يف 

ُأزريته حيث يقول:)))

ــر فــتــكــات ـــ ـــ ــب ــن رآهـــــاولـــــه يـــــوم خــي ــىل م كـــربت مــنــظــرًا ع
ألعــطــي إين  ــي  ــب ــن ال قـــال  رايـــتـــي لــيــثــهــا وحـــامـــي محــاهــايـــوم 
فريـق ــل  ك ــاق  ــن أع ــت  ـــ ــارشأب يــعــطــاهــاف مـــاجـــد  أي  لـــيـــــــروا 
واحللـم العلم  وارث  أين  ــافدعا  ـــ ــاه ــأس ـــــــام مــــن ب جمــــري األي
دعته لــو  ــذي  ال النجدة  ذو  لــبــاهـــــاأيــن  مـــروعـــــــة  الـــثـــريـــا  يف 
عيـٍن أرمـــــــد  ــــويص  ال ــاه  ـــ ــأت فشفاهـاف ــه  ـــ ــق ري مـــن  ــاه  ــق ــس ف
فولت الصفوف  يطلب  ــاومضـى  ــاه ــض ـــاًم بـــأنـــــــه أم ـــل عـــنـــه ع
ــًا بــكــف اقــتــداٍر ــرحــب ضعفـاهاوبــــرى م مــن  ــدار  ـــ األق ــاء  ــوي أق
ــأٍس ـــ ــوة ب ـــ ــق ـــا بـــاهبـــا ب ــــ دحاهـا)))ودح منه  ــالك  األف لومحتها 

* * *

))) عيل يف الكتاب والسنة واألدب/ احلاج حسني الشاكري/ ج4ص5)).
))) نفس املصدر / ج4ص358.
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 35األقاب اأمري املوؤمنني

األقاب امري املوؤمنني
وردت يف اللغة العربية، ألقاب لعيل أمري املؤمنني أكثرها ما كان يرتبط بأفعال 
واكبْت شجاعته أو علمه أو ربام كانت مقولة من مقوالته. لقد تناثرت هذه األلقاب 
هنا وهناك يف بطون الكتب فتوارت عن األنظار يعلوها غباُر النسيان!! مما حداين أن 

أميط عنها ذلك الغبار فاستظهرها إىل العيان بعد خفاء طويل.. ومن تلك األلقاب:

الَقـْرم: 
قال  والعمل.  الركوب  يرتك من  الذي  الفحل  معناه  الراء:  القاف وسكون  بفتح 
الذي ال حيمل عليه،  املكرم  البعري  املقرم:  العرب/ مادة قرمة«:  ابن منظور يف »لسان 
وال يذلل ولكنه يكون »للِفْحلة بكر الفاء وسكون احلاء« و»الرِضاب بكر الضاد« 
وإنام  منظور:  ابن  قال  الناقة.  الفحل عىل  نزو  »الِفْحلة والرضاب«: هو  بكلمة  واملراد 
ُسمي السيد الرئيس من الرجال »املقرم«؛ ألنه شبه باملقرم من األبل، لعظم شأنه وكرمه 

عنده.

قال ابن منظور: ويف حديث عيل: »أنا أبو احلسن القرم« أي املقرم يف الرأي، أي 
أنا فيهم بمنزلة الفحل يف األبل، أي املقدم يف املعارف وجتارب األمور. 

واالنفراد  التميز  من  عليه  كان  عام  كناية  أنه   عيل قول  من  نستشف  مر  ومما 
بني الصحابة، بام حيمله من صفات ومؤهالت عز وجودها يف غريه، مما جعله مرجع 

الصحابة، ومفزع األمة يف معضالت املسائل.

احُلطم، القـُ�صم:
من  فتى  وهو  رأته  يوم   املؤمنني أمري  عيل  عىل  قريش  وضعتهام  اللقبان  هذان 
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الفتيان، ويوم رأته وهو بطل يف امليدان.

إن »احلُطـَم بضم احلاء وفتح الطاء« هو: العسوف العنيف »لسان العرب/ مادة 
قطم« والعسوف وزان فعول صيغة مبالغة ومعناه: كثري العسف، والعسف هو األخذ 

بقوة. 
أما القضم: فهو األكل بأطراف األسنان »خمتار الصحاح/ باب قضم« 

يقول ابن منظور يف »لسان العرب/ مادة قضم«: كانت قريش إذا رأت عليًا حتذر 
منه وتقول: »احذروا احلطم، احذروا القضم«، أي الذي حيطم الناس فيهلكهم. هكذا 

فر ذلك ابن منظور.
كان عيل يعمد إىل فتيان قريش فيأخذ املتجرئ منهم عىل رسول اهلل من 
يفر  الفتى  ذلك  يعل  مما  عناًء،  ذلك  يف  يلقى  أن  دون  أملًا  فيوجعه  أعضائه  من  عضو 
من بني يديه هاربًا منه ال يلوي عىل يشء، وكانت قريش حتذر منه، كذلك إذا رأته يف 

احلرب؛ ألنه كان إذا عال قد وإذا اعرتض قط.
قال ابن منظور يف لسان العرب/ مادة قد: »القد: القطع املستأصل والشق طوالً أو 

هو القطع املستطيل.. رضبه بالسيف فقده بنصفني«.
ويف احلديث إن عليًا كان إذا اعتىل قد وإذا اعرتض قط. ويف رواية: كان إذا 

تطاول قد وإذا تقارص قط أي قطع طوالً وقطع عرضًا.. هكذا جاء يف لسان العرب.
كانت شجاعة عيل ممزوحة باألرحيية، فكان ال يهز عىل جريح، وال يتبع مدبرًا 
وال يقتل مستسلاًم وال يبدأ بقتال. وكان يويص ولده احلسن قائاًل: »ال تدعون إىل 

مبارزة، فإن ُدعيت إليها، فأجب، فإن الداعي باغ، والباغي مرصوع«))). 
وأخباره يف احلرب أشهر من أن تذكر.

))) صلح احلسن / السيد رشف الدين / ص)9.



37االنزعحُ البطني 

االأنزعحُ البطني

الأنزُع:
قال ابن اجلوزي يف كتابه: )تذكرة اخلواص، ص6)(: »يسمى األنزع؛ ألنه كان 
أنزع من الرشك، وقيل ألنه كان أجلح. واجللح: ذهاب الشعر من جانبي مقدم رأسه، 

فهو أشلح«.

يمر  اإلنسان  شعر  انحسار  موضع  جلح:  مادة  املنري/  املصباح  يف  الفيومي  وقال 
بمراحل وتسميات:

أوله: النزع. وصاحبه ُيدعى األنزع. 

ثانيه: اجللح وصاحبه األجلح.

ثالثه: الصلع وصاحبه األصلع.

ويف »لسان العرب مادة نزع، النزع: انحسار مقدم شعر الرأس عن جانبي اجلبهة. 
ويف صفة عيل: البطني األنزع« والعرب حتب النزع، وتتيمم باألنزع، وتنبذ الغمم 
وتتشاءم باألغم، وتزعم أن أغم القفا واجلبني، ال يكون إال لئياًم ومنه قول »هدبة بن 

قرشم«:

بيننا الدهر  فّرق  إن  تنكحي  بأنزعا)))وال  ليس  والوجه  القفا  أغم 
والقفا،  الوجه  يضيق  الشعر حتى  يسيل  أن  الغمم  مادة غمم:  العرب  لسان  ويف 

))) لسان العرب / ابن منظور/ج8/ص)).
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ورجل أغم وجبهة غامء. ثم ذكر بيت هدبة اآلنف ذكره.
وتذكر الكتب الفقهية يف باب الوضوء: إن املتوضئ يمسح بعد ذلك ببل وضوئه 
من ربع رأسه إىل موضع قصاص الشعر، ويرتك بقية الشعر النابت عىل اجلبهة. أي أن 

األغم يرتك ما زاد عىل قصاص الشعر أي بقية الشعر املتديل عىل جبهته.

البطني:
يف »لسان العرب / مادة بطن«: البطني: العظيم البطن، ويف صفة عيل: »البطني 

األنزع: أي العظيم البطن«.
هنج  يف  قوله  جاء  كام  القائل  وهو  الطعام،  من  بطينًا   عيل يكون  أن  يمكن  ال 
ولعل  األطعمة،  ختّي  إىل  جشعي،  ويقودين  هواي،  يغلبني  أن  هيهات   ..« البالغة))): 
باحلجاز أو الياممة من ال طمع له يف القرص، وال عهد له بالشبع!! أو أبيت مبطانًا وحويل 

بطون غرثى وأكباد حرى!! أو أكون كام قال القائل:

ببطنة تبيَت  أن  داء  الــقــّدوحسبك  ــاد حتـــنُّ إىل  ــب أك ــك  ــول وح

فام خلقت ليشغلني أكل الطيبات، كالبهيمة املضبوطة مهها علفها.. كأين بقائلكم 
يقول: إذا كان هذا قوت ابن أيب طالب فقد قعد به الضعف عن قتال األقران ومنازلة 
الشجعان؟! أال وأن الشجر الربية أصلب عودًا.. والنباتات البدوية أقوى وقودًا، وأبطأ 

مخودًا..«.
ابنه »حممد بن احلنفية« يف خطبته الشهرية يوم صفني، حيث قال واصفًا  ووصفه 
الثوب   - اهلدم  ويلبس   - اجليش  أي  اخلميس-  ويرد  باجلبنة  »يقتات  وملبسه:  مأكله 

البايل«))).

))) هنج البالغة، رشح حممد عبده 3/)7-)7.
))) املناقب/ اخلوارزمي / )))، يف املصدر "يقتات اجلبنة".
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أما طعام عيل معروف لدى القايص والداين، وال حيتاج إىل الكثري من القول، 
فهو ليس بطينًا من الطعام، إنام هو بطني من العلم كام قال ذلك »السبط بن اجلوزي« 
يف تذكرته ص6: »ويسمى البطني؛ ألنه كان بطينًا من العلم وكان يقول: "لو ثـُنيت يل 

ِحيِم﴾ محل بعي". ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ الوسادة لذكرت يف تفسي: ﴿بِْسِم اللَّ
لنا  يرشح  »كان  قال:    عباس  ابن  عن  ص5،  واخللفاء«  »عيل  كتاب  يف  جاء 
ِحيِم ليلة، فانفلق عمود الصبح وهو  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ عيل نقطة الباء من بِْسِم اللَّ

بعد مل يفرغ. ورأيت نفيس يف جنبه كالفوارة يف جنب البحر.
والفوارة: ما يفور من القدر أي البخار الذاهب. وقول ابن عباس كناية عن زبد 

البحر الذاهب جفاء..
:وقال الشاعر عبد الباقي العمري واصفًا قبة عيل

ـــوق تلك ـــاء مــقــلــوبــة ف ب الــتــأويــل)))هـــي  املستحيلة  النقطة 
العلم  : »أنا مدينة  وعلم عيل ال حيتاج إىل دليل، بعد أن قال رسول اهلل 

وعيل باهبا« وقوله: »أقضاكم عيل«))). 
 وقد ألفت الكثري من الكتب يف معضالت املسائل التي جلأت هبا األمة إىل عيل
  الرسول  فأقّرها  اخللفاء،  لغزها يف حياة رسول اهلل ويف حياة  فقضاها وحل 
وأثبتها اخللفاء، وقول اخلليفة عمر: "لوال عيل هللك عمر")3) مذكور ومشهور فهو بطني 

من العلم ال بطني من الطعام.
* * *

))) مدينة النجف/ حممد عيل جعفر التميمي/ص05).
))) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج40ص87.

)3) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج40ص04).
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بي�شة البلد

ذكر ابن منظور يف »لسان العرب / مادة بيضة« لكلمة البيضة عدة معاٍن منها:

- بيضة الدجاج.

- بيضة النعامة.

ليقيه، مجعه:  رأسه  املحارب عىل  ما يعله  »اخلوذة«، واخلوذة:  السالح:  بيضة   -
خوذ. سميت بذلك؛ ألهنا عىل شكل بيضة النعامة.

- بيضة العقر: هي بيضة يبيضها الديك مرة واحدة ثم ال يعود هلا.

قال بشار بن برد الشاعر املعروف – يشّبب بامرأة))):

واحــدة الدهر  يف  مــرة  زرتنا  الديِكقد  بيضة  جتعليها  وال  عودي 

- بيضة اخلدر- اخلدر: السرت/ اجلارية؛ ألهنا يف خدرها مكنونة أي مستورة.

- بيضة اإلسالم: مجاعتهم.

البيضة: أصل القوم وجمتمعهم.

بيضة كل يشء: حوزته.

البلد«، وإليكها - أهيا  للفظ »بيضة  السان عدة معان أخر  ابن منظور يف  ثم ذكر 
القارئ الكريم مع رشحها:

))) احليوان يف األدب العريب تأليف شاكر هادي شكر: )/06) عن ديوان بشار ص3)).
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بيضة البلد: تريكة النعامة.

بيضة البلد: السيد.

.بيضة البلد: عيل بن أيب طالب

أي أنه فرد ليس مثله يف الرشف، كالبيضة التي هي تريكة وحدها ليس معها غريها.

وقال ابن منظور: إذا مدح الرجل قيل فرد ليس أحد مثله يف رشفه.

والرشف يف اللغة: هو العلو واملجد فعيل بن أيب طالب عندما قيل له »بيضة 
البلد«؛ ألنه تفرد بالرشف واملجد عىل غريه. 

جاء يف صوت العدالة اإلنسانية »جورج جرداق« ص37: قال عمر بن اخلطاب: 
»كنا ننظر إىل عيل يف أيام النبي كام ننظر إىل النجم«))). 

وجاء يف »تذكرة اخلواص« البن اجلوزي ص7)): قال عمر بن عبد العزيز:»ما 
علمنا أن أحدًا من هذه األمة أزهد من عيل بن أيب طالب ما وضع لبنة عىل لبنة، وال 

قصبة عىل قصبة«.

ويف صوت العدالة اإلنسانية قال الدكتور شبيل شميل: »اإلمام عيل بن أيب طالب 
عظيم العظامء نسخة مفردة مل يَر هلا الرشق وال الغرب صورة طبق األصل ال قدياًم وال 

حديثًا«))).

قال ابن منظور يف اللسان مادة بيضة: وأنشد أبو العباس إلمرأة من بني عامر بن 
لؤي ترثي عمرو بن ود وتذكر قتل عيل إياه:

))) حليف خمزوم »عامر بن يارس«/ صدر الدين رشف الدين/ص 39).

))) االمام عىل صوت العدالة االنسانية/جورج جرداق/ ج ) ص 37.
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قاتله غــرَي  عمرو  قاتُل  كــان  جسديلو  يف  الــروُح  أقاَم  ما  بكيته 
بـه ــعــاُب  ي ال  مــن  قاتلـه  البلـِد)))لكن  بيضَة  قدياًم  يدعى  وكان 

وعمرو بن ود هو الذي برز يوم اخلندق - بعد أن عربه ووقف أمام املسلمني يرجتز 
ويقول:

ـــن الـــنـــداء ــُت م ــح ــح ـــن مــبــارزولـــقـــد ب ـــل م بــجــمــعــكــم ه
الــشــجــاع ــن  جــب إذ  ـــُت  ـــف ــــرن املــنــاجــزووق ــــق ــــف ال ــــواق م
أزْل لـــــــــم  لــــعــــمــــرو  ـــزإين  ـــحـــو اهلـــزاهــــ ـــًا ن ـــرع ـــت م
ــى ــت ــف ال يف  الـــشـــجـــاعـــة  ــزإن  ــرائ ــغ ـــري ال ـــن خ واجلــــــود م

فربز إليه اإلمام عيل أمري املؤمنني وهو يقول:

ـــــاك أت فــــقــــد  تـــعـــجـــلـــن  ـــري عــاجــزال  جمـــيـــُب صـــوتـــك غ
ــــــرية ــــــص وب ــــــة  ــــــي ن ـــدق مــنــجــي كـــل فــائــزذو  ـــص وال
أقــيـــــَم أن  ألرجــــــو  ـــزإنـــــــي  ـــائ ـــة اجلـــن ـــح ـــائ عـــلـــيـــك ن
ــــن رضبـــــة نــــجــــالء يــبــقــى ــــا عـــنـــد اهلـــــزاهـــــز)))م ــــُره ذك

وخري من صّور هذه املعركة هو الشيخ كاظم األزري  حيث يقول:

ود بن  عمرو  بجيش  غّصْت  فضاهايوم  وضــــاَق  ــفــال  ال هلــــواُت 
فـــــردا املـــديـــنـــة  إىل  بــســـــرايــا عـــزائـــــــم ســـاراهـــاوختـــطـــى 
ولكن ألــــوٌف  ــم  وهـــ لظاهافــدعــاهــم  يــشـــــّد  الــــذي  ــظــرون  ــن ي
ــســور عــامــري ــن ق ــم ع ــت ــاأيـــن أن رشاه يف  ــه  ــأَس ب األســــُد  تتقي 
عام حيـــدث  املصطفى  ــرون يف أخــراهــافــابــتــدى  ــاب ــص ال تــؤجــر 

))) لسان العرب / ابن منظور/ج7/ص7)).
))) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج0)ص03)-04).



الفوائد اللغوية44

ــًا ــان ــن ج لــلــجــلــيــل  أن  ـــاًل  ـــائ ــن يــراهــاق ــدي ــاه ــج لــيــس غــري امل
اجلنات إىل  تتوق  نفسه  من  عـــداهـــاأيــن  اجلـــحـــيـــم  يــــــورد  أو 
أعالهامــــن لـــعـــمـــرو وقـــــد ضــمــنــت جنانه  مــن  ــه  ل اهلل  عــىل 
ــووا عـــن جـــوابـــه كــســوام ــت ــال ــاف ــاه ـــن دع م ــة  ــب ـــا جمــي ـــراه ت ال 
قـــريش بــــفــــارٍس  هــــم  يطاهاوإذا  إذ  خيفة  األرُض  ترجُف 
كفيل ســـــواي  ـــا  هل ـــا  م ـــاًل  ـــائ ـــــــة عـــــيل وفــــاهــــاق ـــــــذه ذم ه
ــصــفــوف كام ــى يــطــلــب ال ــش مرعاهاوم إىل  احلشا  مخــاص  متــيش 
ـــه فــتــلــقــى ـــي ـــرشف ـــى م ـــت ـــان ــاف ــرباه ســــاق عــمــرو بــرضبــة ف
منه الــســيــف  ـــة  رن احلـــرش  يــمــأل اخلــافــقــني رجـــع صــداهــاوإىل 
ــن عـــاله إحـــدى املــعــايل ســواهــا)))هـــذه م ما  فقس  مثلها  وعــىل 

(((

* * *

))) أعيان الشيعة/ السيد حمسن امني/ج)ص557، ج9ص8).
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يع�شوب املوؤمنني

اليعسوب يف اللغة بوزن اليعقوب، ومجعه يعاسيب: ملك النحل، وذكرها، أستعري 
للرئيس الكبري؛ حيث قالوا: هو يعسوب قومه؛ أي رئيسهم وكبريهم.

ويقال للسيد أيضًا: يعسوب قومه. كل ذلك من باب االستعارة والتوسع.
قال ابن منظور يف »لسان العرب« عن النحل بأنه: ذباب العسل، واحدته: نحلة، 

يذّكر ويؤّنث، من ذّكر النحل؛ فألن لفظه مذكر، ومن أّنثه فألنه مجع نحلة.
وقال »لويس معلوف«: يف كتابه اللغوي القيِّم: »املنجد يف اللغة«: قيل: إنام ُسمي 

بذلك؛ ألن اهللَ نحل الناس العسل، الذي يرج منها.
العسل:  نحلة  أي  بالنحلة،  املؤمن  »ُشّبه   :)30/5 )النهاية:  يف  األثري  ابن  وقال 
»مثل املؤمن مثل النحلة« ثم قال: ووجه املشاهبة بينهام: حذق النحل وفطنته، وقلة أذاه، 
ومنفعته، وقنوعه، وسعيه يف الليل، وتنزهه عن األقذار، وطيب أكله، وأنه ال يأكل من 

كسب غريه، ونحوله وطاعته ألمريه«.
فلهذه الصفات املشرتكة بني النحلة واملؤمن، ُشّبه املؤمن هبا.

قال الدمريي يف كتابه: )حياة احليوان الكربى: )/))4(: »اليعسوب: ملك النحل 
وأمريها، الذي ال يتم هلا رواح، وال إياب، وال عمل، وال مرعى، إال به. فهي مؤمترة 
بأمره سامعة له، مطيعة، وله عليها تكاليف وأمر وهني، وهي منقادة ألمره، متبعة لرأيه، 
يدّبرها كام يدّبر امللك أمر رعيته... وقال النبي  لعيل: »أنت يعسوب املؤمنني، 
واملال يعسوب الكفار. أي يلوذ بك املؤمنون... كام تلوذ النحُل بيعسوهبا«))). ومن هنا 

))) جاء يف بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج 6)/ص30): "قال الزجاجي: يوز أن يقال: سمى 
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قيل ألمري املؤمنني عيل »كرم اهلل وجهه« أمري النحل«.
وقال السبط بن اجلوزي يف كتابه: )تذكرة اخلواص: ص 6(: »ويسمى – أي عيل 
– يعسوب املؤمنني؛ ألن اليعسوب؛ أمري النحل، يقف عىل باب الكوارة: »الُكوارة: - 
بالضم – بيت النحل«، عند رجوع النحل من املرعى، كلام مرت به نحلة شّم فاها، فإن 
وجد منها رائحة منكرة، علم أهنا رعت حشيشة خبيثة، فيقطعها نصفني، ويلقيها عىل 
باب الكوارة، ليتأدب هبا غريها. وكذا عيل يقف عىل باب اجلنة، فيشم أفواه الناس، 

فمن وجد منه رائحة بغضه ألقاه يف النار«.
واملؤمنون  النحل...  ملك  اليعسوب:  الصحاح:  يف  قال  اجلــوزي:  ابن  قال  ثم 

.يتشبهون بالنحل؛ ألن النحل تأكل طيبا، وتضع طيبا؛ وعيل أمري املؤمنني
  ويف هناية هذا املطاف، تبنّي لنا بأن »يعسوب املؤمنني«، لقب ألقاه رسول اهلل
عىل عيل، ولقبه به دون سواه من أهل بيته أو صحابته، بل اختصصه به، فاختص 
أمري املؤمنني به بمرأى من علية القوم، وجل أصحاب رسول اهلل ، لذلك نرى 
؛ حيث  عليًا يؤكده مفتخرًا؛ ألن هذا اللقب مكرمة فريدة أكرمه هبا الرسول 
قال: كام جاء ذلك يف لسان العرب: »أنا يعسوب املؤمنني، واملال يعسوب الكفار، 
يلوذ  واملنافقون كام  الكفار  باملال  املؤمنون[، ويلوذ  يلوذ يب  »املنافقني« أي  ]ويف رواية 

النحل بيعسوهبا«.
قال بعض الشعراء:

تكفيني النحِل  ــري  ألم وتكفينيواليــتــي  وتغسييل  ــامِت  امل عند 
تكويني يوم  من  ُعجنَْت  وطينتي 

هذا احليوان نحال الن اهلل تعاىل نحل الناس العسل الذي يرج من بطوهنا، وقال غريه: النحل يذكر 
إال  الواحدة  بينه وبني  ليس  اهلل، وكذلك كل مجع  أنثها  احلجاز، ولذلك  لغة  مؤنثة يف  ويؤنث وهي 

اهلاء".



47االإمام 
بحبِّ حيدر كيف الناُر تكويني)))

االإمام

القوم،  أمًا، وإمام  إمامة،  »يأّم،  امليم«  بتشديد  »أّم -  اإلمام: مصدر من مشتقات 
وبالقوم تقدمهم وكان هلم إمامًا« فاإلمام مصدر »أّم يأّم« كام أن اإلماَم مصدر مرادف 

له.
ويطلق اإلمام عىل الذكر واألنثى، تقول العرب: عاملنا امرأة، وأمرينا امرأة، وفالنة 
ر ألنه أنام يكون يف الرجال أكثر مما يكون يف  ويص فالن، وفالنة وكيل فالن. وإنام ذكِّ
النساء، فلام احتاجوا إليه يف النساء، أجروه عىل األكثر يف موضعه.. يقول الفيومي يف 
املصباح املنري: »ليس بخطأ أن تقول: وصية ووكيلة بالتأنيث؛ ألهنا صفة املرأة ولذا ال 

يمتنع أن ُيقال: امرأة إمام«))).

بامليم بعد نقل  امليم  ومجع اإلمام: أئمة، واألصل أأممة - وزان أمثلة - وأدغمت 
فارقة. أي  فالصلة  به،  املفعول: مؤتم  الفاعل: مؤتم، واسم  اهلمزة واسم  إىل  حركتها 

اهلاء هي التي تفّرق بني اسم الفاعل واسم املفعول.

ذكر يف لسان العرب عدة معان لكلمة »إمام« نذكر منها ما يتناسب وموضوعنا. 
فمنها:

اإلمام: رئيس القوم.
اإلمام: الذي ُيقتدى به.

))) االمام عيل بن أيب طالب/ أمحد الرمحاين اهلمداين/ ص54.
الفيومي/ املقري  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  للرافعي/  الكبري  الــرشح  غريب  يف  املنري  املصباح   (((

ه. ج)/7)]أم م[َأمَّ
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اإلمام كل من ائتم به.
أو  بقوله  وُيقتدى  الصالة وغريها،  به يف  يؤتّم  من  اإلمام  أن  إىل  نخلص  مر  ومما 
املنري  وقمرها  املرفوع،  وعلمها  الواضح،  وطريقها  األمة،  منار  فهو  بكليهام.  أو  بفعله 
الذي  القطب  هو  بل  والرئيس  القائد  هو  وذاك،  هذا  بعد  واإلمام  الظلم.  دياجي  يف 
طريق  يف  األمة  مشت  صاحلًا  مستقياًم  كان  فإن  أمورها،  وتدار  األمة،  قوى  تتحرك  به 
جائرًا  ظاملًا  احلاكم  كان  وإن  ووئام.  حمبة  يف  الناُس  وعاش  األمن،  فاستتب  الصالح، 
يف أحكامه، ال يشعر بام فيه الناس من تعاسة وضيق... يومها تتغري األخالق، وحتدث 

الفوىض، ويعم االضطراب.
واإلمام هو مرآة األمة يف خريها ورشها، فمهام يكن تكن األمة. ولننظر بعد هذا 
التمهيد إىل من تفّرد هبذا اللقب »لقب اإلمام« دون من سواه، بحيث إذا أطلق تبادر 

الذهن إليه دون غريه!!
يمكن  ال  احلياة،  رضوريــات  من  رضورة  »اإلمامة  علم«))):  أبو  »توفيق  يقول 
االستغناء عنها بحال من األحوال، فيها يقام معوج من نظام الدنيا والدين. وهبا تتحقق 
اإلمام  يف  تتوفر  أن  بد  ال  رشوط  فهناك  أرضه..  يف  اهلل  ينشدها  التي  الكربى  العدالة 
كالعلم والعدالة والشجاعة والنجدة وأخريًا العصمة، وهي لطف من اهلل تعاىل يفيضها 
وهذه  وسهوًا،  عمدًا  واملوبقات  اجلرائم  ارتكاب  من  يمتنع  وهبا  عباده،  أكمل  عىل 
األوصاف مل تتوفر إال يف أئمة أهل البيت  األجالء عىل طاعة اهلل ومرضاته... 
وبذلك اختص عيل بن أيب طالب بني مجيع اخللفاء الراشدين بلقب اإلمام، وهذا اللقب 

إذا أطلق ال ينرصف إىل أحد غريه من بني مجيع حكام املسلمني...!!؟
يقول العالمة األستاذ عباس حممود العقاد))): »اإلمام بغري تعقيب وال تذييل هو 
اإلمام كلام وقع االشتباه وااللتباس، وجرى لقبه عىل األلسنة فعرفه به حتى األطفال، 

))) أهل البيت ص05).
))) عبقرية اإلمام عيل / عباس حممود العقاد: 75-74..
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وهم يسمعون أمادحيه املنغومة يف الطرقات بغري حاجة إىل نسبة أو تعريف«.

الو�شي

الو�صي:
الويص  فيكون  املنري«،  »املصباح  مفعول  بمعنى   - – هنا  وفعيل  »فعيل«،  وزاهنا 

معناه: املوىص. 

والويص كلمة مؤلفة من أربعة حروف، حيث أصلها الرصيف »وصوي«، بسكون 
الواو بدليل مجعها الذي هو أوصياء، حيث تظهر الواو يف هذا اجلمع.

الياء األصلية، فصارت الكلمة »ويّص«  وقلبت الواو ياء لسكوهنا، وأدغمت يف 
بتشديد الياء، عمل هبا ذلك وفق القاعدة الرصفية التي تقول: »إذا اجتمعت الواو والياء 

وسبق أوالمها السكون قلبت ياء وأدغمت يف الياء«.

ُلّقَب به أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب من قبل  وهذا اللقب »الويص« لقٌب 
اآلية  نزلت  حيث  اإلسالمية،  الدعوة  النبثاق  األوىل  اللحظات  منذ   اهلل رسول 

 (((.َوَأْنِذْر َعِشَيَتَك األَْقَربنَِي :((4 الكريمة من سورة الشعراء اآلية

وإليك أهيا القارئ الكريم خالصة لتفسريها عن »جممع البيان«))) نقاًل عن الثعلبي 
يف تفسريه الكبري: إن النبي  مجع عشريته بني عبد املطلب، وأخربهم بأن اهلل تعاىل 
أرسله إليهم واىل الناس كافة برسالة اإلسالم التي فيها خري دنياهم وآخرهتم وأمره أن 

يبرَشهم هبا..

))) الشعراء/ اآلية4)).
))) ينظر جممع البيان يف تفسري القرآن م:7 - ص356]سورة الشعراء3))/0))[.



الفوائد اللغوية50

ثم طلب منهم الرسول  أن يقفوا إىل جانبه يف نرش هذه الرسالة، بعد أن مّهد 
لذلك بوليمة أظهر اهلل هبا هلم معجزته الواضحة، حيث أمر النبي عليًا أن يودم 
ألولئك الرجال – وهم أربعون رجاًل – رجَل شاٍة، وأن يدخل عليه منهم عرشة عرشة 
فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا، ومل هيتدوا بذلك؛ ألهنم نسبوا هذه املعجزة إىل السحر!! 
فاسلموا  والبشي  اهلل عز وجل  من  إليكم  النذير  أنا  إين  املطلب،  عبد  بني  »يا  قال:  ثم 
بعدي،  ووصيي  وليي  فيكون  ويــؤازرين  يؤاخيني  »من  قال:  ثم  هتتدوا«.  وأطيعوين 
يسكت  ذلك  كل  ثالثًا  فأعادها  القوم!!  فسكت  ديني؟«،  ويقيض  أهيل  يف  وخليفتي 

القوم، ويقول عيل: »أنــا«.

فقال الرسول  يف املرة الثالثة: »أنــت«.

ر عليك«. هكذا نطق هبا  فقام القوم وهم يقولون أليب طالب: »أطع ابنك، فقد أمِّ
القوُم مستهزئني! 

هذه تأريية وصاية عيل أمري املؤمنني عىل األمة ضاربة بجذورها عمق التأريخ 
 كقوله خمتلفة،  مناسبات  يف  املتكررة  بأحاديثه  وأيدها  الرسول  أقّرها  اإلسالمي، 

 :لعيل

منها  يستنبط  التي  األحاديث  من  غريه  إىل  موسى«  من  هارون  بمنزلة  مني  »أنت 
. هو الويص عىل أمة حممد الوصاية، وأن عليًا

إن كلمة الويص قد وردت يف أكثر من بيت وقصيدة من قصائد الشعراء، وقد مجع 
األستاذ »إسامعيل احلاج عبد الرحيم اخلفاف«، يف كتابه »ويص النبي يف الشعر العريب« 

أكثر من أربِعامئة شاعر ذكروا كلمة الويص يف شعرهم وقصائدهم.

وإليك أهيا القارئ الكريم بعض هؤالء الشعراء:
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قال عمرو بن العاص))):

املصطفى مــن  سمعنا  قــد  ــم  عــيلوك يف  خمـــصـــصـــة  وصـــــايـــــا 
مــنــربا رقــــى  »خــــم«  يــــوم  ــلويف  ــرح ي مل  والـــــركـــــب  يــبــلــغ 
ــًا ــن مــعــل ُّـــه  كـــفــــ ِّـــِه  ــــ ـــف ك ـــادي بـــأمـــر الــعــزيــز الــعــيلويف  ـــن ي
النفوس يف  منكم  بكم  فأفعلألــســت  بـــىل  فــقــالــوا:  ـــــأوىل؟  ب
ـــــــرة املـــؤمـــنـــني ــحــِلفـــانـــحـــلـــه إم ــن امل مــســتــخــلــف  اهلل  ـــن  م
ــت مــــوىل له ــن ــن ك ــم ـــــال: ف ـــويلوق ـــم ال ـــْع ـــوم نِ ـــي ـــه ال فـــهـــذا ل
اجلـــالل ذا  يـــا  ــه  ــي ــوال م ـــــواِل  ـــي املــرســلف وعـــــاِد مـــعـــادي أخ

وقال أبو الطيب املتنبي))):

تعّمدًا للويص  مدحي  شامالوتــركــت  مستطياًل  نـــورًا  كــان  إذ 
بنفسه ــاَم  ق ــيشُء  ال استطاَل  وصفاُت ضوء الشمس تذهُب باطالواذا 

وقال الشاعر العراقي الشهري عبد الباقي العمري)3):

أنــــت لطه أبــــا األوصــــيــــاء  ـــا  ــــوهي ــه وأخ ــم ـــــن ع صـــهـــره واب
رّسًا مـــعـــانـــيـــك  يف  هللِ  ـــعـــاملـــني مــــا عــلــمــوهإن  ـــر ال ـــث أك
الدْور منتهى  يف  اآلبــاِء  ثاين  ــــنــــوهأنت  ـــــعـــــد ب ــــــــــــــــاؤه ت وآب
تـــراب مـــن  آدَم  اهلُل  ـــَق  ــــــت أبــــوهخـــل ـــــن لــــه وأن فـــهـــو اب

* * *

))) الغدير/ الشيخ األميني/ج)ص5)).
))) أعيان الشيعة/ السيد حمسن امني/ج)ص5)5،

)3) الغدير/ الشيخ األميني/ج6ص338.
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املرت�شى

للمجهول  املبني  املضارع  الفعل  من  مشتقة  مفعول،  اسم  »املرتى«  كلمة  إن 
»ُيرتى«، حيث حذفنا ياء املضارعة منه، وأبدلناها مياًم مضمومة، فصارت »مرتى«، 

وفقًا لصناعة علم الرصف.
والكلمة جاءت إىل باب االفتعال، من الفعل الثالثي املجرد املعتل الياء »ريَض« 
فيكون اسُم الفاعل منه »رايض«، واسم املفعول »مريض عنه«، وهكذا نستفيد من علم 

الرصف، يف حتليل الكلامت، وإرجاعها إىل األصول التي تفّرعت عنها.
اللقب الرشيف: أن صاحَبه مريضٌّ عنه، مرتى يف سلوكه من قبل  ومعنى هذا 
يف  يافه  وال  الر،  يف  أحد  يشاه  ال  األخــالق،  مهذب  السرية،  حسن  وهو  الناس، 
العلن، قد رضب مثاًل أعىل يف تعايشه السلمي مع الناس، فأحّبه املجتمع، وأثنى عليه؟
املؤمنني عيل بن أيب  اللقب، وهو أمري  ننظر إىل صاحب هذا  ينبغي أن  وبعد هذا 

طالب، هل كان كذلك يف مسعاه يف احلياة؟ 
 ولنسأل عنه معارصيه، وهم أدرى به من غريهم، ولنبدأ بالسؤال من الرسول

أوالً؛ وقد سأله أعرايب قبلنا فقال: يا رسول اهلل صْف يل أصحاَبك؟
فوصفهم النبي  له، وسكت عن عيل، ومل يذكره! وقال السائل: وأين عيل؟ 
فأجابه النبي : »إنك سألتني عن أصحايب، ومل تسألني عن نفيس، فعيٌل نفيس«)))!!. 
وصف الرسول هذا لعيل بأنه نفسه، قد رصحت به ترصحيًا آية املباهلة املعروفة: 

 .(((َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع َأْبناَءنا َوَأْبناَءُكْم َونِساَءنا َونِساَءُكْم َوَأْنُفَسنا َوَأْنُفَسُكْم
وقد  واألنصار،  املهاجرين  من  والصحابة  اخللفاء  إعجاب  موضع   ،عيل كان 
وصفته أم املؤمنني عائشة بأنه »الذهُب املصفى« حني سأهلا عنه الصحايب اجلليل »جابر 

))) االمام عيل بن أيب طالب/ أمحد الرمحاين اهلمداين/ ص70.
))) آل عمران /)6.
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بن عبد اهلل األنصاري« فأجابته هبذه األبيات التي ذكرها الشافعي املرصي الشبلنجي يف 
كتابه )نور األبصار - ص43)(:

حمــكٍّ ــىل  ع ُحــــكَّ  ــرُب  ــت ال ــا  م ـــه مـــن غـــري شــكِّإذا  تـــبـــنّيَ غـــشُّ
املصفى والــذهــُب  الــغــشُّ  ــا شــــبــــُه املـــحـــكِّوفينا  ــن ــن ــي ـــــيٌل ب ع

وقد أخذ هذا املعنى الشاعر الشهري »الناشئ الصغري« فقال:
املصفى والـــذهـــُب  الــــدّر  ــُم تـــراُبعـــيُل  ــِه ــاِس كــلِّ ــن ــي ال ــاق وب

عــيلٍّ ـــــدا  أع مـــن  ــــرَب  ت مل  ثــــــواُب)))إذا  ــِه  ــت ــب لـــك يف حم فـــام 
وحلَق »بولس سالمة« الشاعر املسيحي املعروف، يف وصف عيل حيث قال:

واإلهلــاَم البطولة  يعشُق  من  ـــدَل واخلـــــالَق الــرضــيــاأنا  ـــع وال
ــًا ــي ــب ن عـــــيٌل  ـــكـــن  ي مل  ــا)))فـــــــإذا  ــوي ــب ــه ن ــُق ــل فــلــقــد كــــان خ

وقال عنه معاوية – حني قيل له: إن عليًا بخيل -: »لو كان لعيل بيتان؛ بيت من ترب 
»الترب – الذهب« وبيت من تبن، ألنفق تربه قبل تبنه«)3).

وقال عنه رضار - حني وصفه إىل معاوية -: »كان واهلل بعيد املدى، شديد القوى، 
يقول فصاًل، وحيكم عدالً...«)4).

وقال عنه الشاعر الشامي »حممد املجذوب« من قصيدة طويلة:
ــٍد ــَل أمح ــامئ أمحــُد)5)ورثــــْت شــامئــلـــُــه ش يــرشُق  ُبرديِه  من  فيكاُد 

))) الغدير/ الشيخ األميني/ج4ص6).
))) االمام عيل بن أيب طالب/ أمحد الرمحاين اهلمداين/ ص)37.

)3) جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل/ ابن الدمشقي/ج)/ص97).
)4) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج)4ص0)).

)5) عيل يف الكتاب والسنة واألدب/ احلاج حسني الشاكري/ج5ص78)، ويف املصدر

 " " أمحــــد  ـــــراءة  ب ــه  ــل ــامئ ــه يـــرشق " أمحـــد "ورثــــت ش ــردي ــن ب فــيــكــاد م
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النجف/ االأ�شرف/ الغري/ امل�شهد

النجف:
النجف يف اللغة: التل، أو األرض املرتفعة كاملسناة، متنُع املاء من أن يعلو منازهلا، 

ومقابرها.

قال الزبيدي يف كتابه »تاج العروس«: قال ابن األعرايب: »النََّجف حمركة: التل«، 
وقال األزهري: »النجف: مسناة بظاهر الكوفة، متنع ماء السيل أن يعلو مقابرها«، قال 

إسحاق بن إبراهيم املوصيل:

أصفى هواًء وال أغذى من النجِفما إذ رأى الناُس من سهل ومن جبل
ــٌك يــفــوُح به ــس ـــأن تــربــتــه م أو عنرب دافه العطاُر يف صدِف)))ك

قرب  املوضع،  هذا  من  وبالقرب  الكوفة،  بظهر  كاملسناة  »النجف:  السهييل:  وقال 
 .»أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

اجلهة  من  ترشف  مرتفعة،  رابية  عىل  قائمة  مدينة  النجف  أن  إىل  نخلص  مر  ومما 
الغربية عىل بحر النجف الناضب. وقد ُلقب النجف باألرشف، فام هو معنى األرشف؟ 

الأ�صرف:
األرشف يف اللغة: هو العايل املرشف عىل ما حوله، وهو وزان: أفعل »أي األكثر 
إرشافًا من غريه. وهو مشتق من الرشف، أي النشز من األرض، والنـَشـَز/ بفتحتني/ 

))) تاج العروس من جواهر القاموس: ))/)49]نجف[، ويف املصدر 

جبل  ويف  سهل  يف  الناس  رأى  إن  النجفما  من  أغــذى  وال  هــواء  أصفى 



الفوائد اللغوية58

املرتفع من األرض، ومشارف األرض أعاليها، وُيشتق من ذلك: »الرشيف من األرض« 
وهو »أفعل تفضيل« فيكون معناه الكثري اإلرشاف عىل غريه من املكان املنخفض، ومن 
هنا ُيستعار الرشيف للنسب العايل. فالرشيف يف النسب: هو اإلنسان كثري اإلرشاف 

عىل غريه، كهاشم بن عبد مناف وأوالده...

الغري: 
وُتلقب أرض النجف بالغري أو بالغريني، وهلذا اللقب قصة خالصتها: »أن املنذر 
بن امرئ القيس بن ماء السامء، أمر أثناء سكره بقتل نديمني له من بني أسد، مها »خالد 
سكره،  من  صحا  فلام  أغاظه،  بام  وكلامه  ثمال،  قد  وكانا  مسعود«  بن  وعمر  نضله  بن 
ُيبنى  أن  فغّمه ذلك كثريًا، وأمر  به،  أمر  فأجيب عاّم  السبب،  قتيلني، سأل عن  ورآمها 
عليهام طرباالن »الطربال: بناء كالصومعة« ثم قال: ما أنا بملك إن خالف الناس أمري، 
ال يدخل أحد من وفود العرب إال بينهام، وجعل له يف السنة يومني؛ يوم بؤس ويوم 
نعيم، يذبح يف يوم بؤسه كل من يلقاه، ويغري الطربالني بدمه، وحيسن يف يوم نعيمه إىل 

كل من يلقاه... فدعيت هذه البقعة بالغريني منذ ذلك احلني))).

امل�صهد: 
وُتلقب أرض النجف باملشهد، وهو يف اللغة: املحرض وزنًا ومعنى »املصباح املنري«، 
ويف املنجد، املشهد: حمرض الناس وجمتمعهم، فهو اسم مكان للمشاهدة واملعاينة، أي 
املكان الذي ُيشاهد فيه الناس، ويكون املشهد كناية عن الزوار الذين يشاهدون يف هذا 
ذلك  يقول  كام  »باملشاهدة«  بالنجف  يسكن  من  تسمية  جاءت  هنا  ومن  دائاًم،  املكان 

العامة من الناس.
* * *

))) معجم البلدان/ احلموي/ ج4ص98)]باب الغني والراء وما يليها[.
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العبا�س

العبا�س:
للشجاعة،  رمزًا  إنسانًا،  به  وُسّمي  املعنى،  ذلك  من  نقل  األسد،  أسامء  من  اسم 
مشتق  املبالغة  صيغ  من  صيغة  وهو   - بالتشديد   - فّعال  فوزانه:  بالبطولة،  وتفاؤالً 
م الوجه،  من الفعل »عبس، يعبس، عبسًا« فهو عابس وعباس ومعناه: الرجل املتجهِّ

املقطب ضد الصبيح الويضء املرشق. 

وقالوا: يوم عابس وعبوس أي شديد. 

الكالح  كاألسد  متجهاًم  عبوسًا  االسم  هذا  صاحُب  يكون  أن  بالرضورة  ليس 
املكرشِّ عن أسنانه غضبًا عىل عدوه، فقد سّمي »العباس بن عبد املطلب« هبذا االسم، 
ومل يرد يف وصفه بأنه كان عبوسًا، بل كان طوياًل جهوري الصوت. كذلك مل يرد وصف 

التجهم يف »العباس بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب«. 

مجياًل  وسياًم  رجاًل  »كان  ألنه  والتقطيب؛  العبوس  بدل  هاشم  بني  قمر  ووصف 
األرض«)))  يف  ختطان  ورجاله  احلسن/املنجد«  تام  »املطّهم:  املطّهم  الفرس  يركب 
ووصفه الشعراء بالضاحك املتبسم، ووصفوا أعداءه بالعبوس قال احليل السيد جعفر 

- من قصيدة -:

شجاعة أبيه  مــن  تـــوّرث  ترغُمبطٌل  الضاللة  بني  ــوُف  أن فيها 
أمية جيوش  عىل  العذاُب  معلموقــَع  الوقائع  يف  هو  باسل  من 

))) مقاتل الطالبيني أليب الفرج األصفهاين: ص56.
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ُم)))عبسْت وجوُه القوم خوَف املوت والعباُس فيهم ضاحٌك متبسِّ
وقال املرحوُم الشيخ عبد احلسني احلويزي - من قصيدة -:

قمرًا وجــهــه  زاٍه  اهلاشميني  كاشُفهيف  فهو  يومًا  النقُع  دجا  إذا 

عّلمه قــبــل  مــن  حــيــدرة  رضَب الشجاعة مذ شّبْت معاطُفهأبــــوه 

ولده  عليه  سيكون  ما  الغيب  وراء  من  استشف   عليًا املؤمنني  أمري  ولعل 
»العباس« من شدة البأس، إذا التقى األبطاُل واشتبكت األسنة يف حومة الوغى، فسامه 
هبذا االسم تفاؤالً، وقد كان له ما أراد يف العباس، حيث ولدته الفحولة من العرب، 
فأنه ليس يف   ، الكالبية  البنني فاطمة بنت حزام  بأم  اقرتانه  كام اشرتط ذلك يف 

العرب أشجع من آبائها كام قال ذلك »عقيل بن أيب طالب« ويف آبائها يقول القائل:

ــة ــع األرب الــبــنــني  أم  بــنــو  صعصعةنــحــن  بــن  عامر  خــري  ونحن 

الضاربون اهلام وسط املجمعة)))

فولدت له أم البنني  خري أبطال العرب وفرساهنا »العباس وإخوته«، حيث 
تركوا أثرًا ال ُيمحى، وذكرًا ال ُينسى يف واقعة الطف التي ظل صداها يرتدد بني األجيال 
املتعاقبة وفاء لألخوة الصادقة يف أحرج مواقف الوفاء، فكانت تلك الوقفة مع أيب عبد 

اهلل احلسني درسًا بليغًا، ومثاالً رائعًا، قلَّ أن يأيت التاريُخ بمثله... 
* * *

املصدر  الشاكري/ص43، ويف  بني هاشم / احلاج حسني  البيت قمر  أهل  ينظر شهداء   (((
البيت االول قد ذكر آخر هذه األبيات وعددها سبعة ابيات.

))) أبصار العني يف أنصار احلسني/الشيخ حممد الساموي/ص57.
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حـُنى العبا�سِ بن علي ك

هذا  معنى  إىل  نتعرض  أن  من  لنا  بد  ال  »ُكنى«  من   للعباس ما  نبنيِّ  أن  قبل 
مثمرًا  املوضوع  بجوانب  ملاّمً  البحُث  ليكون  اللغوية،  ومشتقاهتا  »الكنية«  املصطلح 
فنقول: ذكر ابُن منظور يف »لسان العرب«: إن لفظ »الكنى« مجع ألربع صيغ مرتادفة يف 

لفظها عىل معنى واحد، وهذه الصيغ هي:

»الُكنوة« بضم الكاف..

و»الِكنوة« بكر الكاف..

و»الُكنية« بضم الكاف..

و»الِكنية«  بكر الكاف..

حيث  لإلنسان.  احلقيقي  االسم  »سرت«  هو  واحد  معناها  األربع  الصيغ  هذه  إن 
تقوم »الكنية« مقام االسم احلقيقي، فيعرف هبا صاحبها كام يعرف باسمه، كـ»أيب هلب« 

مثاًل الذي كان اسمه »عبد العزى« فسامه اهللُ »عز جل« هبذه الكنية ونـُيس اسمه.   

وكنوته وكنيته: لغتان من لغات العرب معنامها واحد تقول: كنوُت الرجل وكنيته 
أي قلت له: يا أبا فالن، بدل أن تذكر اسمه كام تقول: كنيُت الرجَل بأيب فالن، وأبا فالن 

عىل تعدية الفعل بعد إسقاط احلرف. 

وُيقال: كنوته وكنيته، وأكنيته/ كل ذلك بالتخفيف/ وكنـّيته بالتشديد. 

أبو  الرجال:  يف  ذلك  مثال  وأم«  »بأب  ُبدئ  ما  فهي:  النحويني  عند  الكنية  أما 
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طالب، ومثاله يف النساء أم حسن. وقد تتغلب كنية اإلنسان عىل اسمه احلقيقي، فُينسى 
كام حصل ذلك أليب طالب »رضوان اهلل عليه« عم الرسول  حيث نيس اسمه »عبد 

مناف« وبقيت كنيته »أبو طالب« عالقة راسخة يف أذهان الناس. 

بن عيللنرى كم  العباس  كنى  لذكر  اآلن  نعرض  اللغوية،  املقدمة  وبعد هذه 
هي؟

وهذه  الفضل.  وأبو  القاسم  أبو  مها:  قديمتان،  اثنتان  كنى«،  »أربع   للعباس
األخرية هي املشهورة حتى يكاد ال ُيعرف بغريها. 

ي بعباس من بني هاشم ُكني بأيب الفضل، كالعباس بن عبد  قيل أن كل من سمِّ
املطلب، فقد كان ُيكنى بأيب الفضل، والعباس بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب كان 

كذلك، وغريمها))).

وقيل: إن هذه الكنية »أبا الفضل« قد اشتقت من فضائله وسمو مكارمه، وإن 
وجد له ابن يسمى الفضل! وإىل ذلك يشري املرحوُم السيد رايض القزويني البغدادي 

بقوله:
أباأبا الفضِل يا مْن أّسَس الفضَل واإلبا له  تكون  أن  إال  الفضُل  أبى 
فبلغتها العىل  أســبــاَب  تطلبـاتطلبت  ما  بالـٌغ  ــاٍع  س كـّل  ومــا 
ومنعـة عّز  الضيم  احتامل  مركبـاودون  األســنــِة  أطـــراَف  ــرّيت  خت
مهذباوال عيَب يف احلّر الكريم إذا قضـى كــريــاًم  حــرًا  الضبا  بحّد 
بنفسـه أخاه  واسى  الذي  وأوجبــابنفيس  اإلخـاُء  سنَّ  بام  وقــاَم 
بقربه وهــو  املــاء  طعَم  ذاق  أعذبـــا)))ومــا  املنيِة  طعَم  رأى  ولكن 

))) بطل العلقمي: )/9.
))) أعيان الشيعة / السيد حمسن امني/ج6/ص443.
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وقال املرحوُم الشاعر السيد حممد مجال الدين اهلاشمي من قصيدة له مكتوبة عىل 
:الشباك الفيض لقرب أيب الفضل العباس

ــُع ـــ ــن ــا األم ــن ــزُع ــف ـــــَك م ـــــِه كـــــلُّ نـــازلـــــــٍة ُتـــدفـــــــُعرضحُي ب
النجـاة بـــاُب  للخلِق  ــَك  ــاُب ُعوب وَّ ـــــــرُّ تـــلـــــــوُذ بـــعـــروتـــــــِه ال
إليك ُينمى  والفضُل  الفضِل  ــُعأبا  ــب ــن ــــِه م ــــاف ــــط فــــأنــــَت ألل
للجالل ــع  ــِم جُم ــن  م ـــمـــُعتــعــالــيــَت  ــــه جُت غــــــوايل اجلــــــامل ب
لإلخاء شــاهــٍد  مــن  ســَت  ــدِّ ــــا هتــمــُعوقـــُ ــــن ـــــراه أدمــــُع ـــــذك ب
ـــوالء ــــك كــعــبــة وفـــد ال ـــرُع)))رضحُي ــــ ـــس ـــه ت ـــُل ـــواف ـــه ق ـــي إل

أما الكنيتان احلديثتان فهام عاّميتان، ومها: أبو فاضل وابن البدوية.

فأبو فاضل هو أبو الفضل - بتحريف طفيف -، وابن البدوية ُلّقب بذلك نظرًا إىل 
أمه »رضوان اهلل عليها«، فقد كانت من العرب التي تقطن البادية أنفة من ذّل األمصار، 

أي هي من العرب األقحاح))).

* * *

.رضيح ايب الفضل العباس (((
))) بطل العلقمي:)/9.
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األقابحُ العبا�س بن علي

اللقب يف اللغة:

به«،  مسّمى  غري  »اسم  اللقب:  لقب«  مادة  العرب/  »لسان  يف  منظور  ابن  قال 

واجلمع: ألقاب، وقد لقبه بكذا فتلقب بذلك فرقت اللغة بني االسم الذي ُيسمى به 

اإلنسان ابتداًء بعد الوالدة مثل »عيل، حسن، حسني، زيد...« فيكون هذا االسُم علاًم 

ُيعرف صاحبه به.. وبني اللقب الذي يضعه املجتمُع عىل بعض أفراده، ويكون مسببًا 

عن صفة ما، أو حال اقتى وضع ذلك اللقب. وقد يتغلب اللقب - لشهرته - عىل 

واألصمعي،  واجلاحظ،  واألخفش،  وسيبويه،  كالكسائي،  علم،  إىل  فيتحول  االسم 

وظلت  استعامهلا،  لقلة  أسامءهم  الناُس  الذين نيس  األعالم  من  وغريهم،  والفرزدق، 

– بكثرة - يف  التغليب هذه مستعملة  زالت ظاهرة  أذهاهنم.. وما  ألقاهُبم راسخة يف 

إال  املجتمع  يف  يعرفون  ال  األعالم  وغري  األعالم  من  الكثري  اجلم  هناك  حيث  زماننا 

بألقاهبم. 

َتناَبُزوا  َوال  تعاىل:  قال  حيث  باأللقاب  الرتاشق  عن  الكريم  القرآُن  هنى  وقد 

بِاألَْلقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإِليامِن)))، أي ال ُيلقب بعُضكم بعضًا بام ال يرىض 

البغضاء  من  الناس  قلوب  وتطهري  املجتمع،  ومتاسك  األمة،  وحدة  عىل  حفاظًا  به، 

والعداء...

))) احلجرات: )).
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اللقب يف النحو:
أي  ضعته«  أو  املسمى،  برفعة  أشعر  »ما  بأنه:  كتبهم  يف  اللقَب  النحويون  عرف 
أن اللقب، إما أن يرفع من شأن اإلنسان يف املجتمع، مثال ذلك: »بحر اجلود« لإلمام 
احلسن بن عيل، و»حرب األمة« لعبد اهلل بن عباس، و»الزهراء« لفاطمة بنت 

.و»باب احلوائج« لإلمام موسى بن جعفر ،رسول اهلل

به، مثال ذلك:  الناس، ويكون دلياًل عىل االستهانة  وإما أن حيط من مكانته بني 
أيب  زوجة  معاوية  أم  هلند  األكباد«  و»آكلة  مجيل،  أم  هلب  أيب  لزوجة  احلطب«  »مّحالة 

سفيان، و»خيط باطل« ملروان بن احلكم.

كل ذلك مرتبط باملجتمع وسلوك اإلنسان يف هذا املجتمع، فإن كان إنسانيًا كافأه 
عليه الناُس بألقاب زاهية مجيلة، تنم عن كرم أو إنسانية أو مروءة، بحيث تكون هذه 
األلقاُب جمدًا يف تاريخ حياته، وإن سلك يف احلياة بغري ما تواضع عليه الناس من املثل 
العليا، فكان مثاالً للرش؛ وسمه املجتمع بام يندم عليه من األلقاب والت حني مندم!!؟

* * *
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ّقاء ال�شّ
اأو : �شاقي عطا�شى كربالء

للعباس بن عيل ألقاٌب كثرية سنعرض هلا يف التفصيل فيام بعد ومنها:
يف  ورد  كام  »الساقي«  الفاعل  السم  مبالغة  صيغة  والتشديد-  باملد  الّسقـّاء- 
»املنجد«، وهو مشتق من »َسِقَي، يسقي، سقيًا« الرجل: أعطاه املاء ليرشب، وكذلك 

أسقى إسقاء.
والّسّقاء: لقب اشتهر به أبو الفضل العباس دون غريه، حتى بلغ من شهرته أنه 
إذا أطلق انرصف إليه. وقد ورث العباس هذا اللقب عن آبائه وأجداده، حيث 
اهتّم بنو هاشم بسقاية احلجيج، ومل يسبقهم إليها سابق، فهذا جدهم األعىل »قص« أول 
من أسس سقاية احلاج، وخلفه فيها ابنه »عبد مناف« ثم »أبو طالب« بن عبد املطلب، 

وبعد كل أولئك الكرام صارت السقاية بيد العباس بن عبد املطلب.
وسقى أمرُي املؤمنني عيل بن أيب طالب جيش رسول اهلل يوم »بدر«، ويوم 
احتكره معاوية،  أن  بعد  يوم صفني، وأباحه  »احلديبية«، وسقى كذلك جيش معاوية 
و»كل إناء بالذي فيه ينضح« وسقى احلسني »احلر« ومن جاء معه يف تلك الصحراء 
أخاه   العباس الفضل  أبو  ميتة!! وسقى  يميتهم رش  العطش  كاد  أن  بعد  املحرقة، 
احلسني وأطفاله يوم أقبل إليهم بقربته مملوءة بامء الفرات، بعد أن خاض من أجلها 
غمرات حرب طاحنة رضوس، وقد كان يشق هبا طريقه إليهم وهو يرجتز - فخورًا - 

ويقول:
بالسقا أغـــدو  الــعــبــاُس  ــا  أن املـلتقى)))إين  يوم  املوَت  أهاُب  وال 

))) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج45ص40.
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:ويقول

الــزجمــرة ُأعـــرُف عند  الـــذي  ــا  ــدرةأن ــي بـــابـــن عــــيلٍّ املــســّمــى ح

أن أثبتوا لنا اليوم يا كفرة

إن كلمة السقاء التي لقب هبا قمر بني هاشم تدل عىل أهنا قد تكررت يف أكثر من 
مرة؛ ألهنا صيغة مبالغة يتكرر هبا الفعل، وقد ذكر أصحاُب السري بأن العباس قد 
جاء باملاء ثالث مرات، وما ختىل عن قربته حتى صارت هدفًا لسهام األعداء، وأريق 

ماؤها. 

حلّل  الشعراُء  به  يتربك  رمــزًا  كربالء«  عطاشى  »ساقي  اللقب  هذا  أصبح  وقد 
املشاكل، ويرون التذكري به شافعًا مشفعًا كام حدث ذلك يف )سنة 306)هـ( حني جّف 
هنر احلسينية، فأرادت احلكومة العثامنية حفر هنر يف أرايض السيد »سلامن النقيب« فمنع 

النقيب ذلك، فكتب إليه العالمة السيد »حممد نجل آية اهلل السيد مهدي القزويني«:

الظام تشكو  عصبة  لك  كربالء  رواءهــايف  تستمُد  كفك  فيض  من 

كربال عطاشى  ساقي  يا  ماءهاوأراك  متنُع  احلوض  ساقي  وأبوك 

فأجاز النقيُب حفَر النهر، وأنقذ أهل كربالء من العطش، بربكة هذا اللقب))).

* * *

))) العباس، للمقرم: ص65)، وأعيان الشيعة للسيد حمسن األمني 0)/)7.
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كلمة  عند  لغوية  وقفة  من  لنا  البد  هذا   العباس لقب  عن  نتحّدث  أن  قبل 
...القمر«، ليتضح لنا سبب هذه املالزمة بني هذا اللقب وبني صاحبه العباس«

القمر يف اللغة: 
اشتّد  الذي  اليشء  »قمرا«  امليم/  بفتح   / »يقَمر«   / امليم  بكر   / »قِمر«  مصدر 

بياُضه »املنجد يف اللغة«. 

ويف »لسان العرب« قال ابُن »قتيبة«: األقمر األبيض الشديد البياض، ويف اللسان 
أيضًا: ُيقال للسحاِب الذي يشتُد بياُضه - لكثرة مائه-: سحاب أقمر.

والراء،  وامليم  القاف  فارس))):  ابُن  بيضاء. وقال  أي محارة  قمراء،  أتان  وقالوا:ـ 
أصل صحيح، يدّل عىل بياض يف يشء، ثم يفّرع منه، من ذلك القمر، قمر السامء، ُسّمي 

قمرًا لبياضه. 

ويف هذا املسار، سار الرازي يف »خمتار الصحاح«، و»الفيومي« املصباح املنري. 

-بضم  »الُقمرة«  من  مشتٌق  القمَر  بأن  لنا  يتضُح  اللغوي  املطاف  هذا  ختام  ويف 
ي القمُر ببعض صفاته، وهي بياُضه  البياُض الناصع املنري، وبذلك ُسمِّ القاف- وهي 

الشديد الذي يستمّده من نور الشمس ليعكسه عىل األرض. 

والدته،  عند  هالالً  يسمونه  فهم  أسامء،  ثالثة  الكوكب  هذا  عىل  تطلق  والعرب 

))) معجم مقاييس اللغة: 5/5).
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وتستمر هذه التسمية إىل ثالث لياٍل، بعدها ُيسمى قمرًا إىل آخر الشهر، فاذا ما استدار 
كالقرص، وذلك يف اليوم الرابع عرش من الشهر سموه بدرا. ومجعه بدور. وربام غّلب 

العرب »القمر« عىل الشمس. فقالوا:ـ القمران، للشمس والقمر. 

فلقب العباس قمر بني هاشم؛ ليس مشتقًا من القمر كام يتبادر ذلك إىل الذهن 
بل هو اسم قائم بذاته... ُلقـّب به العباس لشدة بياضه الذي مل يكن عارضًا بل كان 
قد ورثه عن أجداده بني هاشم الذين كان مجال البياض فيهم صفة أصيلة ال ختفى عىل 

أحد حتى قال الكميت بن زيد فيهم:

بحبهم الذين  البيض  النفر  أتـــقـــّرُبإىل  ــي  ــن ــاب ن ــام  ــي ف اهلل  إىل 
فإنني النبي  ــط  ره هاشم  هبم وهلم أرىض مرارًا وأغضُب)))بني 

وقال كعب األنصاري شاعر النبي  يف بني هاشم:

حباكم اإللـــــَه  إن  هـــاشـــاًم  املفصُليـــا  اللساُن  يبلغه  ليس  ما 
كلها ــادة  الــســي ألصــلــهــم  ـــوٌم  املرسُل)))ق النبي  وفرُعهم  قدما 
أكفهم بطون  ترى  الوجوِه  املمحُل)3)بيُض  الزماُن  أغرّب  إذا  تندى 

وإخوته  مناف  عبد  بن  »البدر« وتسمي هاشم  مناف  عبد  تسمي  العرُب  وكانت 
»أقداح النضار« والنضار: الذهب، ولقبوا عبد املطلب بـ»البدر«. وقال حسان بن ثابت 

: يمدح النبي

عيني قــط  ــَر  ت مل  منك  الــنــســاُءوأحــســن  ــِد  ــل ت وأمجــــل مــنــك مل 
ُخــلــقــَت مــــرّبءًا مــن كــّل عيب

))) الغدير/ الشيخ األميني/ج)ص85).
))) ربيع األبرار/ الزخمرشي: 45)]املدح والثناء وطيب الذكر[

)3) بحار األنوار / العالمة املجليس/ ج))/ص)5.
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تــشــاُء))) كــام  ُخلقَت  قــد  كأنك 
 وقال حممد بن احلنفية يف خطبته بني الصفني يوم صفني، يمتدح أباه أمري املؤمنني

خماطبًا أهل الشام: »اخسؤوا عن القمر الزاهر والبدر الباهر«))).
وكان احلسن يشبه رسول اهلل  يف اخللق واخللق. أما احلسني فقد قال 

عنه الغالم الذي ُقتل أبوه يف املعركة:
ــم األمـــري ــع الــنــذيــرأمــــريي حــســني ون ــبــشــري  ال فــــؤاد  رسوُر 
ــــــــداه ــــة وال ــــم ــــاط ـــــيل وف مـــن نظريع لـــه  ــون  ــرف ــع ت ــل  ــه ف
الضحى شمس  مثل  طلعة  ــــدر مـــنـــري)3)لــه  ــل ب ــث ــــرة م ـــه غ ل

وحيق أليب الفضل العباس أن يفتخَر ويقول:

بمثلهم فجئني  آبــائــي  املجامُع)4)أولــئــك  جريُر  يا  مجعتنا  إذا 
فانحدر ذلك اإلرث يف اجلامل البهي إىل العباس فكان قمرًا مضيئًا يف سامء بني 

هاشم ثم يف سامء كربالء...

قال املرحوم الشاعر احلويزي يف قصيدة عصامء: 
قمرا وجــهــُه  زاٍه  اهلاشميني  كاشُفهيف  فهو  لياًل  النقُع  دجى  إذا 

: وقال األزري
من خــــرَّ  بـــــدٍر  أي  أكــــرب  ظالُمهااهلُل  فاستشاَط  اهلــدايــِة  ــِق  أف

وقال احلسنُي:ـ 

))) شهداء أهل البيت قمر بني هاشم / احلاج حسني الشاكري/ص7)).
))) بطل العلقمي: )/43).

)3) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج45ص7).
)4) خزانة األدب /البغدادي/ج9ص6)).
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ــَت عــوين ــريًا كــن ــن ــرًا م ــم املضيق)))ويـــا ق يف  النوائِب  كــلِّ  عىل 
وحيق لكربالء أن تفخَر - شاخمة - بأن هلا قمرين، فهي مضاءة بنور قمر السامء، 

وبنور قمرها قمر بني هاشم لذلك هي حمط الرحال ومهبط األبرار ومنار الزوار... 

* * *

.569/جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم /موسوعة كلامت اإلمام احلسني (((
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قال املرحوُم العالمة الشيخ عبد الواحد املظفر يف كتابه )بطل العلقمي:)/59(: 
شاع عند العرب وصف البطل بالكبش عىل جهة العموم، ونظموه يف أشعارهم، فمنه 

ما جاء عن »الدمريي يف حياة احليوان« وهو من شعر »صفني«:

تنتطُح والكباُش  ــن  داج تسطلحالليُل  أراهــــا  ــا  م أســـد  نــطــاح 

نجى مــا  وغــاهــا  يف  ُيقاتل  ـــن نــجــى بــنــفــســه فــقــد ربــحفمْن  وم

عظيمها  الكتيبة:  كبش   )(54/5 اللغة:  مقاييس  )معجم  يف  فارس  ابن  قال 
ورئيسها.. قال: 

ــوا ــّدم ــن ق ــك نطْحثـــم مـــا هـــابـــوا ول القـــى  إذا  غــــارات  كــبــش 

وقال الشيخ املظفر يف )بطل العلقمي: )/54(: ال ُيطلق الكبُش يف احلرب عند 
العرب إال عىل من تكاملت فيه سامت البطولة، ومُجعت فيه صفات الرجولية، ولـُقـِّب 
العرب،  رجال  أعظم  من  رجالن   عيل بن  العباس  الفضل  أيب  قبل  اللقب  هبذا 

وأشهرها؛ 

أمري  قتله   – القريش  طلحة  أيب  بن  طلحة   – نــزاع  بال  املرشكني  بطل  أحدمها: 
. يوم »أحد« فُرّ بقتله رسول اهلل املؤمنني

قال احللبي يف سريته )ج)/339(: يف غزوة أحد خرج رجٌل من املرشكني - بني 
الصفني – وهو طلحة بن أيب طلحة، وكان بيده لواء املرشكني، وطلب املبارزة مرارًا، 
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ومل يرج إليه أحد.

كذبتم  النار  إىل  قتالنا  وأن  اجلنة،  إىل  قتالكم  أن  زعمتم  حممد  أصحاب  يا  فقال: 
أيب  بن  عيل  إليه  فخرج  بعضكم..  إيّل  خلرج  حقًا  ذلك  تعلمون  لو  والعزى  والالت 
أصحاب  مجيع  عيلٌّ  قتل  اليوم  ذلك  ويف   .عيل فقتله  رضبتني  فاختلفا   طالب

األلوية)))، فُرَّ بذلك رسوُل اهلل  وسمعوا صوتًا:

الــفــقــار ذو  إال  ســيــَف  عـــيلال  إال  ـــــى  ـــــت ف وال 

النخعي«  األشرت  احلــارث  بن  »مالك  وهو  مدافع  غري  املسلمني  بطل  وثانيهام: 
»كبش  ُيلّقب  كان  املشهور  العرب  بطل   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  صاحب 

العراق«، ذلك أمر مشهور، أكثر شعراء صفني من ذكره))).

اللقب  اللغوي هلذا  املعنى  نقَف عىل  أن  لنا من  التاريية، البد  املقدمة  وبعد هذه 
»كبش الكتيبة«.

العرب، والرازي يف خمتار الصحاح،  ابن منظور يف لسان  اللغويون، ومنهم  ذكر 
الكباش وهو فحل الضأن، ومؤنث  الكبش واحد  املنري«: إن  والفّيومي، يف »املصباح 

الكبش من غري لفظه وهو »النعجة«.

إليه  واملنظور  وحاميهم،  وسيدهم،  رئيسهم  القوم  كبش  أيضًا:  اللغويون  وقال 
فيهم، وكبش الكتيبة قائدها والكتيبة - يف اللغة - الطائفة من اجليش جمتمعة »واجلمع 

كتائب«.

))) بطل العلقمي: )/65.
))) ينظر رشح هنج البالغة / ابن ايب احلديد/ ج)ص))).
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فحقيقة الكبش - يف اللغة - هو الفحل املتقّدم عىل قطيع الغنم، ليقودها ويتحّمل 
مسؤولية هذه القيادة وخماطرها، ولذلك قيل يف املثل: »هو كبش الفداء«. ومن احلقيقة 
خترج الكلمة إىل املجاز، قال الزخمرشي يف )أساس البالغة ص534(: ومن املجاز هو: 

كبش كتيبة وهم كباش الكتائب.

بينهام،  والصلة  العالقة  هو  املجاز  إىل  احلقيقة  من  خترَج  أن  للكلمة  جّوز  والذي 
وجماهبة  واملسؤولية  القيادة  يف  الكتيبة  وكبش  القطيع  كبش  بني  املشاهبة  هبا  ونعني 

املخاطر... 

وصف الشعراُء العباس بكل صفات البطولة، ومنها كبش الكتيبة حيث لقبوه 
به. 

ومن أولئك الشعراء املرحوم الشيخ )حسن قفطان املتوىف سنة 77))هـ ( حيث 
رثى العباَس بقصيدة بلغت أبياهتا أربعة وثالثني بيتًا منها:

كرَت ينعاه  السبُط  إليه  ومعينيومشى  ــي  أخ يــا  ظــهــري  اآلن 
وكنانتي كتيبتي  كبش  حصوينعباس  أعــّز  بل  قومي  ورسي 
ــا ســاعــدي يف كــّل مــعــرتك به بيمينـيي محايتي  وسيف  أسطو 
اللوى أعطي ومن هو جامع شميل ويف ضنك الزحام يقيني)))ملن 

 ومنهم الشيخ )حممد رضا األزري املتوىف سنة 40))هـ( حيث رثى العباَس
:-بقصيدة بلغت أبياهتا ستة عرش بيتًا، ومنها – عن لسان احلسني

كبُشها الكتائب  عن  ساَر  إماُمهااليوم  الصالة  عن  غــاَب  اليوم 
تنَْم مل  بــك  أعـــنٌي  نــامــت  مناُمها)))الــيــوم  فعّز  أخرى  وتسّهدت 

))) ادب الطف / السيد جواد شرب / ج7ص3)).
))) نفس املصدر / ج6ص65).
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إىل  محله  أراد  ملا   - ألخيه  قال   العباس أن  من  املعارصون  الكّتاب  ذكره  وما 
املخيم-: 

يقلُّ  مقتوالً  أصحاُبك  رآين  وإذا  كتيبتك،  كبُش  ألين  أخي  يا  مكاين  يف  »اتركني 
عزُمهم...«))).

هو  يلقبه  الذي  بل  بنفسه،  نفَسه  يلقب  ال  اإلنسان  ألن  دقيق؛  غري  هذا  إن  أقول 
املجتمع من خالل سلوكه إن خريًا فخرٌي وإن رشًا فرٌش...

فالشعراء هم الذين لقبوا العباس بكبش الكتيبة ال غريهم.

* * *

.569 : موسوعة كلامت االمام احلسني (((
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الشعراُء  به  لقبه  اللقب  وهذا  الظعينة«  »حامي  الشهرية:   العباس ألقاب  من 
وهو من حيث اللغة: اسم فاعل، من »محي حيمي محاية«. تقول: محي فالُن اليشء من 
الناس منعه عنهم، فهو حاٍم له. وُيقال يف اللغة أيضًا: »هو حامي الذمار«. والّذمار - 

بكر الذال - هو »ما يلزمك حفظه، مما وراءك، ويتعلق بك«.

ورّصح ابُن منظور يف »لسان العرب«، بأن الّذمار هو األهل واحلرم. ويشبه ذلك 
ما ورد يف اللغة أيضًا، قوهلم: »هو حامي احلقيقة« وُسّميت حقيقة: ألنه حيق عىل أهلها 
الدفع عنها. ويمكن أن نستنتَج بأن هذه األقوال معناها واحد، وان اختلفت ألفاظها، 

فهي عبارات مرتادفة تعني وجوَب الدفاع عن األهل واحلرم.

أكثر من معجم من  املرأة - كام ورد ذلك يف  فيه  الظعينة، فهي اهلودج تكون  أما 
ُيقال:  معاجيم اللغة - واللفظ مشتق من »ظعَن يظعُن ظعنًا«، إذا ذهب وسار لذلك 

أظاعٌن أنت أم مقيم؟

ومن كل ذلك نخلص إىل أن العباَس، إنام ُلقب بحامي الظعينة؛ ألنه كان قد 
التزم بحامية اهلوادج اهلاشمية التي كانت تستقل هبا الفاطميات من أخواته، كان قد 
التزم باحلفاظ عليها منذ البداية األوىل لتحرك احلسني من املدينة حتى نزوله كربالء، 
ويف كربالء اشتدت محايته ألخواته، فأصبح احلارَس الساهر ملخيم أخيه احلسني، ال 
يغفل عنه طرفة عني روى مؤلف كتاب »مفتاح اجلنة«: إن أربعة مل يناموا ليلة عاشوراء، 

منهم: 
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وموادعًا  لربه،  وخاضعًا  ومناجيًا  وساجدًا  راكعًا  فيها  سهر  احلسني؛  األول: 
أهل بيته.

الثاين: العباس؛ كان يتهافُت كالفراش حول اخليم حيرسها.

اللقب، الشاعر الشهري السيد جعفر  ومن الشعراء الذين لقبوا العباس، هبذا 
:احليل حيث قال - من قصيدة رثائية عصامء يصُف هبا شجاعة أيب الفضل العباس

شجاعة أبيه  مــن  تـــوّرث  ُترغُمبطٌل  الضاللة  بني  ــوُف  أن فيها 
خلته املــطــّهــَم  ركـــَب  إذا  مطّهُمبطل  فيـه  يـف  أشـم  جباًل 
يقله الــســقــاء  ــيــرى  ال كفه  املخـذُميف  احلساُم  اليمنى  وبكـفه 
ربيعة منه  أيــن  الظعينة  مــكــدُم)))حامي  أبيه  عليا  من  أيــن  أم 

يشرُي الشاعُر - يف أحد أبياته - إىل »ربيعة بن مكدم« الذي عرف يف العرص اجلاهيل: 
بحامي الظعينة حيًا وميتًا. وخالصة قصته - كام أورَدها العالمة املظفر  يف كتابه 
)بطل العلقمي: )/69(- أن »نبيشة بن حبيب السلمي« خرج غازيًا، فلقي »ظعنًا« من 
كنانة بـ»الكديد« فأراد أن حيتوهيا، فامنعه »ربيعة بن مكدم«، فشد عليه »نبيشة« فطعنه يف 
عضده. فاتكأ ربيعة عىل رحمه، وقال للظعينة: النجاء النجاء... فقطعن العقبة ووصلن، 
ومات ربيعة متكئًا عىل رحمه وعدوه أمامه ال يعرف ذلك، حتى رموا فرسه، فقمص، 

وخّر ربيعة لوجهه، فطلبوا الظعينة، فلم يلحقوهن!!

بن  »ربيعة  قتياًل محى ظعائن حيًا وميتًا غري  نعلُم  ما  العالء«:  بن  »أبو عمرو  قال 
مكدم«.

هذا يف اجلاهلية، أما يف اإلسالم، فقد حدث مثل ذلك يف واقعة كربالء حيث محي 

)))  ينظر أدب الطف / من قصيدة وجه الصباح عيل ليل مظلم »جعفر احليل«/ ج8ص48.
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احلسني رحله حيًا، ومحاه رصيعًا، حيث وقف أهل الكوفة أمامه هيابون الدنو منه. 
وقد مثل ذلك السيد حيدر احليل  أبرع متثيل حيث قال:

الكمــاة عاينـَْتُه  متى  ـــاعــفــريًا  ـــواهَن يــتــطــُف الــــرعــــُب أل
مثلِه ــن  ع احلــــرُب  أجــلــت  ــام  رصيـــعـــًا يـــــبــن شــجــعــاهنــا)))ف

 وقد أجاَد العالمة املرحوم الشيخ عبد الواحد املظفر يف تفصيل محاية العباس
لتلك الظعائن حيث قال))):

الفخـار عــيل  بــن  يــا  الفضل  ــا  الذمـارأب وحــامــي  النبي  وصــنــوا 
الــرســـــول آل  ــَن  ظــعــائ القفارمحـــــيــَت  وتــلــك  الفيــايف  بتلك 
ــج ــزع ـــهـــا رائـــــــــع م الــفــقــارفــــام راعــــ ذات  ــُل  ــم حت ــاك  ــن ــم وي
الطفوف ـــوادي  ب نزلتم  أن  واملستجـارإىل  كاحلصن  كنت  وقد 
النسا ســـار  افــتــقــــــــادك  األســـاروبــعـــــد  وذل  الــســـــبــاء  ـــــذل  ب ء 
زينـبًا تـــــرى  حــيــًا  كنـت  القطـارفلـو  صــوب  املدامع  تصوُب 
احلجاب بعـد  العقائـُل  األزاروتلـك  حتى  املالحـف  ُسـلبَن 
ســاتــر مـــن  ـــوُم  ـــق ال يـــــرتِك  ــامرومل  اخل حــتــى  املــصــونــات  لتلك 
ظعـنكم إىل  كـــــمــي  يـــا  القفارفــقـــــم  وهــاد  يطوي  ســار  فقد 

* * *

))) ادب الطف / السيد جواد شرب / ج)/ص9).
))) بطل العلقمي: )/)7.
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يف تاريخ احلروب – قديِمها وحديثِها – يالحظ الباحُث؛ أن اجليَش هيتم اهتاممًا 
بيشء؛ يرفعه أمامه؛ ليسري خلفه، ويقتدي به يف كّره أو فّره. وقد ختتلف أسامؤه من عرص 
إىل آخر، ومن قوم إىل قوم. كام أن لوَنه قد يتلُف من أبيض إىل أسود، إىل أمحر إىل غري 

ذلك، حسب اعتبارات ختص هذه القبيلة أو تلك، كام هو احلال يف دول العامل اليوم. 

وقد كانت ألواُن ألوية اجليش اإلسالمي؛ بيضاء فجعلها العباسيون سوداء حزنًا 
عىل احلسني، ثم جعلها األمويون الذين خرجوا عىل العباسيني يف األندلس محراء.

وقد وردت يف اللغة العربية أسامء لذلك اليشء املرفوع أمام اجليش، تكاد أن تكوَن 
القارئ  أهيا  وإليكها  بعضا...  بعضها  يفُر  ألهنا  معناها؛  يف  متحدة  لفظها  يف  مرتادفة 

الكريم:

الَعَلم- بفتحتني – وهو العالمة، أو ما ُيعقد عىل الرمح، أو يشء ُينصب فيهتدي 
به الضال. وقد ُفر لغويًا بالراية التي يتمع إليها اجلند. فالعلم هو الراية، والراية هي 
ُيرفع  الذي  الرمز  هو  واحد؛  معنى  عىل  مرتادفان  لفظان  فهام  العرب«؛  »لسان  العلم 

وهيتدي به اجليش يف احلرب، فيكون وجوده عالمة لثبات اجليش وبقائه.

كام ورد- يف اللغة - اللواء، وُفّر بالعلم والراية والبند إال أنه أصغُر منهام مجيعًا، 
ومن خصائصه؛ إنه ال حيمله إال القائد الذي يسري اجليُش خلفه، وال ُيعطى إال إىل من 
تكاملت فيه صفاُت البطولة؛ حيث يصبح رمز قوة اجليش حني يندفع نحو العدو... 
لذلك كان عيل بن أيب طالب يف احلرب يعمد أول ما يعمد إىل حامل اللواء ليحطم 
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بقتله معنويات اجليش املعادي، وكان يوم أحد من معاجز احلرب؛ حيث قتل محلة 
األلوية مجيعهم قتلهم واحدا بعد واحد، وكان عددهم تسعة وقيل أحد عرش))).

وألمهية اللواء جعله رسوُل اهلل  يوم »مؤتة« يف ثالثة قواد وليس يف قائد واحد 
أوفياء غاية  بن رواحة، وكانوا  اهلل  بن حارثة، وعبد  بن أيب طالب، وزيد  وهم جعفر 

الوفاء يف محله واملحافظة عليه حتى سقط اللواء مرضجًا بدمائهم.

ا�صتقاق اللواء:
قد يكون اشتقاق اللواء من قوهلم »لوى رأَسه، وبرأسه: أماله« »املصباح املنري«، 
ولوى عليه: عطف »خمتار الصحاح« حيث أن اللواَء ُيعطف به عىل جيش العدو يف الكّر 

والفّر ويميله القائد حيث يميل متتبعًا العدو حيث كان...

:لقب العبا�س
وحيث أن العباس كان مالزمًا لواء احلسني منذ خروجه من احلجاز حيث 
عقد احلسني هذا اللواء ودفعه إىل أخيه العباس فحمله بني يديه إىل حني التحام تلك 

احلرب))).

وجاء يف املصدر نفسه )3/)0)(: »أن احلسني جعل أخاه العباس قائد كتيبة 
القلب – وهي ثالثون رجاًل – ودفع إليه لواء العسكر وهو لواؤه األعظم«.

أكثر الشعراء – يف تأبني أيب الفضل العباس – من ذكر هذا اللقب حتى قال 
أحُدهم – من قصيدة -:

))) بطل العلقمي:)/83، وينظر املواجهة ألمحد حسني يعقوب: 36).
))) بطل العلقمي: 06/3).
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ومعيــنيفمشى إليه السبُط ينعاه كرت اآل أخــي  ــا  ي ظــهــري  ن 

وكنانتي كتيبتي  كبــش  حصوينعبــاُس  أعــّز  بل  قومي  وسـري 

ــا ســاعــدي يف كـــــّل مــعــرتٍك به بيمينيي محايتي  وسيـف  أسـطـو 

جامـٌع هو  ومن  أعطي  اللوا  يقينـيملـن  الزحاِم  ضنِك  ويف  شميل 

* * *
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قد يكون لفظ البطل مرادفًا للفظ الشجاع؛ حيث ورد يف »لسان العرب«: بطـُل 
التي ال  املصادر  يبطـُل بطولة؛ أي صار شجاعًا. وجعله »أبو عبيد« من   – بالضم   –
كام  بطلة،  واملرأة  الشجاع،  البطل:  الصحاح«  وخمتار  املنري،  »املصباح  ويف  هلا.  أفعال 
ُيقال: ُشجاعة. ومجع البطل: أبطال مثل سبب وأسباب. والفعل منه: بُطل وزان حُسن 

ورُشف ُسمي بذلك لبطالن احلياة عند مالقاته. 

وعند النحاة؛ إن البطَل صفة مشبهة، أي ثابتة ال تتغري بتغري األحوال. فالبطُل يظل 
شجاعًا يف كل الظروف؛ ألن البطولة فيه متأصلة وراثيًا. فهي صفة ال ُيوصف هبا إال 

من مُجعت فيه حماسن الشجاعة، وقّل نظريه يف سوح القتال.

وقد ُتطلق – توسعًا – عىل رجال األمة املرّبزين يف اإلصالح، والثائرين عىل طغاة 
زماهنم، كام أطلقت – كذلك – عىل نساء األمة الاليت ُكّن يمثلن الشهامة واجلرأة األدبية 
يف الدفاع عن احلق، ودحر الظلم والفساد، ومقارعة الطغاة واملتسلطني عىل الناس من 

غري رضا منهم.

وقد سّمت الكاتبة املرصية »بنت الشاطئ« كتاهَبا عن زينب ابنة عيل أخت احلسني 
»بطلة كربالء«؛ ألن زينَب  كانت متتلك من الشجاعة، وقوة اجلنان، ما جعلها 
تقف أمام »عبيد بن زياد، ويزيد بن معاوية« تبنّي حسبها ونسبها، وترد عليهام أعنف 
رد، وتكيل هلام الصاع صاعني غري هّيابة لسلطتهام وال خائفة من قوهتام، وقالت هلام ما 

أرادت أن تقوله أمام الناس مجيعًا مما أبكت به العيون، ولفتت إليه األنظار.
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وضخامة  األعضاء،  وتناسق  القامة،  طول  منها:  كثرية؛  أوصاٌف  للبطل  ُذكرت 
األوصاف،  تلك  بكل  يتصف   عيل بن  العباُس  كان  وقد  اجلنان...  وقوة  اجلسم، 
بُن عيل رجاًل وسياًم مجياًل  العباُس  بقوله: »كان  الفرج األصفهاين«  حيث وصفه »أبو 

يركُب الفرَس املطّهم »املطّهم: التام احلسن« ورجاله يطان يف األرض«))).

تلك  يف  صورها  بأجىل  جتلـّت  ألهنا  العلقمي؛  بنهر  العباس  بطولة  اقرتنت  إنام 
املعارك التي خاض غامرها »أبو الفضل«، ودار رصاٌع رهيب قرب هذا النهر الفرات 
العرب كانت تسمي  – ألن  ُيفهم من اسمه  – كام  الذي كان حلوًا عذبًا ال مرًا علقاًم 

األشياء بأضدادها؛ كام سموا الغراب أعور وهو حاد البرص.

ويف هناية ذلك االقتتال نزل أبو الفضل إىل العلقمي بعد أن امتلك رشيعته، وخاض 
ماءه، ومأل جوده، وصعد عىل مسنّاته »املسنّاة بالتشديد: حائط ُيبنى يف وجه املاء لئال 
يغمر ما حوله« يريد املخيم ليسقي أطفاَل أخيه احلسني بذلك املاء. ولكن اجلوَد مل يسلم 

....من رشقات السهام؛ فأريق املاُء، وخاب األمُل، وُقتِل العباس

بنو اأ�صد اأول من اأطلقوا اللقب:
الذين  أسد  بنو  هم  العلقمي«  »بطل  اللقب  هبذا   العباس لّقب  من  أوَل  إن 
حرضوا األيام األخرية لفاجعة الطف، حيث التقوا اإلمام السجاد، وقالوا له – بعد 

دفن احلسني ومجيع الشهداء-: »بقي بطٌل عىل املسنّاة«))).

))) األنوار العلوية للشيخ جعفر النقدي : 443.- ص84.
))) بطل العلقمي: )/)3)، وذهب احلاج حسني الشاكري:يف كتابه )شهداء أهل البيت : ج0)( أن 
لقب بطل العلقمي ُأطلق بفضل متكن العباس من هزم اجليش املحيط بنهر العلقمي مرات عديدة 

ب ببطل العلقمي.  ويف املرة األخرية استشهد عىل ضفافه، ومن ثم لقِّ
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ال�صعراُء وهذا اللقب:
يف  فنظموها  العلقمي؛  بنهر  املقرونة  البطل  كلمة  أسد  بني  من  الشعراُء  تلقَف 
 شعرمهالفصيح والعامي، وبذلك اشتهر هذا اللقب اشتهارًا واسعًا، فهذا األزري

يقول -من قصيدة شهرية-:

فاعصوصبت فرقا متور شآمها)))بطٌل أطّل عىل العراق جمليا
وهذا السيد جعفر احليل يقول من قصيدة:

شجاعًة أبيه  مــن  تـــوّرث  ترغُمبطٌل  الضاللة  بني  ــوُف  أن فيها 
هُيزمـواوثنى أبو الفضل الفوارَس نكصًا أن  ثباهتم  أشـّد  فــرأوا 

أوساط حيصُد يف الرؤوِس وحيطُمقلَب اليمني عىل الشامل وغاص يف ال
والعباُس فيهم ضاحٌك متبّسُم)))عبسْت وجوُه القوِم خوَف املوت

* * *

))) ادب الطف / السيد جواد شرب / ج6/ص64).
))) ينظر أدب الطف / من قصيدة وجه الصباح عيل ليل مظلم »جعفر احليل«/ ج8ص))).
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الباب:
يقوُل الفّيومي يف كتابه »املصباح املنري: إن األلَف يف كلمة الباب منقلبة عن واو؛ 
ألن أصل الكلمة »بوب« – يف تقدير »َفَعل« – بفتحتني – فلام حتركت الواو، وانفتح ما 

قبلها؛ ُقلبت ألفًا.

– ُيسترت هبا من  الشجر  – الساج: رضب من  »الباب: قطعة من ساج  اللغة  ويف 
تقول: هذا  املذكر واملؤنث، فهي مؤنث جمازي  الباب عىل  إىل خارج«. وُتطلق  داخل 
باب، وهذه باب. كام إهنا ُتطلق عىل املعاين املجّردة؛ كباب الفاعل وأمثاله من أبواب 
من  كناية  جعلوها  حتى  هبا  وتوسعوا  أقسامه.  أي  الكتاب؛  أبــواب  وهذه  النحو، 

: الكنايات؛ كام جاء ذلك يف قول الرسول

»أنا مدينُة العلم وعيلٌّ باهبا«))) فليس هناك مدينة للعلم، وال باب هلذه املدينة، إنام 
املراد من ذلك غزارة العلم ونقاؤه، واملراد هبذه الباب هم أهل بيته الذين يمثلهم أمرُي 
 ،إال عرب أهل بيته  أي ال يمكن الوصول إىل علم رسول اهلل ،املؤمنني عيل
وبيبان،  أبواب،  الباب  . ومجع  الرسول  إىل  الوصول  يمكنه  يؤمن هبم ال  ومن ال 

وذكر – يف القاموس املحيط - أبوبة – بكر الواو – وهذا اجلمع نادر.

))) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج0)ص0)).
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احلوائج:
مفردها حاجة، وهذا اجلمع غري قيايس، كأهنم مجعوا حائجة أو إن الكلمة مولدة))) 

وجتمع عىل حاجات، وحاج بغري هاء. إال أن حوائج؛ أكثر ورودا عىل ألسنة الناس.

واحلاجة هي: ما حيتاج إليها املحتاج، وأكثر ما ُتطلق عىل الفقر.

إن كلمة »باب احلوائج« ترادف يف معناها باب املراد التي تعني الباب التي تطلب 
ُلبي طلبه، وأعطي مراده أي أعطي ما  عندها احلاجات، وقد يعود منها اإلنسان وقد 

أراده، وُقضيت حاجته.

اشتهر هبذا اللقب أكثر من واحد من أهل البيت  وأكثرهم شهرة يف ذلك 
هو اإلمام موسى بن جعفر، حيث ُسّجلت لقربه الرشيف أكثر من كرامة، حتى قال 
شيخ احلنابلة: »أبو عيل اخلالل«: »ما مّهني أمٌر فقصدت قرب موسى بن جعفر إال سّهل 

اهللُ تعاىل يل ما أحب«))).

واشتهر العباُس هبذا اللقب »باب احلوائج« أو »باب املراد« عىل ألسنة الناس، 
فكان لقبًا طائر الصيت؛ نظمه الشعراء يف قصائدهم حتى قال أحدهم:

مروعة دعته  ما  احلــوائــج  ــاُب  حاجها)3)ب ويقيض  إال  حاجٍة  يف 
أقبل الناُس إىل قرب أيب الفضل أّيام إقبال ملا شاهدوه من كراماته الباهرة، وقضائه 
حوائج املحتاجني، فكم من مريض عند شباكه قاَم ينفُض غباَر املرض معاىف ومشاىف قد 

.أبرأه اهللُ تعاىل من مرضه وشفع فيه قمر بني هاشم

))) ينظر القاموس املحيط:)/84.
))) مناقب آل أيب طالب ألبن شهر آشوب : 3/)44.

)3) أدب الطف جلواد شرب: 06/9)..
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لقد كُثرت كراماُت العباس حتى نقلها أكثر املؤلفني يف سرية العباس، بل 
تكاد ال تقرأ كتابًا عنه حتى جتد فيه فصاًل موثقًا عن كراماته. فهذا املحقُق الكاتب 
الشهري السيد عبد الرزاق املقّرم  ينقل إلينا كرامة وثقها بشعر الشعراء، وقد أنقذ 
اهللُ هبا حياة »السيد سعيد البهبهاين: خطيب املنرب احلسيني«، وقد اشتهرت وذاع صيُتها، 
يف  قال  حيث  احليل«  »صالح  السيد  اخلطيب  املرحوم  ومنهم  شاعر،  من  أكثر  فنظمها 

ذلك:

ـــل اســتــجــرنــا ـــض ـــف ــــا مــــنــــه مــنــحــةبــــــأيب ال ــــان ــــب ــــح ف
ــــــــداوي ي أن  وجــــرَحــــهوطــــلــــبــــنــــا  ــــِب  ــــل ــــق ال أملَ 
ــــدًا ســــعــــي اهللُ  ــةفــــكــــســــا  ــحَّ ـــعـــد ســـقـــم ثـــــــوَب ص ب
ـــــــــــّدل الــــــــرمحــــــــُن مـــنـــه قـــرحـــَة الــقــلــب بـــفـــرحـــة)))ب

وقال الشيُخ عيل اليعقويب  عن لسان امُلشاىف السيد سعيد:

سقامي عني  زاَل  الفضل  مــذ كــســاين مــن الــشــفــاء بــرودابــأيب 
الــســعــادة حتى مـــن  رصُت يف النشأتني أدعى سعيدا)))وحـــبـــاين 

وقد تركنا أكثر ما قيل من الشعر يف هذه املناسبة خمافة التطويل، فلرياجع القارئ 
الكريم كتاب العباس للسيد عبد الرزاق املقرم.

* * *

))) شهداء أهل البيت  قمر بني هاشم / احلاج حسني شاكري: 69..
))) نفس املصدر/ 69.
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العبدحُ ال�شالح

ورد هذا اللقب يف الزيارة التي زاَره هبا اإلماُم الصادق حيث خاطَبه هبا وقال: 
»السالُم عليك أهيا العبد الصالح«))).

 ،حياة قمر بني هاشم فكان هذا اللقُب وسامًا المعًا، طّرز به اإلمام الصادق
حيث صلح وصلحت أعامله، فأتى بام مل يأِت به أٌخ يف تاريخ اإليثار واملواساة. 

بعد هذا اإليضاح املقتضب البد لنا من تطواف يف معاجيم اللغة لنتبنّي معنى هذا 
اللقب الذي أضفاه اإلمام الصادق عىل أيب الفضل.

العبد يف اللغة:
خالف احلر، أو ضد احلر، وقد يكون حّرًا ليس بعبد ألحد، إنام ُيوصف بالعبودية، 
ألنه يلني، ويشع أمام اهلل خشوع العبد اململوك، لذا قال الشاعُر يف هؤالء األحرار 

العبيد هلل تعاىل:

عليهم اخلشوِع  من   
ِ
العبيد األســـحـــاُر)))سمُة  ضــّمــْتــهــم  إن  هللِ 

والعبد يف األصل صفة »لسان العرب«، تقول: رجل عبد، لكنه استعمل استعامل 
األسامء. قال »اخلليل«: ومل ُيشتق منه »فعل«، ولو اشتق، لقيل: َعُبد - بفتح العني وضم 
الباء - أي صار عبدًا، وأقّر بالعبودة، ولكنه أميت الفعل، فلم ُيستعمل. قال: وأما َعبد 

يعُبد عبادة، فال ُيقال إال ملن يعبد اهلل تعاىل. »معجم مقاييس اللغة«.

))) كامل الزيارات ص)44.
))) ادب الطف / السيد جواد شرب / ج)/ص37.
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وللعبد مجوع كثرية من أظهرها: عبيد، وأعبد، وِعبدان - بكر العني وضمها - 
الطاعة)))  – كمشيخة - والعبدية، والعبودية، والعبودة، والعبادة:  وعبدون، ومعبدة 
أي أن هذه األلفاظ ألفاٌظ مرتادفة عىل معنى واحد هو الطاعة. وفّرق بعضهم بني عباد 

- فجعلوه للذين يعبدون اهلل - وبني عبيد، فجعلوه للمملوكني.

ولرشف العبد الذي يتصف بالطاعة هلل تعاىل نسبُه اهللُ إليه يف القرآن الكريم، حيث 
أو  برسوله،  يقل:  ومل   (((َلْياًل بَِعْبِدِه  َأْسَرى  الَِّذي  ُسْبَحاَن  منها:  آيات  عدة  يف  قال 

بنبيه!!

وأما كلمة الصالح، فهي مشتقة - يف اللغة - من الفعل »صلـُح« – بالضم - وهو 
بالصالح.  أتى  – بفتحتني - فهو صالح، وصلح:  أو من صلح يصلح  خالف فسد، 

وهو اخلري والصواب)3).

وقوبل الصالح يف القرآن الكريم تارة بالفساد، وتارة بالسيئة، قال: َخَلُطوا َعَماًل 
.(5(ْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَها َصالِحًا َوآَخَر َسيِّئًا ،(4(َوالَ ُتْفِسُدوا فِي األَْ

وإصالح اهلل تعاىل اإلنسان، يكون تارة بخلقه إياه صاحلًا، وتارة بإزالة ما فيه من 
 – فساد، بعد وجوده، وتارة يكون باحلكم له بالصالح. قال: »وأصَلح - بفتح الالم 
باهلم - يصلح لكم أعاملكم - وأصلح يل يف ذريتي - إن اهلل ال يصلح عمل املفسدين«)6).

الصالح،  »العبد   العباس لقب  معنى  لنا  يتضح  اللغوي  املطاف  هذا  هناية  يف 

))) ينظر القاموس املحيط:ج)ص))3]فصل العني[.
))) اإلرساء: ).

)3) املصباح املنري:46)كتاب الصاد ]ص ل ح[ .
)4) التوبة: من اآلية )0).

)5) االعراف: من اآلية65، 85.
)6) املفردات يف غريب القرآن:3/8]صلح[.



(0( العبد ال�شالح

الذي لقبه به اإلمام الصادق، حيث زاره، وقال: »السالم عليك أهيا العبد الصالح« 
هلل،  اخلالصة  الطاعة  أي  »العبودية«  األنبياء  بصفة  اتصفت  من  يا  عليك،  السالم  أي 
حيث جعلك اهللُ صاحلًا منذ النشأة األوىل... لذلك صار عملك يف احلياة صاحلًا نقيًا ال 
شائبة فيه، دليل ذلك جهادك الصادق مع أخيك احلسني، ووقوفك إىل جانبه بكل ما 

متلك، ُجدَت بنفِسك... واجلود بالنفس أقىص غاية اجلود؟؟





(03 املوا�شي

املوا�شي

معنى  يف  املنري«  »مصباحه  يف  الفيومي  قال  املواساة،  من  فاعل  اسم  هو  املوايس: 
املواساة: »آسيته بنفيس – باملد -: سّويته. ويوز إبدال اهلمزة واوًا، يف لغة اليمن فيقال: 
واسيته، وذهب املذهب نفسه يف اإلبدال، ابن األثري يف »النهاية« حيث قال: »وأصلها 

- أي الواو - اهلمزة، فقلبت واوًا ختفيفًا«.

نخلص من ذلك كله أن كلمة املوايس، أصلها: املآيس، فأبدلت مهزهتا ختفيفًا يف 
لغة اليمن. أما معناها فهي التسوية. أي أن املوايس، يساوي بينه وبني شخص آخر كان 

قد أحبه، وارتضاه، فرآه أهاًل هلذه املواساة باملال والنفس.

معاونة  هي:  »املواساة  ص39(:  املالك:  )سلوك  يف  الربيع«  أيب  بن  »أمحد  قال 
باملضاربة  املرِء صاحبه  تنقسم إىل أقسام، أحدها: نرصُة  األصدقاء واملستحقني. وهي 

دونه...« عنه.

املوا�صاة يف الأمثال:
اهتم العرُب باملواساة غاية االهتامم، فجعلوها موضَع اعتزازهم وافتخارهم حتى 
ذكروها يف أمثاهلم، وعرب قصصهم الطويلة، من ذلك: قوهلم: »إن أخاك من آساك« قال 
امليداين يف »جممع األمثال«: ومعنى املثل أن أخاك حقيقة َمْن قدمك وآثرك عىل نفسه. 

وهلذا املثل قصة توضح معنى املواساة أرضبنا عنها لطوهلا.

ومن أمثاهلم يف ذلك »محيم الرجل واصله« ومعناه: إن قريب الرجل، ومحيم املرء 
هو واصله الذي ال يتخىل عنه يف أحلك الظروف، وأشد األزمات وان كان بعيدا عنه 
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يف النسب))).

نة  ومنها أيضًا »أن أخاك العزاء من كان معك« وفّر امليداين كلمة العزاء بأهنا السَّ
الشديدة. أي أن أخاك من ال يذلك يف املحن والشدائد، وسني املحل والقحط حني 

يعز الطعام...

ويف معنى ذلك قول الشاعر:
معك كان  من  الصدق  أخاك  لينفعكإن  ــه  ــَس ــف ن يــــرضُّ  ــــْن  وم
صدعك الزمان  ريب  إذا  ليجمَعـك)))ومن  شمله  فيه  شّتَت 

ويف معناه قيل:
أزره شّد  من  املــرِء  عمِّ  ابَن  ومن كان حيمي عنه من حيث ال يدري)3)وإن 

:موا�صاة العبا�س
فداه  يملكه ويعز عليه، وأخريًا  أخاه احلسني يف كل يشء  الفضل  أبو  لقد واسى 

بنفسه وهو أغىل فداء لذلك قال الشاعر:
هبا اجلــواُد  ضّن  إذ  بالنفِس  واجلوُد بالنفس أغىل غاية اجلود)4)يوُد 

يف  خاطبه  حيث   الصادق اإلمام  مها:  معصومان  إمامان  بذلك  له  شهَد  وقد 
زيارته »املزار للمشهدي« بقوله: »أشهُد لقد نصحَت هلل ولرسولِه وألخيك، فنعم األُخ 

املوايس ألخيه«)5).

))) مجهرة األمثال أليب هالل العسكري:)/350]تفسري الباب السادس/9)5[.
))) أعيان الشيعة /السيد حمسن األمني/ج)ص)55.

)3)مجهرة األمثال أليب هالل العسكري:)/5)]أنرص أخاك[.
)4) تاريخ الطربي/ ج7ص))).

)5) املزار / الشهيد األول/ص77).



(05 املوا�شي

زيارة  يف  الفضل  أيب  عىل  سّلم  حيث    املنتظر  احلجة  فهو  الثاين،  اإلمــام  أما 
الناحية املعروفة بقوله: »السالُم عى أيب الفضل العباس بن أمي املؤمنني املوايس أخاه 

بنفسه...«))).

أما الشعراُء فأكثروا مدحه باملواساة من ذلك قول بعضهم:

عليه ُيــبــكــى  أن  ــاِس  ــن ال ـــقُّ  ــنَي بــكــربــالِءأح ــس فــتــًى أبــكــى احل

بــالــدمــاِءأخــــــوه وابـــــــُن والـــــــده عـــيلٍّ ـــرّضج  امل الفضل  ــو  أب
يشء يــثــنــيــه  ال  ـــــاه  واس وجـــــاَد لـــه عـــىل ظــمــأ بـــــامِء)))ومــــن 
: وقال السيُد حمسن العاميل

بالئِه حسَن  للعباِس  تنَس  الشعواِءال  ــارِة  ــغ ال عند  بالطفِّ 
بنفسه ـــاَء  أخـــاه هبــا وج ــاِءواســـى  ــس لـــه ون يف ســقــي أطـــفـــاٍل 
غـــّراِء)3)ردَّ األلوَف عىل األلوِف معارضًا بجبهة  السيوِف  حــّد 

إىل آخر ما قاله الشعراُء يف ذلك. وقد أعرضنا عن الكثري منه خمافة التطويل...

* * *

))) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج3ص93).
))) أعيان الشيعة /السيد حمسن األمني/ج)ص608، وفيه وجادله عىل العطش، مكان )وجاد له 

عىل الظمأ(.
)3) نفس املصدر: 7/)43.
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ال�شابر 

هذا اللقب أضفاه – عىل قمر بني هاشم – اإلماُم الصادق حني زاره يف زيارته 
املعروفة – كام ورد يف املزار للمشهدي – التي يقول فيها: »... فجزاك اهللُ عن رسوله، 
وعن أمي املؤمنني، وعن احلسن واحلسني صلواُت اهللِ عليهم، أفضل اجلزاء بام صربت 
 واحتسبت وأعنت فنعَم عقبى الدار...«))). ففي هذه الزيارة يصف اإلماُم الصادق

عّمه العباس بالصابر املحتسب.

بعد هذا التمهيد املقـتضب؛ البد لنا من أن نبنّي ما للصابر يف اللغة من معنى، وما 
زيارة  الذي ورد يف  اللقب  لنا عظمة هذا  لتتبني  الكريم،  القرآن  آيات يف  فيه من  ورد 

.اإلمام

عندما نستقرئ اللغة عن معنى كلمة »الصابر«؛ نراها تطالعنا بمعاٍن كثرية، منها؛ 
أنه: اسم فاعل مشتق من الفعل »صرب«، أو من املصدر »الصرب«، وسواء أكان مشتقًا 
من هذا أو ذاك؛ فمعناه األصيل: هو حبس النفس عن اجلزع. ففي »خمتار الصحاح« 
واصطربت  اجلزع.  عن  النفس  حبست  صربت:  املنري«  »املصباح  ويف  حبسه،  صربه: 
 – – بالتثقيل  متعديًا والزمًا. وصرّبته  يستعمل  فهو  أي حبسته  زيدًا:  مثله. وصربت 

محلته عىل الصرب بوعد األجر.

املعنى  هذا  ومثل  النفس.  حبس  الصرب:  أصل  احلديث«؛  غريب  يف  »النهاية  ويف 
–كتاب  »مفرداته  يف  الراغُب  قال  اللغة«.  مقاييس  و»معجم  العروس«  تاج  »يف  ورد 

))) املزار /الشيخ املفيد: ))).
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فإن كان حبس  الصرب: لفظ عام وربام خولف بني أسامئه، بحسب مواقعه؛  الصاد-« 
النفس ملصيبة؛ ُسمي صربًا الغري... وإن كان يف حماربة؛ سمي شجاعة... وإن كان يف 
مصيبة مضجرة؛ سمي رحب الصدر. وقد سمى اهللُ تعاىل كل ذلك صربًا، ونبه عليه 
 .(((...ْم َأصاهَبُ ما  َعى  ابِِريَن  َوالصَّ  ،(((اِء َّ َوالضَّ الَبْأساِء  يِف  ابِِرين  والصَّ بقوله: 
ويف القرآن الكريم آيات »نيِّف وسبعون آية«، كلها تتحدث عن معاين الصرب، وما أعّد 
اهللُ للصابرين من الدرجات الرفيعة، وأضاف أكثر اخلريات إىل الصرب، وجعل الصرب 

ثمرة لتلك التضحيات بالنفوس الغالية...

.(3(ابُِروَن َأْجَرُهْم بَِغِي ِحساب ومنها عىل سبيل املثال؛ قوله تعاىل: إِنام ُيَوفَّ الصَّ

.(4( وا َجنًَّة َوَحِريرًا ومنها: وَجزاُهْم بام َصرَبُ

.(5( ُتْم فنِْعَم ُعْقَبى الداِر ومنها: َسالٌم َعلْيُكْم باِم َصرَبْ

من  كنز  »الصرب   : قوله  منه  نقتطف  مجيل  ذكر  للصرب  الرشيف  احلديث  ويف 
كنوز اجلنة«)6). ومنه عن أيب عبد اهلل: »من أبتيل من املؤمنني ببالء فصرب عليه كان له 
مثل أجر ألف شهيد«)7). ويف هنج البالغة قال أمرُي املؤمنني عيل: »إن صربت جرى 

عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعَت جرى عليك القدر وأنت مأزور«)8).

))) البقرة / من األية 77).
))) احلج/ من اآلية 35.

)3) الزمر: 0).
)4) اإلنسان: )).

)5) الرعد: 4).
)6) مستدرك الوسائل للمريزا النوري: )/5)4.

)7) الكايف الكليني: )/)9.
)8) هنج البالغة / خطب اإلمام عيل  /ج4ص)7.
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ونخلص من كل ما مر إىل أن الصرَب يف حقيقته اللغوية هو حبس النفس عن اجلزع، 
ومالزمة اهلدوء، السيام يف حالة احلرب، إذا ما اشتّد إوارها ومحي وطيسها؛ حيث جتيش 
النفس خوفًا من اشتباك األسنة، وحتاول أن تنفلَت مما حوهلا من األهوال... ولنستمع 
إىل شاعر األنصار يف اجلاهلية ابن األطنابة كيف هيدئ نفسه املضطربة يوم غلت غليانًا، 

وياطبها بقوله:

وجاشت جــشــأت  كلام  تسرتحيي)))وقـــويل  أو  حُتمدي  مكانِك 
أما العباس فقد قال - واحلرب قائمة عىل قدم وساق -:

بالسقا أغـــدو  الــعــبــاُس  ــا  أن امللتقى)))إين  عند  املوَت  أهاُب  وال 
كان مصداقًا واضحًا لكل تلك املعاين التي وردت يف الصرب؛ فقد كان صابرًا 
يف احلرب مل ترهْبه تلك احلشود براياهتا اخلفاقة؛ حيث قابلها برباطة جأش، وعزيمة ال 
هتزها رياح القتال العاتية، بل كان مثاالً رائعًا ألبيه أمري املؤمنني الذي يقول: »واهللِ 

لو تظاهرت العرب عى قتايل، ملا وليت عنها«)3).

ويف حدود فهمي لشخصية العباس؛ إنه مل يكن حابسًا نفسه باملفهوم اللغوي 
الذي مر بنا؛ بل كانت نفسه مطمئنة راضية بام تالقي يف رضا اهلل، ألن رضا اهلل رضاهم 
أجور  ويوفينا  بالئه  عى  نصرب  البيت،  أهل  رضانا  اهلل  »رضا   :احلسني قال  كام 

الصابرين«)4).

الطبيعي  الستعدادهم    البيت  أهل  عن   العباس نخرج  أن  يمكن  وال 

))) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج)3ص536.
))) مقتل احلسني / ايب خمنف: 79)..

)3)  بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج33/ص475.
)4) أعيان الشيعة /السيد حمسن األمني/ج)ص593.



للتضحية ألنه جزٌء منهم وهو ابن عيل الذي الزم احلق منذ نعومة أظفاره حتى 
سقط شهيدًا يف حمرابه!!

ُخلقوا مؤهلني  ؛ ألهنم  البيت  ينطبق عىل أهل  اللغوي للصرب ال  فاملفهوم 
وتاريخ  احلق؟  عن  للدفاع  مستعدين  هبا،  واالبتالء  املحن  عىل  للصرب  طبيعيًا  تأهياًل 

حياهتم صورة ناصعة تنطُق بذلك؟؟



((( املجاهد

املجاهد

 ه العباس هذا اللقب ورَد عىل لسان اإلمام الصادق حيُث خاطَب به عمَّ
قائاًل: »... فنعم الصابُر املجاهد، املحامي النارص..«))).

أفعال  النون« هي من  »نِعم بكر  كلمة  »إن  املنري:  »الفّيومي« يف مصباحه  يقول 
املدح، تقول: »نِعم الرجُل زيٌد« مبالغة يف املدح«، واملعنى لو فضل الرجال، رجاًل رجاًل 

فضلهم زيد«.

جماهدًا  جماهدًا  املجاهدون،  فضل  لو   :الصادق اإلمــام  قول  معنى  فيكون 
لفضلهم العباس كام يكون معناه مساويًا ومتطابقًا متامًا للقب سيد الشهداء الذي 
بني  من  به  ومّيزه   ،»املطلب عبد  بن  »محزة  عمه  عىل  وأضفاه    الرسوُل  أطلقه 

الشهداء، جلهاده املتميز باإلخالص واإلرادة الصلبة، يوم بدر الكربى.

ولو رجعنا إىل مقولة اإلمام السجاد يف عمه العباس: »إن للعباس عند اهلل 
 منزلة، يغبطه هبا مجيُع الشهداء، يوم القيامة«، لزال العجب منا، حيث نرى اإلمام
ألن  الشهداء؛  جلميع  السيادة  تلك  فوق  املقولة،  هذه  يف   العباس عّمه  وضع  قد 

الشهداء مجيعهم يغبطونه، أي يتمنون منزلته تلك عند اهلل تعاىل؟؟

كلمة  تضمنتها  التي  اللغوية  املعاين  إىل  الرجوع  من  لنا  البد  املقدمة  هذه  بعد 
»املجاهد« لنتبني أصلها األصيل التي اشتقت منه:

أن  بعد  »ياهد«،  املضارع  الفعل  من  مأخوذ  فاعل  اسم  هي:  املجاِهد  كلمة  إن 

))) املزار/ الشيخ املفيد:4))..



الفوائد اللغوية)))

أبدلت ياء املضارعة بميم مضمومة، وكر ما قبل آخر الكلمة. وهذه قاعدة معروفة 
يف كل فعل مضارع رباعي، فام فوقه. والفعل هذا مشتق بدوره من املصدر »اجلهاد«.

قال »الطرحيي« يف كتابه »جممع البحرين«: اجلهاد - بكر اجليم - مصدر، جاهد 
وإقامة  اإلسالم،  كلمة  إلعالء  والنفس،  املال  بذل  ورشعًا:  وجماهدة.  جهادًا،  ياهد، 

شعائر اإليامن.

الراغُب يف »مفرداته«: »... اجلهاد، واملجاهدة: استفراغ الوسع يف مدافعة  وقال 
العدو«.

وقال اجلرجاين يف »التعريفات«: »اجلهاد: هو الدعاء إىل الدين احلق«.

واستفراغ  واملبالغة  األعداء  حماربة  »اجلهاد  العرب«:  »لسان  يف  منظور  ابن  وقال 
الوسع يف احلرب أو اللسان، أو ما أطاق من يشء«.

يناله  ال  عليًا،  مكانًا  اهلل  عند  املجاهدين  شأن  من  ترفُع  آيات  الكريم  القرآن  ويف 
فهو  ُقتِل دون عياله  : »من  اهلل  قال رسوُل  النبوية:  السنة  إال ذو حظ عظيم، ويف 

شهيد«))). وقد تركنا اليشء الكثري من ذلك خمافة التطويل..

نقَف  أن  علينا  القرآن واحلديث يب  وملا يف  اللغويني  االستظهار آلراء  بعد هذا 
اللغوية،  املعاين  لتلك  له  نظري  ال  مثاالً  العباُس  كان  هل  ومتسائلني  متأملني،  طوياًل 
واملفاهيم الرشعية، ليستحق ما أضفاه عليه اإلمام املعصوم من صفة املجاهد يف سبيل 

احلق، وإعالء شعائر اإليامن؟

الشك يف أن العباس كان مصداقًا رائعًا للمجاهد الفذ، واملقاتل املؤمن ملا عليه 
البذل  معاين  كل  منه  تستحق  كانت  قضية  عن  يدافع  كان  وألنه  النافذة،  البصرية  من 

))) هتذيب األحكام للشيخ الطويس: 57/6).



((3 املجاهد

اإلسالمية،  األصالة  إىل  الناس  وإرجاع  تلك هي قضية اإلصالح  الغالية،  والتضحية 
وتصحيح االنحرافات التي أحدثها بنو أمية يف املجتمع اإلسالمي، فام أكثر ما رّشعوه 
من البدع والناس عنها ساكتون ال يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفة خوف القتل الذريع، 

والفتك الشنيع، واالستهانة بدماء املسلمني...

وبطل  ــالح  اإلص رمــز   احلسني أخيه  جنب  إىل   العباس وقــف  هنالك 
التصحيح والردع الثائر يف وجوه بني أمية إليقافهم عاّم يقرتفون من ظلم وفساد وإذالل 
 بكل ما يملك من قوة اإليامن إىل جنب أخيه احلسني للمؤمنني.. وقف العباس
الذي أعلن أنه مل يرج أرشًا وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا، إنام يرج لطلب اإلصالح 
يف أمة جده يريد أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ويسري بسرية جده رسول الرمحة 

...

فكان العباُس جماهدًا صلبًا ال يلني، فقد حاول العدوان أن يغريه باألمان ليفرده 
عن أخيه احلسني إال إنه مل يستطْع أن يناَل من صالبة إيامنه، فباء باليأس والفشل! 
كّل  فيها  ترك  فقد  احلياة،  مفارقة  كان مصّماًم كأخيه احلسني عىل   العباس ألن 

يشء واستهان بكل غال ونفيس وراح شهيدًا سيدًا من سادات الشهداء...

* * *





((5 املحت�شب

املحت�شب

عن  اهللُ  »فجزاك  بقوله:  زيارته  يف   العباس عّمه   الصادق اإلماُم  خاطب 
رسوله، وعن أمي املؤمنني، وعن احلسن واحلسني أفضل اجلزاء بام صربت، واحتسبت، 

وأعنت فنعم عقبى الدار...«))).

فوصف اإلمام الصادق عّمه العباس- يف هذه الزيارة - باملحتسب، وأن هذا 
نالت مدح اإلمام؛ حيث صّدرها بكلمة  التي  الدار  له عقبى  اإلحتساب؛ أوجب 
إمام  ُمثنى عليها من قبل  اللغة للمدح. فعقباه ممدوحة  »نِْعم«، وهي موضوعة يف 

معصوم. ولنلتفت بعد هذا التقديم إىل ما لكلمة املحتِسب من معاٍن لغوية:

قال الفّيومي يف »املصباح املنري«: »احتسَب فالٌن األجَر عىل اهلل«: ادخره عنده، ال 
يرجو ثواب الدنيا. ويف القاموس املحيط؛ »احتسب بكذا أجرًا عند اهلل: اعتده؛ ينوي به 
وجه اهلل تبارك وتعاىل...«. ويف لسان العرب: »االحتساب: طلب األجر، واحِلسبة – 
بكر احلاء – األجر. احِلسبة: اسم من االحتساب كالعدة من االعتداد. واالحتساب يف 

األعامل الصاحلات... هو البدار إىل طلب األجر، وحتصيله بالتسليم والصرب«.

فاملحتسب اسم فاعل من الفعل املضارع: »حيتسب« وملا كان الفعل مخاسيًا فطريقة 
أخذ اسم الفاعل منه: هو أن نحذف حرف املضارعة منه ونبدله بميم مضمومة، ونكر 
آخر الفعل؛ فيكون اسم الفاعل »حمتسبًا« وهذه قاعدة تّطرد يف كل فعل زاد عىل ثالثة 

أحرف.

))) املزار / للشهيد األول/ص)3).
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أما معناه – وفقًا ملا مر بنا من النصوص اللغوية – فهو: احتساب اإلنسان عمله – 
أي عّده – عماًل عباديًا؛ يطلب من وراء ادخاره ثواب اهلل، وأجره الذي ال حيصل إال 
بالتسليم هلل تعاىل؛ بام رسم له يف عامل الغيب من االبتالءات التي حتتاج إىل صرب مرتكز 

عىل التقوى وصالبة اإليامن...

فالعباس؛ احتسب ما جرى عليه؛ بعد أن أعّد نفسه لتحمل هاتيك املصاعب 
من أمهات املصائب التي ال يطيق حتملها إال ذو صرب مجيل...

فاإلمام الصادق يشري – يف هذه الزيارة – إىل عطاء اهلل املتميز وجزائه الفريد 
الذي جازى به العباس، وقد وصفه اإلمام بأفضل جزاء يازي به املحتسبني 
من أنبيائه وأوليائه الذين ابتالهم بام مل يبتِل به غريهم، فكانوا نِْعم الصابرين عىل ذلك 

بعد أن احتسبوه عماًل له ما بعده من جزاء اهلل وفضله الذي ينعم به املحتسبون...

ومل يكن العباس حمتسبًا نفسه فقط بل احتسب معها من كان يعز عليه فراقهم 
من اخوته من أمه وهم: عبد اهلل، وجعفر، وعثامن، أوالد أم البنني.

وقد ضحى هبم مجيعًا يف ذلك اليوم اخلالد من أيام اإلسالم يوم قال هلم – وقد رأى 
كثرة القتىل يف أهله-: »يا بني أمي، تقدموا حتى أراكم قد نصحتم هلل ولرسوله...«))) 
والتفت إىل أخيه »عبد اهلل« – وكان أكرب من أخويه عثامن وجعفر – وقال له: »تقّدم يا 

أخي حتى أراك قتياًل وأحتسبك...«))).

كان ذلك اعتدادًا من العباس ، اعتد به عند اهلل تعاىل واحتسابًا احتسبه لعقبى 
الدار وبذلك كان مصداقا ملا أشار إليه اإلمام الصادق يف زيارته.

* * *

))) أعيان الشيعة/السيد حمسن األمني:)/608.
))) أبصار العني يف أنصار احلسني / الشيخ حممد الساموي/67.
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املجيب

الثالثي  والفعل  »أجاب«  املزيد  الثالثي  الفعل  من  مشتق  فاعل،  اسم  املجيب: 
املجرد منه، هو »جاب«، وأصله »جوب«، فلام حتركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا.

ومضارع »أجاب« »ييب«، ومنه نصنع اسم الفاعل، حيث نحذف حرف املضارعة 
»الياء« ونبدهلا بميم مضمومة، فتصري الكلمة »جُميب«. واملصدر منه: »اإلجابة« واالسم 

اجلابة، كاإلطاعة والطاعة.

ويف املأثور من أساليب اللغة العربية: »ساء سمعًا، فساء إجابة« أي إنه ملا أخطأ فيام 
سمعه، أخطأ يف اإلجابة. واإلجابة واالستجابة بمعنى. »خمتار الصحاح«. 

ويف املصباح املنري اإلجابة معناها الطاعة والقبول. تقول: أجاَب زيٌد سعدًا إجابة، 
قبله  اهللُ دعاءه:  إذا دعاه إىل يشء، وأطاع. ومنه: أجاب  له:  وأجاب قوله واستجاب 

واستجاب له كذلك.

بعد هذا التمهيد اللغوي لكلمة »املجيب« نقول: إن هذا اللقب قد ورد عىل لسان 
 احلسني أخاه  أجاب  الذي  بني هاشم  قمر  به  ليميز  الزيارة  يف   الصادق اإلمام 
من دونام طلب منه، فكان معه أين ما حّل وارحتل من دونام سؤال أو نقاش... فكان 
احلسنُي هو القائد والعباس هو املنّفذ، وكانت السمة املميزة للعباس هي الطاعة 

.املطلقة والقبول لكل ما يقوله احلسني

اهلل  أرض  يف  يذهبوا  أن  يف  بيعته  من  وأصحابه  بيته  أهل   احلسني أحّل  وملا 
الواسعة، ويرتكوه وهؤالء القوم فإهنم ال يريدون غريه. ملا وصل احلسني إىل هذا 



الفوائد اللغوية8))

الكالم هنض العباس فكان أول املتكلمني حيث قال: »أنحن نخليك؟! وبامذا نعتذر 
انفك عنها حلظة من حلظات  ما  الطاعة  بتلك   العباس إىل اهلل يف ذلك؟«)))، وظل 

.عمره حتى استشهد بني يدي أخيه احلسني

امتاَز العباُس بطاعته تلك منذ اللحظة األوىل لرحيل احلسني من املدينة، 
فحزم أمتعته وأمتعة إخوته، وجعلها ضمن ظعن اإلمام احلسني، فكان يضع بذلك 
حدًا فاصاًل بينه وبني من مل يرج مع احلسني من إخوته؛ كعمر األطرف، وعبيد اهلل بن 
اللذين مل يرجا مع احلسني حيث تويف عمر األطرف يف»ينبع«   عيل بن ايب طالب

حتف أنفه، وكان عمره يومئذ 85 سنة))). وله مرقد يف ينبع من أرض هتامة.

أمري  أبيه  طرف  وهو  واحــد  طرف  من  كان  رشفه  ألن  ــرف؛  األط له  قيل  وإنــام 
املؤمنني، حيث كانت أمه سبية من سبايا عني التمر – شفاثا – سنة ))هـ، واشرتاها 

أمري املؤمنني وهي التي تعرف بالصهباء)3). 

وأما عبيد اهلل بن عيل فهو الذي حتققت به نبوءة أبيه أمري املؤمنني حيث مجع 
عيل بنيه وهم اثنا عرش ذكرًا، فقال هلم: إن النبي يعقوب كان له من البنني اثنا عرش ذكرًا 
فلام حرضه املوت مجعهم وقال هلم: »إين أويص إىل يوسف فاسمعوا له وأطيعوا، وأنا 

أويص إىل احلسن واحلسني فاسمعوا هلام وأطيعوا«.

فقال له عبيد اهلل ابنه: »أدون حممد بن عيل؟ يعني ابن احلنفية، فقال له: »أجرأة عيّل 
يف حيايت كأين بك وقد وجدَت مذبوحًا يف فسطاطك ال ُيدرى من قتلك؟«)4).

)))هذا القول قاله مسلم بن عوسجة ، ينظر بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج 44/ص393.
))) مراقد املعارف: ) /08).

)3) أعيان الشيعة/السيد حمسن األمني:34/7..
)4) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج)4ص95)-96).
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أمري  قال  قتله، كام  مْن  يدري أحد  الزبري ال  بن  وُقتل عبيد اهلل يف جيش مصعب 
قربه  ويعرف  النذور،  إليه  ُتساق  والبرصة  واسط  بني  ميسان  يف  ومرقده   ،املؤمنني

هناك بقرب عبد اهلل بن عيل))). 

 يف هناية هذا املوضوع البد لنا من القول بأن العناية اإلهلية كانت ترعى العباس
وتوحي إليه منذ الطفولة بأن ُيالزم أخاه احلسني يف حله وترحاله، وحتبب إليه هذه 
املالزمة التي جعلت منه أخًا صادقًا جميبًا يرى الفداء واجبًا رشعيًا ال عاطفيًا يمليه عليه 

...احلب املجرد ألخيه احلسني

* * *

))) مراقد املعارف: )/50، وينظر معجم البلدان للحموي: 88/5.





((( النا�شر

النا�شر

ورد هذا اللقب عىل لسان اإلمام الصادق يف »املزار املشهدي« حيث خاطبه 
 اإلمام بـ »نِْعم النارص«، وكلمة »نِْعم« من أفعال املدح، ومؤداها أن اإلماَم الصادق
اهتامم  ضمن  ليكون  الزيارة،  هذه  يف  شأنه،  وإعالء   العباس عمه  مدح  هبا  أراد 
وطّهرهم  الرجَس  عنهم  اهللُ  أذهَب  الذين    البيت  أهل  أئمة  من  املعصومني، 

تطهريًا.

وبعد هذا حيق لنا أن نعطَف عىل ما هلذه الصفة من معان يف اللغة، ليكون املوضوُع 
مستوفيًا جوانبه املطلوبة.

وغريمها«  واملصباح  »كاللسان  اللغوية  املعاجم  مجيع  يف  »النارص«  كلمة  ذكرت 
وورد معناها فيها متقاربًا تقاربًا تامًا.

ونرصة«  ونرصوا  نرصًا،  ينرُص  »نرَص  الثالثي  الفعل  من  مشتقة  فاعل  اسم  فهي 
وكل اسم يشتق من فعل ثالثي يكون اسم فاعله عىل وزن فاعل. وُيمع »نارص« عىل 
»نارصين، وُنّصار، وأنصار، وُنرّص« والنسبة إليه أنصاري. كام يأيت »نارص« عىل وزن 
»فعيل« فيكون نصري مساويًا له يف املعنى، ومجعه: أنصار مثل رشيف وأرشاف، ويتيم 

وأيتام.

أما معنى »نارص« يف اللغة؛ فهو اإلعانة عىل دفع ضد، أو رد عدو. تقول: نرصُت 
أعنَته وقّويته عليه، وتقول: استنرَص زيٌد حسنًا، أي طلب نرصته  إذا  فالنًا عىل عدوه 
هم: أي آتاهم النرصة والظفر عليهم. فالنارص  عىل عدوه، ونرَص اهللُ املسلمني عىل عدوِّ
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هو الذي يعني من يطلب منه اإلعانة والنرصة عىل مْن ال يقوى عليه من أعدائه وظامليه 
وغاصبيه حقوقه.

ويف القرآن الكريم؛ استنرَص عيسى احلواريني عىل مْن أرادوا قتله من أعدائه؛ 
َمْن  قاَل  الُكفَر  ِمنُْهُم  ِعيسى  َأَحسَّ  َفَلامَّ  تعاىل:  قوله  يف  القرآن  ذلك  لنا  حيكي  حيث 
 .(((ُمْسلُِموَن ا  بَِأنَّ َواْشَهْد  بِاهللِ  آَمنَّا  اهللِ  َأنصاُر  َنْحُن  وَن  احَلواِريُّ قاَل  اهللِ  إىل  َأنصاِري 
ومعنى ذلك كام ورد يف تفسري جممع البيان )م)/ 448(: مْن أعواين عىل هؤالء الكّفار 

كي يستقيَم الديُن املؤدي إىل اهلل تعاىل وإىل نيل ثوابه اجلزيل...

واحلواريون هم صفوة األنبياء الذين خلصوا وأخلصوا يف التصديق ويف نرصهتم. 
من  وينّقوهنا  يقرصوهنا،  أي  الثياب،  حيورون  قّصارين  كانوا  ألهنم  حواريني؛  وُسّموا 
األوساخ، ويبيِّضوهنا من »احلور« وهو البياض اخلالص »جممع البحرين باب الراء وما 

أوله حاء«.

واستجاب  رسيرته،  أخلص  من  كل  عىل  احلواريني  كلمة  نطلَق  أن  لنا  جاز  وإذا 
إىل نداء احلق – الذي يمثله األنبياُء وأوصياؤهم – ومن هنض إىل نرصهتم بكل ثبات 
حيث  املحرم،  من  العارش  يوم  احلواريني  سيَِّد   عيل بن  العباُس  يكون  وصدق... 
 :-الذي يقول فيه رسوُل اهلل – ُعرض عليه األمان من قبل أعداء أخيه احلسني
اإلمام  أخيه  إىل جانب  األمان ووقف  فرفض هذا  وأنا من حسني«))) -  مني  »حسنٌي 
احلسني وقفة رضب هبا املثل األعىل يف اإلخوة الصادقة، واإليامن الصلب يف الدفاع 

عن احلق الرصاح، فكان بحق قدوة يقتدى هبا. 

ودليل إخالص العباس يف هذه النرصة؛ أن اإلمام احلسني ملا أحلَّ أصحابه 

))) آل عمران: )5.
))) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج45ص4)3.
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بيتي  بيد رجل من أهل  بيعته، وقال لألنصار: »ليأخذ كل رجل منكم  بيته من  وأهل 
وتفّرقوا فإن القوم إنام يطلبونني ولو أصابوين لذهلوا عن طلب غيي...«.

فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء عبد اهلل بن جعفر: »مِلَ نفعل ذلك؟ لنبقى 
بعدك؟ ال أرانا اهللُ ذلك أبدًا!!«. بدأهم هبذا القول العباس بن عيل وتابعه اهلاشميون))).

– هو اخلطيب األول يف جواب  العصيب  املوقف  - يف هذا   العباُس فكان 
عىل  نفسه  توطني  يف  واألنصار  هاشم  بني  عىل  املتقدم  والقائد   ،احلسني اإلمــام 
قدوة   العباُس فكان  النارص،  فيها  عزَّ  ظروف  يف  احلق  ونرصة  والفداء  التضحية 
صادقة لبني هاشم واألنصار؛ حيث به اقتدوا، فأجابوا احلسني بام أرشق له وجهه، 
– يومها -: من أنصاري إىل اهلل؟ لقال  ورُسَّ قلبه رضا بام قالوا؛ ولو قال هلم احلسني 
العباس: نحن أنصار اهلل؛ نفديك بأنفسنا، وهي أعّز ما لدهيم؛ ألنه كان صفيًا من 

أصفياء اهلل كام كان احلواريون كذلك؟؟

* * *

))) مقتل املقّرم: ص0))، واألخالق احلسينية جلعفر البيايت:45..





5))املعني

املعني

العون: الظهري عىل األمر، الواحد واالثنان واجلمع واملؤنث فيه سواء، وقد حكي 
يف تكسريه: أعوان. تقول: هو عون يل عىل أمري، ومها عون، وهم عون، وهي عون.

والفعل يأيت الزمًا مثل: استعنت به، فأعانني، ومتعديًا مثل: أعنته إعانة، واستعنته 
استعانة فأعانني.

فيها  فجرى  ألفا  فقلبت  قبلها،  ما  وانفتح  الــواو  حتركت  ــَوَن،  َع »عــان«  وأصل 
اإلعالل، وهو قلب الواو ألفًا، إال أنه ال يقال: »عان يعون« كام يقال ملثيله قال يقول؛ 
ألنه مل ينطق به. إال انه يف حكم املنطوق به، وعليه جاء: أعان يعني. هذا خالصة ما قاله 

ابن منظور يف »لسان العرب مادة عون«.

املضارعة  الفاعل »معني« حيث نحذف حرف  اسم  نستخرج  يعني«  »أعان  ومن 
ونبدهلا مياًم مضمومة، فتكون الكلمة: »معني« مثل: أفاد يفيد، فهو مفيد.

وصف اإلماُم الصادق عمه العباس يف الزيارة بـ»املعني«، وكان بحق جديرًا 
هبذا الوصف، حيث شاركه يف هنضته يف حتمل املسؤولية التي يرى فيها اجلهاد واجبًا، 
فصار يدور يف فلك أخيه احلسني حيث دار، فأصبح عىل علم بكل ما يستجد من 
 األمور، احلوار واملفاوضات التي كانت حتدث بني احلني واآلخر، بني أخيه احلسني
بات  يوم  عني،  طرفة  أخيه  عن  يغيب  ال  ذلك  بحكم   العباس فصار  وأعدائه، 
احلسني يف حركة دائبة تارة مع أصحابه، وتارة مع أعدائه، وقد دعا عمر بن سعد 
إىل االجتامع به ليستطلع رأيه، بل ليجعله عىل بصرية من أمره، ولئال يقول بعد فوات 
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األوان: إنه مل يد مرشدًا يرشده، وال هاديًا يستهدي به، وقد سجل العباس حضورًا 
واضحًا يف هذا االجتامع، حيث كان ثاين اثنني يف محاية احلسني من االغتيال واالعتداء، 
بني هاشممما  قمر  األكرب، وأخيه  ثقته كلها يف ولده عيل   فقد وضع احلسني
يدل عىل مكانته عند احلسني، وانه بات ركنه الركني الذي إليه يسرتيح، وبه يقوى 

وتقوى عزيمته أمام عدوه.

مل حيصل العباس عىل تلك الثقة املطلقة من أخيه احلسني، لو مل حيمل بني 
 البيت أهل  حب  سوى  فضاها  يمأل  مل  الرجس،  أدران  من  طاهرة  نفسًا  جنبيه 
الذي به أصبحت تستبني طريقها إىل احلق الرصاح.... بٍخ بٍخ ذلك توفيق من اهلل تعاىل 
ظل  حيث  والصالح،  اخلري  بمبادئ  املؤمنة  ذاته  عىل  وإفاضة   - الفضل  أيب   - به  حّبًا 
ذلك التوفيق يواكب نشأة قمر بني هاشم؛ فشّب ال يرى يف هذا الوجود مثاًل أعىل 
يف  مثلوا  الذين   البيت أهل  سوى  األمة  وقيادة  املسؤولية  وحتمل  اإلنسانية  يف 
أحكامهم العدالة اإلهلية واملساواة بني الناس مجيعًا، فكان العباُس يتمثل سريهتم يف 
حياته، ويعلهم مثله األعىل يف النزاهة والسلوك احلسن، فالتصق هبم وذاب يف حبهم 
واستامت يف الدفاع عنهم، فكان خرَي أخ صادق ومعني كام وصفه بذلك إمام معصوم...

* * *
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املحامي

ورد هذا اللقب عىل لسان اإلمام الصادق يف زيارته للعباس، وهو صفة من 
صفات األنبياء والرسل الذين بعثهم اهللُ تعاىل، وأرسلهم إىل عباده برساالت اهلدى، 
حيث فيها توجيههم نحو اخلري والفضيلة، وفيها كذلك تصحيح انحرافاهتم يف مسرية 
احلياة، وتقويم سلوكهم وحتسني عالقاهتم مع اهلل والناس أمجعني، ومن ثم جعل هلؤالء 
األنبياء والرسل محاة هلذه الرساالت اإلهلية، من العبث هبا والتحريف لنصوصها، بل 
جعلهم قدوة ألممهم، يف التطبيق، والتنفيذ، وهلم من اهلل املقام الرفيع والثواب اجلزيل 

يف حتمل هذه املسؤولية، ومعاناة تبعاهتا من األذى والقتل..

نخلص من ذلك إىل أن العباس قد شارك أولئك األنبياء املجاهدين، وأولئك 
قد  السامء..  رشائع  وتطبيق  النفوس،  وتقويم  اإلصالح  سبيل  يف  املستشهدين  الرسل 
 شاركهم يف محاية ذلك كله يوم انتى مرشفيه – يف وادي الطف – مع أخيه احلسني

قال:

يــمــيــنــي ــم  ــت ــع ــط ق إن  ديــنــيواهللِ  عـــن  ـــــدًا  أب أحـــامـــي  إين 
ـــني)))وعــــن إمــــــاٍم صـــــادق الــيــقــني األم الطاهر  النبي  نجل 

ومل يرتك هذه احلامية حتى مى شهيدًا..

املكانة  من  »املحامي«  الصفة  هلذه  ما  إىل  ننظَر  أن  من  لنا  البد  املقدمة،  هذه  بعد 
السامية يف لغة العرب.

))) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج45ص40.
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قال ابن منظور يف »لسان العرب«: أمحى املكان: جعله محى ال يقرب، وحاميت 
عنه حماماة، وقالوا: الرضوس - الناقة السيئة اخللق - حتامي عن ولدها، وحاميت عىل 

ضيفي: اذا احتفلت له.
ويف »خمتار الصحاح«: احلامي: الفحل من اإلبل، وفالن حامي احلقيقة، واحلقيقة: 

الراية، واللفظ كناية عن البطل.
ويف »القاموس املحيط« محي اليشء، حيميه محيا ومحاية - بالكر -: منعه، وكأل 

محي ـ كريض -: حممي، والكأل هو: العشب رطبًا كان أو يابسًا.
ومما مر من النصوص اللغوية، يتضح لنا بأن »املحامي« اسم فاعل مشتق من الفعل 

املضارع: »حيامي«.
بشجاعته  العباس وأشادوا  الذين مدحوا  الشعراء  املحامي يف شعر  لفظ  كثر 

يوم كربال، واليك أهيا القارئ الكريم بعضًا من ذلك، قال الشاعر السيد جعفر احليل:
ربيعة منه  أيــن  الظعينة  مــكــدم)))حامي  أبيه  عليا  مــن  أيــن  أم 

وقال فيه أيضًا عىل لسان أخيه احلسني يوم وافاه بعد مرصعه:

ــنــات حممد ــن حيــمــي ب ـــي م إْن رصَن يسرتمحَن من ال يرحم)))أأخ
:وقال الشيخ حممد رضا األزري من قصيدة يذكر فيها العباس

كربال وقعة  حديُث  ــاك  أت ما  قتاُمهاو  ــامَء  ــس ال بــلــَغ  وقــد  أنــى 
والشمُس من كدر العجاج لثاُمهايوم أبو الفضل استجاَر به اهلدى
دوهنــا ـــدم  ودم عرينته  ويذبُّ من دون الرشى رضغاُمها)3)فحمى 

))) ادب الطف / السيد جواد شرب / ج8/ص))).
))) نفس املصدر /ص))).

)3) ينظر ادب الطف/ ج)/ص64).



9))الراغب

الراغب

عمه  هبا  زار  التي  الزيارة  يف   الصادق ــام  اإلم لسان  عىل  اللقب  هذا  ورد 
العباس، حيث قال خماطبًا إياه، بقوله: »...الراغب فيام زهد فيه غيه من الثواب 

اجلزيل، والثناء اجلميل، فأحلقك اهللُ بدرجة آبائك يف جنات النعيم...«))).

فالراغب وزانه: »فاعل« مشتق من الفعل الثالثي »رغب« فهو: اسم فاعل.

وملادته اللغوية؛ اشتقاقات كثرية منها: ما ذكره ابن منظور يف لسان العرب؛ حيث 
قال: »رغب يف اليشء رغبًا، ورغبة، ورغبى –عىل قياس سكرى– ورغبًا –بالتحريك-: 
عليه  احلرص  اليشء،  يف  الرغبة  معنى  أن  أيضًا  اللسان  يف  وورد  راغب«،  فهو  أراده، 

والطمع فيه.

ويف املصباح املنري: »رغبت يف اليشء، ورغبته؛ يتعدى بنفسه أيضًا. واهلاء يف كلمة 
الرغبة؛ لتأنيث املصدر، واجلمع رغبات، مثل سجدة وسجدات«.

فالراغب معناه: املريد لليشء، احلريص عليه كل احلرص، الطامع به كل الطمع. 

فالعباُس كان قد رغَب الرغبة كلها، ومتسك كل التمسك بام زهد فيه غريه؛ من 
الثواب اجلزيل، والثناء اجلميل - بالوقوف مع أخيه أيب عبد اهلل احلسني واالستشهاد 

بني يديه...

– من بني هاشم وغريهم-  املتخلفون عنه   ،الزاهدون يف نرصة احلسني كان 

))) املزار / حممد بن املشهدي/ص)39 ، ويف املصدر " أحلقك اهلل بدرجة ابائك يف دار النعيم".ويف 
مفاتيح اجلنان  للشيخ عباس القمي ص436 " أحلقك اهلل بدرجة ابائك يف جنات النعيم.
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تعّوض،  قد خروا خسارة ال  أهنم  دروا  وما  بذلك صنعًا،  أحسنوا  قد  أهنم  حيسبون 
لقد خروا ما حيصل عليه املجاهدون بني يدي األنبياء واألوصياء من رضا اهلل، حيث 
الدرجات العليا التي ال ُتنال إال بتقديم النفس والتضحية هبا يوم تعز فيه التضحيات...

سبيل  يف  اهلل،  سبيل  يف  نفسه  عليه  وهانت  احلياة  يف  زهد  قد   العباُس وكان 
احلق، وتقويم االنحراف، ونرصة من كان يقول فيه رسول اهلل : »حسني مني وأنا 
والثناء  اجلزيل  الثواب  بذلك عىل  اهللُ من أحبَّ حسينًا«))) فحصل  من حسني، أحبَّ 
الرسول  آل  من  اهلدى  أئمة  من  معصومني  إمامني  ثناء  من  أفضل  ثناء  وأي  اجلميل، 
حقه:  يف  قال  حيث   ،العابدين زين  احلسني  بن  عيل  اإلمام  ومها  عليه،  وإطرائهام 
»رحَم اهللُ عمي العباس بن عيل، فلقد آثر وأبى، وفدى أخاه بنفسه، حتى قطعت يداه 
فأبدله اهللُ بجناحني يطي هبام مع املالئكة يف اجلنة، كام جعل جلعفر بن أيب طالب، وأن 

للعباس عند اهلل تبارك وتعاىل منزلة يغبطه عليها مجيع الشهداء يوم القيامة«))).
نا العباس بن عيل نافذ البصية،  وقال اإلماُم جعفر بن حممد الصادق: »كان عمُّ

ُصْلب اإليامن، جاهد مع أيب عبد اهلل، وأبى بالًء حسنًا، ومىض شهيدًا«)3).
هبذا الذكر اجلميل واإلطراء اخلالد خلد العباس مع اخلالدين، فهو اليوم يزار 
كام يزار اإلمام املعصوم؛ قد ألقى اهللُ عىل رضحيه هيبته وجالله، وجعل أفئدة من الناس 
إليه، ومترغ بخدودها عل شباكه، وبه تتوسل إىل اهلل يف قضاء حاجاهتا وحتقيق  هتوي 

أمانيها... فأصبح بحق »باب املراد« و »قايض احلاجات«.
* * * 

))) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج45ص4)3.
)))األمايل / الشيخ الصدوق: 548.

)3) مقتل احلسني/ أليب خمنف:76).



)3)املطيع

املحُطيع

ورد هذا اللقب عىل لسان اإلمام الصادق يف الزيارة: »السالم عليك أهيا العبُد 
الصالح املطيع هلل ولرسوله، وألمي املؤمنني، واحلسن واحلسني...«))).

يطيُع فهو مطيع« كام يكون  الرباعي: »أطاَع  الفعل  املطيع: اسم فاعل مشتق من 
»طائع، وطّيع من الفعل الثالثي »طاع«.

والطاعة، واإلطاعة، والطوع، والطواعية، ألفاظ معناها واحد هو: االنقياد ألمر 
اآلمر، واالتباع له من دون خمالفة، هكذا ورد يف كتب اللغة »كاللسان، واملصباح املنري، 
مى  »اذا  فارس:  ابن  البحرين...«وقال  وجممع  اللغة،  ومقاييس  الصحاح،  وخمتار 

ألمره فقد أطاعه إطاعة، وإذا وافقه فقد طاوعه«.

وقالوا: »ال تكون الطاعة إال عن أمر، كام أن اجلواَب ال يكون إال عن قول«.

مل حيدثنا التاريُخ اإلسالمي، وال كتب السري، ومل تذكر لنا كتُب املقاتل، وال أدب 
أو  ينرصه،  أو  يلتزَمه،  أن  منه  طلب  أو   العباس أخاه  أمر   احلسني بأن  الطف، 
يكون إىل جانبه يف معارضته لبني أمية... والسبب يف ذلك واضح؛ ألنه لو طلب منه 
املطلقة  بطاعته  معروفًا  كان   العباس ألن  احلاصل؛  حتصيل  باب  من  لكان  ذلك، 
أن   -  املؤمنني أمري  أبيه  توصيات  – من  اليقني  علم  يعلم  كان  ألنه  للحسني؛ 

احلسن واحلسني إمامان جتب طاعتهام عىل بني هاشم، بل عىل املسلمني قاطبة.

احلسن  يف   الرسول أحاديث  ألن  متامًا؛  ذلــك  يعرفون  هاشم  بنو  وكــان 

))) املزار /حممد بن املشهدي/ص79).
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الشهري:  وحديثه  أحد.  منهم  يهلها  ال  حيث  بينهم،  مستفيضة  كانت   واحلسني
يستشفون  منه  أذهاهنم،  قعدا«))) ظل حمفورًا يف  قاما وإن  إن  إمامان  »احلسن واحلسني 
الفقه والتفسري،  منزلتهام، ويعرفون قدرمها، فهذا ابن عباس حرب األمة، ومرجعها يف 
ابنا رسول  ويقول: »مها  ثياهبام،  ركبا - ويسوي عليهام  إذا  ـ  للحسنني ركاهبام  يمسك 
اهلل«، وكان »أبو هريرة« ينحني عىل قدمي احلسني ليمسح نعليه بثوبه ويقول: »لو 

يعلم الناُس ما أعلمه منك حلملوك عىل أعناقهم«.

فطاعة العباس ألخيه احلسني يف كربالء هي بدهية من البدائه، حيث هي 
حاصلة وقائمة يف ذاته؟

وإذا اعتربنا كلمة »املطيع« صيغة من صيغ املبالغة – ألهنا عىل وزن فعيل، وفعيل 
ألخيه  واإلطاعة  الطاعة  كثري  الصفة  هبذه   العباس فيكون   - املبالغة  صيغ  من 
احلسني وبذلك استحق لقب املطيع؟؟ وكان من الذين أنعم اهللُ عليهم كام نصت 
ُسوَل َفُأوَلئَِك  عىل ذلك آية )69 من سورة النساء« حيث قال تعاىل: َوَمْن ُيطِِع اهللَ َوالرَّ
َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اهللُ َعَلْيِهْم. بل إن منزلة العباس قد متيزت عند اهلل تعاىل، بحيث 
أصبح مجيع الشهداء يغبطونه عليها، كام قال ذلك اإلمام السجاد: »إن للعباس عند 

اهلل تبارك وتعاىل منزلة يغبطه عليها مجيع الشهداء يوم القيامة«))).

* * *

أو  قاما  إمامان  واحلسني  املصدر"احلسن  املجليس/ج43ص)9).يف  العالمة  األنــوار/  بحار   (((
قعدا"، ويف أعيان الشيعة /حمسن األمني /ج)،ص7)4: "ابناي هذان امامان إن قاما وإن قعدا"، ومل 

أعثر عىل اللفظ املذكور يف املتن حديثًا يف مصادر احلديث 
))) مستدركات علم رجال احلديث / الشيخ عيل النامزي: 350.
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العميد

ويف  »أعِمدة«  القلة:  يف  ومجعه  البيت،  عمود  العمود:  الصحاح«:  »خمتار  يف  جاء 
َعَمٍد  يِف  تعاىل:  قوله  يف  هبام  وقرئ  بضمتني؛  و»ُعُمد«  بفتحتني،  »َعَمد«  الكثرة: 

َدٍة))). والِعامد – بالكر – األبنية الرفيعة ُتذّكر وُتؤّنث. ُمَدَّ

قالت اخلنساء – ُترثي أخاها صخر -:

ــامِد ــِع ــُع ال ــي ــجــاِد رف ــن ــُل ال ــوي ــا)))ط ــت ش مــا  إذا  ـــاِد  ـــرم ال ــرُي  ــث ك
وعميد القوم وعمودهم: سيدهم. والُعمدة – بالضم -: ما ُيعتمد عليه.

وأنت  العامد،  مثل  والعمدة  اتكأُت.  اليشء«:  عىل  »اعتمدُت  املنري  املصباح  ويف 
وعمودهم«  القوم  »عميُد  البحرين:  جممع  ويف  معتمدنا.  أي:  الشدائد.  يف  عمدتنا 

سيدهم. 

أخت  قالت  قوامهم.  أي:  حيِّه«:  وعموُد  قومه،  عميُد  »هو  البالغة  أساس  ويف 
حجر بن عدي الكندي:

ــوٍم ــوِد ق ــم يــصــرُيفـــإن هتــلــك فــكــلُّ ع ــٍك  ــل ه إىل  ــا  ــي ــدن ال مـــن 
ُيسندون  ألهنم  اجليش؛  مقدم  يف  وظاهر  سنُدهم،  القوم«:  »عميد  املنجد:  ويف 

أمَرهم إليه، ويستندون عليه؛ كام يستند البناُء عىل العمود.

ومما مّر من النصوص اللغوية؛ نخلص إىل أن هذه املصطلحات: »العميد. العمود. 

))) اهلمزة /اآلية9.
))) األغاين/ أبو الفرج األصفهاين/ج5)ص85.
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العامد... إىل آخره« متقاربة املعاين؛ فهي تعني: »سيد القوم، وسندهم، وقوام العشرية، 
لتلك  جامع  واحد  معنى  إىل  تنتهي  املعاين  هذه  وكل  الصفوف«  أمام  املتقدم  والظاهر 
أو  اجلامعة،  تتكئ  وعليه  الشدائد،  يف  عليه  يعتمد  الذي  البطل  اإلنسان  وهو  املعاين؛ 

احلي، أو اجليش.
فهو الرمز الذي يمأل العيون مهابة، وبه تطمئن النفوس؛ إذا ما تزامحت األخطار، 
النادرة،  وشجاعته  اخلفاقة،  برايته  العميد  يستبني  هنالك  ساق،  عىل  احلرب  وقامت 
فيهم  وهو  املوت،  خوف  الوجوه  منه  فتعبس  املروعة،  ورضباته  اخلاطفة،  وسطوته 
ضاحك متبسم.. كام قيل ذلك يف وصف عميد اهلاشميني »العباس بن عيل« يوم الطف.
الواردة  الروايات  أخيه احلسني كام دّلت عليه  فالعباس هو عميد عسكر 
يف كتب املقاتل؛ وقد قال احلسني له: »أنت جممُع عددي، والعالمة من عسكري« 
من  والعالمة  »أنا جممُع عددك،  الشهداء:  إىل خيمة  أراد محله  ملا  له   العباس وقول 

عسكرك«))).
ألنه حامُل لوائه، والناطق باسمه، واملتقدم يف جيشه عىل بني هاشم وأنصاره.

ورد هذا اللقب »العميد« حمّرفًا عىل لسان العوام العرب حيث يلفظونه: »العجيد« 
ويعنون به »الرئيس« كام هو معناه يف اللغة العربية؛ حيث يقولون: »فالن عجيُد الرية« 

فالعجيد عند العشائر هو اآلمر الناهي...
وقد أحسن املرحوُم العالمة الشيخ عبد الواحد املظفر كّل اإلحسان حيث صّور 

ذلك أروع تصوير حني قال))):

دعا يــوم  السبط  جليِش  العميُد  الدينهو  يف  الكفار  جــاهــدوا  أنــصــاره 

))) بطل العلقمي: 63/3.
))) نفس املصدر السابق.
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ياسنيقوموا إىل املوت ذي رسُل العداِة لكم آل  وحــوطــوا  السهام  يعني 

واستبقوا ــــذاُذ  األف أنــصــاُره  والعنيفــقــام  الــولــدان  إىل  شوقا  للموت 

فأتبعه خلفي  معي  العميُد  للمياديندعــا  ــًا  ــف زح ــُر  ــغ ال ــه  أصــحــاُب

ـــْت يف اجلـــالد هلم ـــرُب زّف اخلواتنيكــأنــام احل البيض  مــن  ــروس  ع أهبــى 

معركًة بالطف  موقفهم  مثل  ــا  صفنيم أيـــــام  وال  أْحـــــد  يـــــوَم  ال 

يرهبهم األبطال  من  شهاًم  املالعنيسبعون  الشوس  من  ألفًا  سبعون 

توهنيهّبْت بجيش ابن سعد الرجس زوبعٌة دون  نسفته  عــزمــهــم  ــن  م

* * *
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الكفيل

قال »الفيومي« يف »املصباح املنري«: »كفلُت الرجَل والصغري كفالة: ِعْلته، وقمت 
به«. وفرق »الليث« بني الكفيل والكافل، فقال: الكفيل: الضامن، والكافل: هو الذي 

يعول إنسانًا، وينفق عليه«.

وقال »الراغب« يف »مفرداته«: »وقرئ »وكّفلها زكريا« أي: جعل اهللُ زكريا كفياًل 
هلا. ومن خفف الفعل، جعله لزكريا«، فيكون معناه: أن زكريا هو الذي أصبح كفياًل 

ملريم من دونام جعٍل من اهلل له.

عائاًل  يكن  مل  ألنه   ،العباس عىل  ينطبق  ال  »للكفيل«  اللغوي  املفهوم  هذا  إن 
ألخته زينب  يومذاك، ألهنا كانت متزوجة، وهلا من يكفل حياهتا، وهو زوجها 

.»عبد اهلل بن جعفر الطيار«

إن ما ذكر يف بعض املؤلفات املعارصة، من أن زينب طلبت من أبيها – يوم كان 
يويص بأوالده – كفياًل يكفلها، وحيميها، فاستدعى ابنه أبا الفضل العباس، ووضع 

يد زينب  يف يده، وقال هلا: »هذا كفيلك...«.

إن هذا الرضب من النقل، مل يكن دقيقًا، وال يمكن الركون إليه، أو االطمئنان به، 
ألمور، منها: إنه مل ُينقل عن مصادر موثقة، بل نقل بصيغة: روي، أو قيل، أو ذكر، وهي 

ال تغني القارئ عن املنابع األصيلة للخرب.

تذكر يف مجلة وصاياه  مل  زينب  بأخته  العباس  ابنه  املؤمنني  أمري  أن وصية  ومنها: 
احلنفية،  بن  حممد  بابنه  بعضها  ويف   ، واحلسني  باحلسن  بعضها  يف  أوىص  التي 
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ويف بعضها أوىص بكيفية توزيع تركته - مما يملك -... ولو كانت هناك وصية ختص 
الوصايا  لذكرت، ودونت كغريها من  مما ذكره كتاب معارصون  معًا  العباس وزينب 

اآلنفة ذكرها؟
 العباس حياة  عن  الكتابة  يف  برعوا  الذين  املحققني  العلامء  كتَب  إن  ومنها: 
تلك  من   – متامًا  ذكروه  مما  خلت  قد  إحاطة،  أيام  هبا  وأحاطوا  النادرة،  وخصائصها 
الوصية املزعومة -، وها هي بني أيدينا، ومنها: كتاب »بطل العلقمي« ملؤلفه املرحوم 
العالمة الشيخ عبد الواحد املظفر، وهو أضخم موسوعة كتبت عن أحوال »قمر بني 

عة والتحليل... هاشم«، بل هو كتاب مل يكتب مثله يف السَّ

ومنها كتاب »العباس بن عيل« ملؤلفه السيد املرحوم عبد الرزاق املقّرم، ومنها كتاب 
»العباس رائد الكرامة والفداء« ملؤلفه املحقق العالمة الشيخ باقر رشيف القريش.

واملؤلف باحث متخصص يف الكتابة عن أهل البيت ، فلو وجد شيئًا من 
تلك الوصية – التي زعموها – لذكره، أو أشار إليه!!

أقدم  منذ  الشعبيني  الشعراء  لسان  »الكفيل« عىل  الرشيف  اللقب  هذا  كُثر ورود 
املؤثرة يف عواطف  العبارات  الشعراء يصوغون  اللقب؛ حيث راح هؤالُء  تاريخ هذا 
الناس وهم يصفون العباس وهو مالزم هلودج أخته العقيلة يرعاها، ويللها بالعز 

واالحرتام...
الشعبيون  الشعراء  يكن  ومل  الناس،  بني  وانترش  الشعراء  عن  اللقب  هذا  اشُتهر 
خمطئني يف تبني هذا اللقب؛ ألهنم كانوا قد استنبطوه من مسرية احلسني بعائلته من 
– كفيلها ومن يرشف عىل  – يف هذه املسرية  املدينة إىل كربالء، حيث كان لكل عائلة 
رعايتها، وملا مل يكن للعباس – يف هذا الركب احلسيني – عائلة يلتزم محايتها سوى 
أخته العقيلة زينب ، كان من العرف، بل من املناسب أن يكون هو الكفيل هلا – 
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يف هذه املسرية الطويلة -؛ ألنه أخوها وابن والدها، بل هو اجلزء الذي ال يتجزأ من أهل 
البيت ، فقد أحبهم حبًا ال حتده حدود، فكم من موقف وقفه يف كربالء رضب 

به املثل األعىل يف هذا احلب املطلق؛ ألنه منهم..

أليس هو الذي رفض األمان الذي جاء به الشمر من عبيد اهلل بن زياد يوم العارش 
من املحرم؛ ألنه مل يعرض عىل أخيه اإلمام احلسني قبله؟.. أليس هو الذي امتنع من 
رشب املاس إيثارًا ألخيه احلسني، وقد خاض الفرات وأحّس بربد مائه؟.. أليس هو 
الذي قدم إخوته فداء للحسني؟؟ بينام مل يفعل فعله غريه من إخوة احلسني – كعمر 

بينه، وبينهام يف عاقبة األمور... – الفرق  األطرف وعبيد اهلل بن عيل، فبان – يومها 

– مقصد الزوار من امللوك والرؤساء والناس أمجعني،  – اليوم   فهذا العباس
هتفو إليه القلوب من كل حدب وصوب، تطوف طوائف املسلمني بشباك رضحيه طلبا 
للمغفرة والرمحة والربكة من اهلل سبحانه... هذا جزاء اهلل له يف الدنيا، أما يف اآلخرة، 
وتعاىل  تبارك  اهلل  عند  للعباس  »...وإن  بقوله:  عنه   العابدين زين  اإلمام  عرّب  فقد 

منزلة يغبطه عليها مجيع الشهداء يوم القيامة«))).
بخ بخ لك يا أبا الفضل!! مجيع الشهداء يغبطونك عىل منزلتك عند اهلل تعاىل، أي 

يتمنون ما يعطيك اهلل من الثواب جزاء مواقفك اجلهادية يف حياة أخيك احلسني.

واليوم ونحن نعيش يف القرن الواحد والعرشين )009)( وبعد أربعة عرش قرنًا 
شعار  حتمل  فكرية  ثقافية  مؤسسات  تنبثق  »الكفيل«،  هاشم  بني  قمر  استشهاد  من 
»الكفيل«، تلك هي عاقبة الذين أخلصوا هلل سبحانه النية، وألهل البيت احلب 

والوالء، فنعم أجر العاملني الصابرين...

))) العباس بن عيل رائد الكرامة والفداء يف اإلسالم/ ص63.
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الت�شليم

وردت يف زيارة اإلمام الصادق لعّمه العباس ألفاظ يشيد هبا اإلمام بعمه 
العباس، ملا اتصف به، من صفات األنبياء، فكانت تلك الشهادات متثل أوسمة يضعها 

اإلمام عىل صدر عمه العباس، ومنها:

التسليم: حيث ياطب اإلمام الصادق، أبا الفضل العباس بقوله: »أشهد لك 
بالتسليم والتصديق، والوفاء..«))).

وقبل أن نرشح معامل هذا الوسام اخلالد، البد لنا من تِبيان معناه اللغوي، ليتضح 
لنا اتضاحًا ال غبار عليه...

قال الرازي يف »خمتار الصحاح«: التسليم: »بذل الرضا باحلكم«، وقال الفيومي يف 
»املصباح املنري«: »أسلم أمره هلل، وسّلم أمره هلل – بالّتثقيل- لغة«. 

– ما أوله سني -.. »السالم: هو التسليم« ويقال »سلمت  ويف »جممع البحرين« 
ُموا  َوَسلِّ تعاىل:  قوله  يف  والتسليم  أيضًا:  »الطرحيي«  وقــال  وتسلياًم«.  سالمًا، 
َتْسلِيمًا)))، قيل: »املراد به: االنقياد له ..«. ومما مّر من النصوص اللغوية، نخلص 

إىل ما يأيت: 

). إن السالم والتسليم يتساويان يف املعنى. 

). إن التسليم، معناه: أن يبذل اإلنسان من نفسه غاية الرضا ويعلها طّيعة للحكم 

))) املزار / حممد بن املشهدي/ص78).
))) األحزاب:اآلية 56.
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املراد تنفيذه. 

3. هو االنقياد التام ألوامر اهلل ورسوله، ولن حيدث مثل هذا االنقياد - اخلالص 
من وسوسة النفس – ما مل ُيسبق بالرضا واإليامن املطلق.

الَِّذيَن  ا  َ َيا َأهيُّ النَّبِيِّ  إِنَّ اهللَ َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَى  وجاء يف تفسري اآلية الكريمة: 
.(((آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسلِياًم

صالتنا  عرفُت  قد  فقلت:  اآلية،  هذه  عن   اهلل عبد  أبا  سألت  بصري:  أيب  عن 
عليه، فكيف التسليم؟ فقال: »هو التسليم له يف األمور«.

فعىل هذا، يكون معنى قوله: َوَسلُِّموا َتْسلِياًم انقادوا ألوامره، وابذلوا اجلهد يف 
طاعته، ويف مجيع ما يأمر به...))).

العبا�س يرت�صُم خطى اأبيه يف الت�صليم!
 وينقاد  لقد كان عيل أمري املؤمنني يميض مستقياًم يف التسليم لرسول اهلل 
كله طاعة ورضا يف   فكان به،  يأمر  أو  اهلدى  يريده رسول  ما  تنفيذ  انقيادًا يف  إليه 
صحبته مع الرسول، كذلك كان أبو الفضل مع أخيه احلسني، ومصداق ذلك انه 
 ،ريض بكل ما كان يقوله احلسني أو يفعله أو يأمر به منذ اللحظات األوىل حلركته
فهو إيامن مطلق هبذه القضية وطاعة وانقياد، من دونام استيضاح أو تساؤل حول أي 

جانب من جوانبها..!!

وأهنام  واحلسني،  باحلسن  أبيهم  وصايا   مجيعهم املؤمنني  أمري  أبناء  سمع  لقد 
وإن  احلسني،  ألخيه  بيعة  عنقه  يف  أن  يرى   العباس كان  لذلك  أبيهام،  بعد  إمامان 

))) األحزاب: 56.
))) بحار األنوار / املجليس: ج7)/ص0).
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عليه التزامًا ال يستطيع أن  يتحلل منه؛ ألن إمامة احلسني يف نظره قائمة عىل احلق الوثيق 
الرؤيا كانت  املؤمنني، وهذه  أمري  أبيه  باهلل تعاىل، حيث هي نص ووصية من  باإليامن 
تفرض عىل العباس أن يسلم مجيع أموره للحسني، كام سلمها من قبله أبوه أمري 
هذا  يف  احلسني  لقضايا  نفسه  رضا  بذل  يف  يهد  وأن    اهلل  رسول  إىل   املؤمنني

املوقف املرشف - موقف كربالء - الذي له ما بعده..

إن  واإلكبار-  اإلعجاب  إىل  يدعو  الذي  االلتزام  هذا  يف  النظر  يلفت  والــذي 
احلسني كان قد أحّل أخاه العباس من بيعته، وجعله حرًا من هذا االلتزام يوم مجع 

أصحابه وبني هاشم وإخوته وأبناءه – ليلة العارش من املحرم- وقال هلم:

»... أما بعد، فإين ال أعلم أصحابًا أوىل وال خيًا من أصحايب، وال أهل بيت أبر 
وال أوصل من أهل بيتي، فجزاكم اهلل عني مجيعًا.. وإين قد أذنت لكم فانطلقوا يف ِحلٍّ 
ليس عليكم مني ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجاًل، وليأخذ كل رجل منكم بيد 
رجل من أهل بيتي فجزاكم اهلل مجيعًا خيًا.. فان القوم يطلبونني ولو أصابوين لذهلوا 

عن طلب غيي..«)))!

فقال إخوته وأبناؤه وأبناء أخيه، وأبناء عبد  اهلل بن جعفر: لِـَم نفعل ذلك؟ لنبقى 
بعدك، ال أرانا اهلل ذلك أبدًا..! بدأهم هبذا القول العباس بن عيل وتابعه اهلاشميون!

وظل أبو الفضل يعيش تلك اللحظات احلاسمة يف هذا الرضا النفيس والتسليم 
الصادقة حتى مى  النخوة واملروءة والشهامة متأل نفسه معاين األخوة  املفعم بمعاين 

شهيدًا؟

* * *

))) أعيان الشيعة /السيد حمسن األمني/ج7ص)4).
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الت�شديق

 عىل صدر عمه العباس هذا هو الوسام الثاين الذي وضعه اإلماُم الصادق
حيث شهَد له هبذا التصديق، كام جاءت هذه الشهادة املقدسة يف الزيارة.

إن »التصديق- يف اللغة – وزانه »تفعيل«، وهو صيغة من صيغ املبالغة، ومعناه: 
كثري الصدق))).

كام أن »التصديق« يساوي يف معناه »الصّديق«. قال »الرازي« يف »خمتار الصحاح«: 
»-الصّديق بوزن السّكيت – الدائم الصدق«.

ويطلق »التصديق عىل اإليامن«، حيث قال »الطرحيي« يف جممع البحرين:»اإليامن 
- لغة -: هو التصديق املطلق...«.

وقال »الراغب يف مفرداته ص77)«: يقال: الصّديق ملن صدق بقوله، واعتقاده، 
 .(((َنبِّيًا يقًا  ِصدِّ كاَن  ُه  إِنَّ إِبراِهيَم  الكِتاِب  يِف  َواْذُكْر  وقال:  بفعله.  صدقه  وحقق 

وتفسريه: »إّن إبراهيَم حّقق ما أورده قوالً، بام حتّراه فعاًل«.

ومن كل ما مّر، نخلص إىل أّن أبا الفضل كان صّديقًا وليًا، ألنه كان دائَم الصدق 
عارفًا   ،احلسني أخاه  مستوعبًا  كان  حيث   ،- واملودة  القول  يف   - معًا  والتصديق 
– أن اعرتض عليه  – يومًا من األيام  املزيد من أرساره، مل حيدث  خفاياه، مطلعا عىل 
 ،كله رضًا، وطاعة ألخيه احلسني ولو مرة واحدة يف اجتاهاته كلها، بل كان -

))) شذا الَعرف يف فن الرصف: ص50.
))) مريم/ اآلية)4.
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فكان – يف هذه الظاهرة، ظاهرة الصدق والتصديق - كأبيه أمري املؤمنني مع رسول 
اهلل، حيث كان يصّدقه يف األقوال، ويصدقه يف األفعال، حتى نزلت يف حقه اآلية: 

. (((َق بِِه ُأوَلئَِك ُهُم امُلتَُّقوَن ْدِق َوَصدَّ َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ

– بني »الصدق والتصديق« حيث قالت: »أخوك من  – يف أمثاهلا  فّرقت العرب 
صَدَقك ال من صّدقك«، فالتصديق يكون عندها يف األقوال، بينام يكون »الصدق«عندها 
يف األفعال؛ فكان عيٌل أمري املؤمنني، أوضح مثل يف هذا التفريق حيث كان يصدقه 
– ويميض معه  – التي تنكص فيها الرجال، وتفر منها األبطال  يف املواقف »احلرجة« 
التاريخ، ال يتلف  ثابت يف  إنام هو  ادعاء،  النفس... وهذا ليس  مستقياًم إىل حد بذل 
فيه اثنان، وهل من أحد يتنكر، أو ينكر »حادثة الفراش« يوم وقى »عيل« فيها رسول 
اهلل وفداه بنفسه!؟ كانت حياة عيل مع ابن عمه كلها تضحيًة وفداًء، طفحت هبا 

صفحاُت التأريخ قدياًم وحديثًا، فكانت دائاًم مثار اإلعجاب واإلكبار...

يف   عيل املؤمنني  أمري  ألبيه  طبيعيًا  – امتدادًا  كربالء  – يف   العباُس أصبح 
»تصديقه وصدقه« ألخيه احلسني، بل صار درسًا يف اإلخوة الصادقة بل قدوة 
ُيقتدى هبا، وكأن هذه األبيات التي يروهيا لنا أبو حيان التوحيدي يف كتابه: »الصداقة 

:والصديق« ص4) ما قيلت إال فيه

معك يسعى  مْن  اهليجاِء  أخا  لينفعكإن  ــه  ــَس ــف ن ــــرضُّ  ي ــــن  وم

صدعك ــان  زم رصف  إذا  ليجمعكومــن  نــفــســِه  ــَل  ــم ش َد  ــــدَّ ب

* * *

))) الزمر: 33.
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الوفاء

هذا هو الوسام الثالث الذي وضعه اإلمام الصادق عىل صدر عّمه العباس؛ 
حيث شهد له هبذا الوفاء، كام وردت هذه الشهادة يف الزيارة.

عليه  كان  ملا  التطابق  كل  مطابقة  جــاءت   الصادق اإلمــام  شهادة  إن  حقًا 
يعلن والءه  أول من  الوفاء؛ حيث أصبح - يف كربالء -  التزام هبذا  العباس من 
الذين  األنصار  وأمام   ، الرسول  بيت  آل  من  اهلاشميني  أمام   ،احلسني ألخيه 
يف  احلرية  هلم  وأطلق  بيعته،  من  هبا  حّللهم  التي   احلسني كلمة  لسامع  احتشدوا 
الذهاب يف أرض اهلل الواسعة... وكان العباُس ينطقها بملء فيه قوية – كقوة إيامنه 

-: »ومِلَ نفعل ذلك، لنبقى بعدك!! ال أرانا اهللُ ذلك أبدًا«))).
بنا أن ننظَر ما يف اللغة من معاين »الوفاء« ليكون  بعد هذه املقدمة املقتضبة يدُر 
هو  »الوفاء  ص38)«:  »تعريفاته  يف  اجلرجاين  قال  ومتكاماًل...  واضحًا  املوضوع 

مالزمة طريق املواساة، وحمافظة عهود اخللطاء«.
وقال الرازي يف خمتار الصحاح: الوفاُء ضد الغدر. يقال: »وىف بعهده وفاء، وأوىف 

بمعنى، والويف: الوايف«.
ويف »املصباح املنري«: »وفيُت بالعهد والوعد أيف به وفاء، والفاعل ويّف. واجلمع: 

أوفياء، مثل صديق وأصدقاء، ووفيت به إيفاء«.
ويف لسان العرب: وىف باليشء وأوىف، ووىّف بمعنى واحد، ورجل ويف، وميفاء«.

ويف التنزيل: َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوف))) قال الزّجاج: »وىّف إبراهيُم ما أمر به، وما 

))) اللهوف عىل قتىل الطفوف/ السيد ابن طاووص: ص55.
))) النجم/ اآلية 37.
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.(((بِِذْبٍح َعظِيٍم امتحن به من ذبح ولده، فعزم عىل ذلك حتى فداه اهللُ تعاىل
إذن وفاء »إبراهيم« كان مما أمر به، كام كان امتحانًا له ليتبنّي مدى وفائه... وملا كان 
إبراهيُم ثابتًا يف هذه االمتحان إىل درجة اليقني؛ فداه اهللُ عز وجل بِِذْبٍح َعظِيٍم؛ ألنه 

نال رضا اهلل تعاىل.
بذل  إنه   :َوف الَِّذي  َوإِْبَراِهيَم  الصدد:  هذا  يف  مفرداته«:  »يف  الراغب  وقال 
املجهود يف مجيع ما طولب به من بذل ماله، وبذل ولده الذي هو أعّز من نفسه »للقربان«.

ومما مر نخلص إىل ما يأيت:
)- إن الوفاَء مصدر »وىف« ومعناه: ضد الغدر.

)- إن الويف اسم فاعل؛ معناه: الوايف.
3- إن وىف، ووىّف، وأوىف، أفعال مرتادفة عىل معنى واحد.

4- إن كلمة »ميفاء« صيغة مبالغة وزاهنا »مفعال« ومعناها: ذو وفاٍء كثري مثلها 
مثل »معطاء« أي كثري العطاء.

5- خلص اجلرجاين يف تعريفاته معاين الوفاء، يف كلمة موجزة غاية اإلياز، وقال 
إنه مالزمة طريق املواساة، وحمافظة عهود اخللطاء. ويف هذا الطريق يكون أبو الفضل 
العباس قد الزم أخاه احلسني مواسيًا له يف مهومه، وحمافظًا له عىل عهود اإلخاء، 
وموفيًا لكل ما أمر به من قبل اهلل تعاىل، فهو يف هذا الوفاء يامثل األنبياء والصرب عىل ما 
أمتحن به، ولئن كان نبي اهلل إبراهيم امتحن يف ذبح ابنه، فقد امتحن العباس يف 

قتل ولديه »حممد والقاسم«، وإخوته وتقديم نفسه وذلك غاية الوفاء.
* * *

))) الصافات/ اآلية 07).



(5( الن�شيحة

الن�شيحة

 ،عىل صدر عّمه العباس هذا هو الوسام الرابع الذي يضعه اإلماُم الصادق
حيث شهد له هبذه الشهادة، كام ورد ذلك يف الزيارة.

التي  نصوصها  يف  »النصيحة«  مكانة  لنرى  العربية  اللغة  شطَر  باهتاممنا  ولنولِّ 
.تكشُف لنا عن معانيها؛ ومن ثمَّ لنرى عالقتها بالعباس

قال الرازي يف »خمتار الصحاح«: »نصحه ونصح له ُنصحًا- بالضم – وَنصاحة – 
بالفتح - وهو بالالم أفصح«.

قال اهللُ تعاىل: ﴿َوَأْنَصُح َلُكْم﴾))) واالسم: النصيحة.

والنصيح، الناصح.

وقوم نصحاء بوزن فقهاء.

وقال: »الفّيومي« يف »املصباح املنري«: »نصحُت لزيد« هذه اللغة الفصيحة، ويف لغة 
يتعّدى بنفسه؛ فيقال: نصحته. والنصح: هو اإلخالص والصدق واملشورة والعمل.

وقال ابن منظور يف لسان العرب: »نُصَح اليشء: خلص، والناصح: اخلالص من 
العسل وغريه، والنصح: نقيض الِغش«.

املسلمني  ولألمة  وللكتاِب  ولرسولِه  هللِ  النصيحة  الديَن  »إن  احلديث؛  ويف 
ولعامتهم«.

))) األعراف/ اآلية)6.
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اخلري  إرادُة  هي  مجلة؛  عن  هبا  ُيعرّب  كلمة  »النصيحة  هنايته:  يف  األثري  ابن  وقال 
للمنصوح له، وليس يمكن أن يعرّب عن هذا املعنى بكلمة واحدة جتمع معناه غريها«.

وقال الرشيُف اجلرجاين يف تعريفاته: »النصح إخالص العمل من شوائب الفساد، 
والنصيحة هي الدعاء إىل ما فيه الصالح والنهي عاّم فيه الفساد«.

ومما مّر نخلص إىل ما يأيت:

إن النصَح مصدر.

إن النصيحَة اسم.

إن النصح يساوي الناصح، أي إنه اسم فاعل.

إن الفعل»نصح« الزم، ويتعدى بالالم وهو أفصح.

إن النصح ضد الغش، والناصح هو اخلالص.

النصح: هو إخالص العمل عن شوائب الفساد.

النصيحة: هي الدعاُء إىل ما فيه الصالح... 

النصيحة هي: إرادة اخلري للمنصوح له، وال تستطيع أية كلمة أن تقوَم مقامها.

باهلل  االعتقاد  معناها  هنا  النصيحَة  فــإن  هلل...«  »النصيحة  احلديث:  يف  أمــا 
بنبوته،  التصديق  فهي  لرسوله  النصيحة  أما  عبادته،  يف  النية  وإخالص  وبوحدانيته، 

ورسالته، واالنقياد ملا ُأمر به وهنى عنه، أما النصيحة لألئمة فهي طاعتهم يف احلق.

وبعد...

عىل  احلديث  ويف  اللغة  يف  تنطبُق  عليه«  اهلل  »سالم  العباس  الفضل  أيب  فنصيحة 
ما قاَم به من عمل جُتاه أخيه احلسني، حيث كان عمله ال تشوبه شائبة الِغش، ال 
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ومرافقته...  صحبته  يف  كله  اإلخالص  له  أخلَص  بل  احلال،  واقع  يف  وال  القول،  يف 
بأن  لعلمه   احلسني أخيه  عن  يصدر  ما  لكل  تامًا  وانقيادًا  حمضة  إطاعة   فكان
إماُمه الذي جتب  ، وألنه  امتداد للرسول  احلسني يستحق ذلك كله منه، ألنه 
طاعته عليه، وقد رّصح بذلك يف رجزه يوم محل عىل العدو - يف وادي الطفوف - وهو 

يقول:)))

يــمــيــنــي ــم  ــت ــع ــط ق إن  ديــنــيواهللِ  عـــن  ـــــدًا  أب أحـــامـــي  إين 

اليقني« »صـــــادِق  ــــاٍم  إم األمــني)))وعـــن  الــصــادِق  النبي  نجِل 

فشهادة اإلمام الصادق لعمه العباس مل تكن بدافع من القرابة القريبة أو من احلامس 
أمانة  األمانة،  والوفاء ألداء  العباس من اإلخالص  به  يتصُف  كان  ملا  بل  الديني، 
الوديعة التي أوىص هبا رسوُل اهلل  أمته قائاًل: »إين تارٌك فيكم الثقلني، كتاب اهلل 
وعرتيت أهل بيتي...«))) فقد حافظ العباُس عىل عرتة رسول اهلل ، وأخلص هلا 
وصدقها يف هذا احلفاظ إىل أبعد مديات الصدق حتى مى يف سبيل ذلك شهيدًا...!!؟ 

* * *

))) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج45ص40.
))) نفس املصدر / ج5ص)).
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اأو�شمة
ها االإمامحُ ال�شادق ي�شعحُ
ه العبا�س على �شدر عمِّ

العباس يامثُل البدريني يف نّياهتم اإليامنية، قال اإلمام الصادق يف زيارته لعمه 
العباس: »أشهد وأشهد اهلل أنك مضيت عى ما مىض به البدريون واملجاهدون..«))) 
 العباس الصادق عىل صدر عمه  اإلمام  يضعه  الذي  اخلامس  الوسام  هو  هذا 
  الرسول  عيني  أقروا  الذين  البدريني  يامثل  فجعله  الشهادة،  هبذه  له  شهد  حيث 
بصدق نّياهتم قبل القتال، حيث قام املقداد بعد أن قال الرسول  ألصحابه: »أشيوا 
عيلَّ يف هذه احلرب«، فقال: يا رسول اهلل إهنا قريش وخيالؤها، وقد آمنا بك وصدقناك، 
الغضا »نوع  أمرتنا أن نخوَض مجر  لو  به حق من عند اهلل، واهلل  أن ما جئت  وشهدنا 
من الشجر صلب« وشوك اهلراس خلضناه معك، وال نقول لك ما قالت بنو إرسائيل 
ا  ا َلْن َنْدُخَلَها َأَبًدا َما َداُموا فِيَها َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاتاَِل إِنَّ ملوسى: َقاُلوا َيا ُموَسى إِنَّ

.(((َهاُهنَا َقاِعُدوَن

عن  لنقاتلن  واهلل  مقاتلون،  معكم  إنا  فقاتال  وربك  أنت  »اذهب  نقول:  ولكنا 
يمينك، وشاملك، ومن بني يديك، ولو خضت بحرًا خلضناه معك، ولو ذهبت بنا إىل 
برك الغامد »بالد احلبشة« لتبعناك«. فأرشق وجه رسول اهلل ، ودعا له ورس لذلك 

وضحك كام يذكر ذلك املؤرخون)3).

أمرها كان  أن  أمر احلرب، مع  أن يشريوا عليه يف   من أصحابه  النبي  طلب 

))) املزار / حممد بن املشهدي/ص78).
))) املائدة: 4).

)3) الصحيح من سرية النبي األعظم / السد جعفر مرتى: 385/5.
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مقضيا من قبل اهلل »عز وجل«، ليستخرج دخائل نفوسهم، وليميز املنافق من املؤمن 
واجلبان من الشجاع، والذي يفكر يف مصلحة نفسه من الذي يفكر من منطلق التكليف 

الرشعي.

اإليامن  من  ينطلق  كان   ،اهلل رسول  أرسوا  الذين  البدريني  هؤالء  موقف  إن 
رضا  يتوخى  موقفهم  كان  كام   ،الكريم بالرسول  والتصديق  تعاىل،  باهلل  املطلق 
عني  ذلك  ألن  الرسول؛  مع  البحر  يوضوا  أن  فحبذوا  رسوله،  برضا  تعاىل  اهلل 
اإلخالص يف طاعة اهلل، وهكذا أصبح البدريون متالمحني، قد ربطوا مصريهم بمصري 

نبّيهم.

وقد اخلَص أصحاُب احلسني معه إخالصًا مطلقًا، مما جعلهم متالمحني معه 
يف ذلك املوقف التاريي الصعب، فأبوا إال االستشهاد معه بعد أن أحّلهم من بيعته، 
وطلب منهم أن يتخذوا هذا الليل مجاًل لينجوا بأنفسهم من القتل، لكنهم أبوا إال أن 
نخيّل  أنحن   :للحسني وقالوا  احلق،  سبيل  يف  االستشهاد  حتى  قدمًا  معه  يمضوا 

.عنك؟ وبامذا نعتذر إىل رسول اهلل...؟ بدأهم بذلك العباس

إىل  ننظر  أن  البد   ،العباس عمه  حق  يف   الصادق اإلمام  شهادة  وألمهية 
خرب  »الشهادة:  الصحاح:  خمتار  يف  الرازي  قال  عظمتها،  لنا  لتتبني  اللغوية  حقيقتها 

قاطع«.

وقال الفيومي يف مصباحه املنري: »شهدت اليشء: اطلعت عليه، وعاينته« واستعمل 
لفظ »أشهد« يف القسم نحو: »أشهد باهلل لقد كان كذا، أي أقسم، فتضمن لفظ أشهد 
معنى الشهادة، والقسم، واإلخبار، فكأن الشاهد قال: »أقسم باهلل لقد اطلعت عىل كذا 

وأنا اآلن أخرب به«.
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»أشهد   :الصادق اإلمام  كلمة  عظمة  نفهم  اللغوية،  النصوص  من  مر  ومما 
وأشهد اهلل أنك مضيت عى ما مىض به البدريون واملجاهدون يف سبيل اهلل..«))) حيث 
يقسم اإلمام بأن عّمه العباس قد بلغ هذه املرتبة، مرتبة امليض عىل نية البدريني، 
  كام أخلص البدريون مع رسول اهلل ،حيث أخلص العمل هلل مع أخيه احلسني
االلتزام  من  البيعة، وجعله حرًا  من   أحلَّه احلسني النية، حيث  ماثلهم يف هذه  بل 
يكون  أن  إال  أبى  لكنه  املعصوم،  اإلمام  محاية  عليه  يوجب  الذي  الرشعي  بالتكليف 

ملتزمًا هبذه احلامية حتى االستشهاد!!

بينام األمر يتلف مع أهل بدر، حيث استشارهم النبي  يف احلرب، ومل يضع 
عنهم تكليف اجلهاد، ومحاية الرسول ، ولو وضعه عنهم لكان األمر خمتلفًا متامًا؟ 

فهذه مفارقة ينبغي االلتفات إليها، وبعد:

له عند اهلل منزلة يغبطه عليها  فالعباس شهيد، ولكن ليس كالشهداء، حيث 
الشهادات  هذه  عيل  بن  يا  لك  بخ  فبخ   ...العابدين زين  اإلمام  بشهادة  مجيعهم، 

!!... املفعمة باإلعجاب من أئمة اهلدى

»أشهد أنك مل هتن، ومل تنكل، وأنك   :- الزيارة  يف  قال اإلماُم الصادق – كام 
مضيت عى بصية من أمرك مقتديًا بالصاحلني، ومتبعًا للنبيني....«))).

ه العباس يف الزيارة: قال اإلماُم الصادق خماطبًا عمَّ

»أشهد أنك قد بالغَت يف النصيحة، وأعطيَت غاية املجهود، فبعثك اهللُ يف الشهداء، 
وجعل روَحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزالً، وأفضلها غرفًا، 

))) املزار / حممد بن املشهدي/ص78).
))) نفس املصدر السابق.
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ورفع ذكرك يف عليني، وحرشك مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن 
أولئك رفيقًا«))).

هذا هو الوسام السادس الذي يضعه اإلمام الصادق عىل صدر عمه العباس عليهما 
السالم، حيث جعله يف مصاف األنبياء الذين بالغوا يف نصح أممهم، وحصلوا عىل فضيلة 

مبالغة النصح التي هي أعظم منزلة عند اهلل تعاىل. وقد أشار القرآُن الكريم إىل ذلك يف 
أكثر من آية: َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِميٌن)))، ويف احلديث الرشيف: »إن أعظم الناس عند 

اهلل منزلة يوم القيامة أمشاهم يف أرضه بالنصيحة خللقه«)3).

ه العباس عن مبالغته بالنصح،  لذلك أخرب اإلماُم الصادق بأن اهللَ كافأ عمَّ
أفسحها  جنانه  من  وأعطاه  السعداء،  أرواح  مع  روحه  وجعل  الشهداء،  يف  بعثه  بأن 

منزالً، وأفضلها غرفًا، ورفع ذكره يف عليني، وحرشه مع النبيني...

ولنعد اآلن إىل بعض مفردات مقولة اإلمام الصادق التي وردت يف الزيارة، 
والتي هتمنا منها اجلملتان اآلتيتان ومها: »املبالغة يف النصيحة، وإعطاء العباس غاية 

املجهود يف هذه النصيحة«.

لنتبني معنامها يف اللغة، لتظهر لنا عظمة هذا املجهود الذي بذله أبو الفضل يف 
ذلك النصح املتأصل يف ذاته املقدسة الكريمة...

قال الفيومي يف »مصباحه املنري«: »بالغت يف كذا: بذلت اجلهد يف تتبعه«.

اذا اجتهد  يبالغ مبالغة وبالغًا«  آبادي يف »قاموسه املحيط«: »بالغ  الفريوز  وقال 

))) املزار / حممد بن املشهدي/ص78).
))) األعراف: 68.

)3) بطل العلقمي: )/ 8)3 عن »أصول الكايف«: 3)3.
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ومل يقرص.

ومثله ورد يف »لسان العرب«. 

وقال لويس معلوف يف »منجده يف اللغة العربية«: »بالغ يف األمر: اجتهد ومل يقرص، 
واجلَهد – بالفتح- واجلُهد – بالضم - واملجهود – الطاقة واالستطاعة - يقال: »بذل 

جهده وجمهوده« أي: طاقته. 

»القاموس  منتهاه  وللبرص  الغاية،  واملــدى  »املــدى«،  فهي:  اللغة  يف  الغاية  أما 
املحيط«. 

ومن هذا التفسري اللغوي نخلص إىل معنى كالم اإلمام الصادق: »أشهد أنك 
قد بالغت يف النصيحة، وأعطيت غاية املجهود«)))، أي أن العباس جد واجتهد ومل 
يقرص إلبداء الرأي الصائب إىل أخيه احلسني، بل أعطاه أقىص ما لديه من طاقة يف سبيل 
ذلك؟ هلذا كان العباس موضع ثقة أخيه احلسني يف أرساره، بل يف كل ما هيمه يف 

حياته.

من ذلك أنه كان صاحب لوائه، والسفري بينه وبني أعدائه، ومنها أنه ساوى بينه 
بن سعد. وهكذا  مع عمر  مفاوضاته  معًا يف  األكرب حيث اصطحبهام  ولده عيل  وبني 
أصبح العباس يف حياة احلسني، ممن ال يستغني عنهم احلسني يف الر والعلن، 

وما ذاك إال ألنه كان يبالغ يف النصح، وانه كان يعطي يف ذلك غاية املجهود!!.

 عىل صدر عمه العباس هذا هو الوسام السابع الذي يضعه اإلمام الصادق
حيث شهد له بأنه مل »هين« ومل »ينكل«، وأنه كان عىل بصرية من أمرِه، لذلك كان مقتديًا 

بالصاحلني، ومتبعًا للنبيني...

))) املزار / حممد بن املشهدي/ص78).
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املفعم  واملدح  الثناء  هذا  أمهية  لنا  لتتضح  املفردات،  هذه  تفسري  عند  ولنتوقف 
باإلعجاب واالحرتام...

 – نه غريه  ووهَّ وهن  وقد  الضعف،  »الوهن:  الصحاح«:  »خمتاره  الرازي يف  قال 
نه توهينًا«. ومثل هذا املعنى ورد يف »املصباح املنري، والقاموس  يتعدى، ويلزم – ووهَّ

املحيط«.

أما كلمة »النكول« املشتقة من »نكل ينكل نكوالً« فقد قال عنها: »الفريوزآبادي 
اإلحجام  أي   – والنكوص  واالمتناع،  والتأخر،  »اجلبن،  معناها:  بأن  والفيومي«: 

والرجوع -، واهليبة من يشء يريد أن يصنَعه اإلنسان«.

أما »البصرية«، فهي: »االستبصار يف اليشء والعلم واخلربة به«.

وورد يف »القاموس املحيط« بأن البصريَة هي »عقيدة القلب والفطنة«.

من كل ما مر بنا من التفسري اللغوي، نخلص إىل أن العباس مل يكن حيجم أو 
يرتاجع – يف ساحة القتال- خوفا من قوة العدّو أو هيبًة من تعاظم جيشه الرهيب، ألنه 

ابن عيّل الذي يقول: »واهللِ لو تظاهرت العرب عى قتايل ملا وليت عنها...«))).

يف  باإلشادة  هبا  حلق   – قصيدة  من  أحُدهم  قال  حيث  الطف،  أدباء  اهللُ  ورحم 
:- وصف شجاعة العباس

أميٍة جيوش  عىل  العذاُب  ُمْعَلُموقــَع  الوقائِع  يف  هو  باسٍل  من 
ُمعبسْت وجوُه القوِم خوَف املوِت متبسِّ ضاحٌك  فيهم  والعباُس 
األوساِط حيصُد بالّرؤوِس وحيطُِمقلَب اليمنَي عىل الشامِل وغاَص يف
شجاعًة أبيه  مــن  ـــوّرَث  ت ُترَغُمبطٌل  الضاللة  بني  أنــوُف  فيها 

))) هنج البالغة ملحمد عبده: ج3 ص 73.
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ربيعٌة منه  أيــن  الظعينة  مــكــدُمحامي  ــيــه  أب عليا  ــن  م أيـــن  أم 
خلَتُه ــَم  املــطــهَّ ركــَب  إذا  مطّهُم)))بطٌل  فيه  يــُب  أشــم  جباًل 

وهو الذي أوصل املاء إىل أطفال أخيه احلسني – يف إحدى محالته – بعد أن 
أدخل الرعب يف قلوب أهل الكوفة، فانكشفت له صفوفها عن املرشعة فملكها...

ثم وصفه اإلماُم الصادق »يف زيارته« بأنه كان »عىل بصرية« أي أنه كان فطنًا ال 
تشتبه لديه األمور، فهو عامل بخريها ورشها، هلذا مل جُتِد معه مغريات العدوِّ باألمان كي 

!!يقتطَعُه عن أخيه احلسني

كان  ممن  أذكى  كان   العباَس ألن  اللئيمة؛  املحاولة  هذه  يف  العدوُّ  خاَب  وقد 
يتصوره العدّو، حيث رفضها منذ البداية بكل عزٍّ ورشف، بل بكل أنفة وعنٍف، ولعن 
أمان  ال  اهلل  رسول  وابن  أتؤمننا  أمانك،  ولعن  اهللُ  »لعنك  للشمر:  وقال  هبا،  جاء  من 

له!؟«))).

* * *

))) العباس بن عيل رائد الكرامة والفداء يف اإلسالم/باقر رشيق القريش/ ص57.
))) بحار األنوار/ العالمة املجليس/ج44ص)39
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3( حيدر  
33 ألقاُب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم  
35   ألقاب امري املؤمنني
37 األنزُع البطني  
4( بيضة البلد  
45 يعسوب املؤمنني  
47 اإلمام  
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49 الويص  
53 املرتى  
55 أسامء  
55 النجف األرشف  
57 النجف/ األرشف/ الغري/ املشهد  
59 العباس بن عيل بن أيب طالب  عليهام السالم  
6( العباس  
63 كـُنى  
63 العباس بن عيل عليهام السالم  
65   كـُنى العباِس بن عيل
69 ألقاُب  
69 العباس بن عيل  
69 عليه السالم  
 7(   ألقاُب العباس بن عيل
73 الّسّقاء أو : ساقي عطاشى كربالء  
75 قمر بني هاشم  
79 كبش الكتيبة  
83 حامي الظعينة  
87 حامل اللواء  
9( بطل العلقمي  
95 باب احلوائج  
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99 العبُد الصالح  
(03 املوايس  
(07 الصابر   
((( املجاهد  
((5 املحتسب  
((7 املجيب  
((( النارص  
((5 املعني  
((7 املحامي  
((9 الراغب  
(3( امُلطيع  
(33 العميد  
(37 الكفيل  
(4( الصفاُت النفسية أليب الفضل العباس عليه السالم  
(43 التسليم  
(47 التصديق  
(49 الوفاء  
(5( النصيحة  
ــه الـــســـالم عىل  ــي ــل ــا اإلمـــــــاُم الــــصــــادُق ع ــه ــُع ــض ــــٌة ي ــــم أوس
(55 ه العباس عليه السالم   صدر عمِّ
(65 فهارس املواضيع  
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