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ملخص البحث
خص السيدة
حاولنا يف هذا البحث أن نسلط الضوء عىل مسرية الشعر الذي َّ

فاطمة الزهراء  بعد أن ملسنا دور ًا مهام هلا يف بنية تلك األشعار ،إذ َّ
شكلت بؤرة

موضوعية وفنية فيها ،األمر الذي جعلنا نحاول تقيص تلك األشعار يف منظومة
الشعر العريب ملعرفة الثيامت املركزية التي اشتملت عليها ،وموقف الشاعر فكريا

خيص تلك السيدة اجلليلة .وقد
وعقائديا وفنيا وكذلك شعوريا وانفعاليا جتاه كل ما ُّ

أفرز لنا البحث يف القرون السبعة اهلجرية جمموعة من القضايا املوضوعية والفنية
خصت تلك األشعار كانت جديرة بالتوقف عليها وحماورهتا ومعرفة دالالهتا
َّ

املضمرة التي خبأهتا يف تراكيبها وصورها.
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ABSTRACT
It is endeavored in the present study to throw light on the path of
poetry that allots great space to Sayadat. Fatima Al-Zahrah (Peace be
upon her). As it is quite evident that there is so great a role for her in the
structure of poetry. Such forms an artistic and objective pivot, that is why
it is to trace the poetry in the orbit of Arabic one to fathom the central
themes and the stance intellectual, doctrinal, artistic, emotional and
passionate of the poet toward such a glorified lady. The paper exposes,
throughout the seventh century, a constellation of artistic and objective
issues for these poems worth tackling and explicating for its implicit
connotations in the structure and images.
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مدخل تعريفي
خصت السيدة
يمكن تعريف الفاطميات( )1بأهنا القصائد أو األشعار التي َّ

ذكر مناقبها ومنزلتها ،وصفاهتا،
فاطمة الزهراء  بنت الرسول حممد  ،وفيها ُ

وأخالقها ،وشفاعتها ،ودورها يف حركة التاريخ اإلسالمي بعد أبيها  ،وما

عانته من سلب حلقوقها ،وحقوق زوجها اإلمام عيل بن أيب طالب  يف خالفة

املسلمني ،وما جرى عليها من حوادث يندى هلا جبني اإلنسانية إىل أن وافتها املنية
غصة ويف جسمها آالم وآثار ،كل هذه األمور
وملا تزل يف ريعان شباهبا ،ويف قلبها َّ

وغريها يصورها الشاعر بحسب ما متيل عليه مشاعره وأحاسيسه جتاه هذه السيدة

وطمع
حب والئي هلا ،وحزن عىل مصائبها وما أ َّمل هبا،
ٍ
اجلليلة  وما يك ُّنه من ٍّ
ٍ
ٍ
وقضاء للحوائج الدنيوية
وغفران للذنوب،
وتقرب إىل اهلل تعاىل
يف شفاعتها،
ُّ
واألخرو َّية بذكرها عليها أفضل التحية والسالم.

مشهور متداول ولكن ليس هبذه اخلصوصية
ولعل هذا املصطلح (الفاطميات)
ٌ

التي يطرحها البحث ،فنحن نجد هذا املصطلح يطلق عىل النساء اللوايت التزمن
منهن االلتزام بسرية الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  وما ُأثر عنها من
أو يراد
َّ

أخالقيات وسلوكيات إسالمية رفيعة جدير باملرأة أن تقتدي هبا.

()2

ونجد رديفا هلذا اجلمع وهو (الفواطم) قد تداوله مؤرخو السري والتاريخ ،وقد

تسمنيَ باسم فاطمة مثلام روي عن النبي قوله:
اطلق عىل جمموعة من النساء الاليت َّ
((انا ابن الفواطم))( ،)3وكذلك عرف عن اإلمام عيل  اصطحابه للفاطميات

أو (الفواطم) من مكة إىل املدينة بعد هجرة الرسول األكرم .

()4
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وكذلك أطلق تسمية (الفاطميات) عىل نسق والئي ينادي بمظلومية فاطمة

الزهراء  سواء أكان بإنشاد األشعار والقصائد الشعبية أم باحلزن والبكاء وإقامة
الشعائر الشيعية املعروفة يف مثل هذه املناسبات.

إن اخلصوصية التي متتعت هبا هذه السيدة اجلليلة  يف وجدان الشيعة

وعقائدهم متأتية من إهنا االمتداد الوحيد خلاتم األنبياء واملرسلني  ،وزوجة

وص ِّيه وابن عمه وأخيه  ،ووالدة سبطيه احلسن واحلسني سيدي شباب أهل
اجلنة ؛ بل هي  متثل أكرب من هذا كله فهي ُ(أم أبيها)( )5بكل ما حتمل هذه

العبارة من خصوصية وإذا كانت ُأ َّما ألبيها فكيف ال تكون ُأ َّما جلميع الذين يؤمنون
هبا؟ ومتثلت ،منزلتها السامقة أيض ًا يف قوله َ (( :ف ِ
اط َم ُة َب ْض َع ٌة ِمنِّي َف َم ْن َأ ْغ َض َب َها

َأ ْغ َض َبنِي))( .)6وقال  أيضاَّ (ِ ( :ن َام َف ِ
اط َم ُة َب ْض َع ٌة ِمنِّي ُيؤْ ِذينِي َما آ َذاهَ ا َو َين َُص َبني ما
لفاط َمة ((إِنّ ّ َ
أ َن َص َبها))( .)7وقال ِ 
اهلل َيغْ َض ُب لِ َغ َضبِ ِ
ك))(.)8
يتضح من هذه األحاديث أن الرسول  يسترشف ما سيجري عىل ابنته

املقدسة عىل أيدي املنقلبني عىل اهلل ورسوله  وما جاؤوا به من حقٍّ وهداية

للمسلمني والناس كافة .لذا كانت منزلة فاطمة  عظيمة ومقدسة عند مجيع
املسلمني بوجه عام والشيعة بوجه خاص إذ جاء تعاملهم بعدِّ ها مقدس ًا سامي ًا يف دنيا
حساس ًا
ظلمتها ومل تعطها إال احلزن واألمل ،فام كان من الشيعة إال أن يتخذوها رمز ًا َّ

ملظلوميتهم الكربى يستلهمون منه الصرب العظيم والتحدي الكبري للناصبني هلم
احلرب والعداء طوال السنني وما زالوا.
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الفاطميات يف العرص اإلسالمي
بالنظر إىل املنظومة الشعرية العربية للبحث عن أولويات األشعار التي قيلت

يف حقِّ فاطمة  ،أو تلك التي أشارت إليها يف سياقات معنية فإننا نجد هلا ذكر ًا
فيام روى املجليس يف بحاره عن جابر -ولعله الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل

األنصاري -يف خرب زفاف فاطمة  عىل عيل بن أيب طالب  ،وكيف قامت

نساء النبيَّ قدامها يرجزن يف حقها وحقِّ أبيها وبعلها  ،وروى أربع مقطعات

أبرزها وأشهرها ما قالته حفصة ،إ ْذ قالت(:)9
ــرش
فـــاطـــمـــة خــــري نـــســـاء الـــبـ ْ
ــضــ َل ِ
ــك اهلل عــىل كــل الـــورى
َف َّ

ــى فـــاضـــ ً
ال
َّ
زوجـــــــك اهلل فـــتـ ً
َ
ــإهنـــا
فـ
ـــــرسن جـــــــارايت هبــــا فـ َّ

ومـــن هلــا وجـــه كــوجــه الــقــمـ ْـر
ــص بـــآي الــزمـ ْـر
بفضل مــن خـ َّ
ـرض
أعــنــي علي ًا خــري مــن يف احلـ ْ
اخلــطــر
ــت عــظــيــم
كــريــمــة بـــنـ ُ
ْ

صحت روايتها فأهنا مت ِّثل بداية الفاطميات يف الشعر العريب.
وهذه األراجيز إن َّ

ونلحظ عليها أهنا أشعار نسائية قيلت يف مناسبة زواج ،ومن الطبيعي أن نتلمس

يف مثل هذه األشعار نوع ًا من الترصيح واملكاشفة ألهنا صادرة من امرأة إىل امرأة

أخرى تربطهام رابطة ما كالقرابة والنسب ...لذا نجد ترصحي ًا باالسم والصفات
واملزايا التي مت َّتعت هبا السيدة الزهراء  مما يعني أن صورهتا انكشفت يف عيون
النساء الاليت جئن لالحتفال واالحتفاء بزواجها امليمون.

خصت
ولكن هذا األمر خيتلف متام ًا حني نفتش يف األشعار أو القصائد التي َّ

الرسول يف صدر اإلسالم كأشعار حسان بن ثابت وغريه فإننا ال نجد للسيدة
الزهراء  ذكر ًا رصحي ًا أو إشاري ًا هلا ،ويمكن تعليل ذلك بالقول :إن العرب كانت

تتحرج أو جتد أن من غري املناسب يف أعرافها ذكر املرأة املصونة يف أشعارهم وبخاصة
َّ
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عز ورشف .هذا من جهة ومن جهة أخرى أهم هو انبهار املسلمني
إذا كانت من بيت ٍّ

غري ْت من واقع اجلزيرة العربية
بشخصية الرسول  الفذة وما حققه من إنجازات َّ َ

بوجه عام ،وقيام الشعراء بمدحه والدفاع عنه وعن مرشوعه اإلهلي يف نرش اإلسالم

يف عموم العامل ،وتسجيل انتصاراته يف حروبه ومغازيه ،كل ذلك نجده شاغ ً
ال عن

ذكر ما أنجب ،وبخاصة أهنا بنت وليست ولدا ،ومعروف عن املجتمع العريب أنه

جمتمع ذكوري ،وقد َكربت البنت املباركة وزوجها أبوها الرسول من ابن عمه
ِ
وإخالصه له وملرشوعه اإلهلي؛ كل
عيل بن أيب طالب  املعروف بشجاعته

هذه األسباب كانت صارف ًا هلم عن ذكرها يف أشعارهم يف ذلك الوقت ولكن تبدأ
املفارقة بعد وفاة الرسولإذ تظهر فاطمة  يف سري األحداث التارخيية املهمة،
فقد طالبت بح ِّقها يف إرث أبيها كام تزعم ُ
األمة ،ومطالبتها أيضا بحق زوجها عيل

باخلالفة التي أقرها اهلل تعاىل عىل لسان نبيه حممد يف يوم الغدير وبايعه الناس
يوم ذاك بالوالية؛ وجاءت هذه املطالبات بصورة علنية يف خطبتها العصامء املشهورة
يف املسجد النبوي ،ولكن ما من سامع أو مستجيب هلا؟ وفوق ذلك حوربت يف
بكائها عىل أبيها ،وإحلاحها يف املطالبة بحقوقها إىل أن جرى عليها ما جرى من ظلم

وجور ،وتوفيت وشيعها اإلمام عيل وأهل بيته  ،وثلة من أصحابه األخيار حتت

عرف اإلمام عيل َّ
حجة بالغة عىل ظلمها
حمل قربها املقدس ليكون َّ
جنح الظالم ،ومل ُي ِّ
واغتصاب حقها ،عىل وفق وصية أوصته هبا.

من هنا أصبح التحول واالنتامء ،فكان الشاعر املحب للرسول  وألهل

يعرج عىل مدح أهل بيته ،
بيته
واملقر واملؤمن بحقوقهم يمدح الرسول  ثم ِّ
ُّ

الس َّنة يف اخلطاب أسسها اإلمام عيل  يف كثري من خطبه التي أضحت
وهذه ُ
«من أصول املدائح النبوية»( ،)10وال غرابة يف هذا األمر الذي نجده طبيعي ًا من

ناحية أحقية االمتداد الطبيعي و الرسايل له  وألوالده من رحم فاطمة  بنت
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الرسول حممد ؛ وكان يوصل بذلك رسالة واضحة إىل أعدائه ومناوئيه مدعومة

ّ
الشك فيه وال لبس ،لذا مثَّل هذا الصوت اجتاه ًا
بح ِّجية االنتامء واالمتداد الذي
ُ

غصب حقِّ فاطمة ،
وانتامء واضح ًا وخمالف ًا يف الوقت نفسه اجتاها آخر مثَّله من َ
َّ
وتنكر لوصايا الرسول  وعادى عليا  وسلبه والية املسلمني ،وامتدَّ عداؤه

ألوالده وحمبيه .فكان الشاعر ذو االنتامء العلوي( .)11يمدح الرسول  ثم يعرج

خف َت صوت مدح الرسول عند ِّ
عىل مدح أهل بيته يف الوقت الذي ُ
جل الشعراء
اآلخرين الذين مثَّلوا الطرف اآلخر« .ويمكن القول َّ
بأن مدح الفرزدق للنبي
وأهله  هو بداية الصدق يف املدائح النبوية ،ذلك بأن مدائح حسان وقعت يف أيام

كان مدح النبي فيها ينفع الشاعر وال يرضه .أما مدح النبي وأهله  يف

أيام الفرزدق فكان باب ًا من ِّ
الرش يفتح للامدحني ،ألن تلك املدائح ما كانت تروق
خلفاء بني أمية ،وكيف تروقهم وهي تزكية (خلصومهم) لقد أصبحت أقوى حجة

عند خصوم بني أمية ،قرابتهم من الرسول  فال بدع أن يكون مدح الرسول

 تنوهيا بشأن أولئك املعارضني»(.)12إ ْذ كان مدح الرسول  وأبنائه  يف نظر

التمرد والشغب واخلروج عىل الدولة».
حاكم بني أمية رضبا «من ُّ

()13

وهذا السبب نراه حقيقي ًا وواقعي ًا وليس ما علله الدكتور حممود عىل مكي حني

قال مربر ًا عزوف املسلمني عن مدح الرسول يف ذلك الوقت بقوله« :مل يعن ذلك
ضعف ًا يف اإليامن ،وال تراجع ًا يف نظرة اإلجالل ،التي كان املسلمون ينظرون هبا إىل

النبي ،وإنام شغلت املسلمني أحداث كربى .)14(»...ثم يوجز فيقول:
شخصية َّ
«فقد رصفتهم عن ذلك السياسة والعصبيات والتكسب بالشعر ،او أغراض دنيوية
أخرى مثل الغزل بأنواعه .أما سرية الرسول فلم تعد مما هيتم به الشعراء إال

فيام خيدم األغراض األخرى التي ينظمون فيها ،وإنام تو َّفر عليها العلامء من فقهاء
أو حمدثني أو مؤرخني»( .)15ثم يستدرك بعد حني فيقول« :ولك ّنا ال نرى من بني
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الشعراء من اختذ هذه السرية موضوع ًا رئيس ًا يتوفر عليه .ولعل أكثر الشعراء ارتباط ًا

بشخصية الرسول واستلهام ًا هلا هم شعراء الشيعة.)16(»...،

ومن هذا نستنتج أن شعراء املذاهب غري الشيعة انقطعوا عن النبي ألهنم

انشغلوا بأمور الدنيا ،وزهدوا يف الرسول وما قام به من أجل إحياء قلوهبم امليتة،

وإخراجهم من الظلامت إىل النور ،ولكنهم انقلبوا عىل أعقاهبم من بعده فكانوا هم
املرتدين عنه وعن أهل بيته .أما الشعراء الشيعة فهم من واصل خط الرسول،

ومل يمنعهم مانع أو حاجز عنه ،وكانوا جياهرون يف حبهم وانتامئهم عم ً
ال بحديث

الرسول(( :يا أيا الناس ،إين قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا :كتاب

اهلل ،وعرتيت أهل بيتي))(.)17

ولكن الدكتور حممود عيل مكي يعود ليسند ما قام به الشعراء الشيعة إىل أن هلم

مأرب ًا من وراء مدحهم للرسول يف العرص األموي وصو ً
ال إىل العرص العبايس

وهو اخلالفة واغتصاهبا من أهل بيت الرسول  متمثلة باإلمام عيل ونسله

من بعده ...وقد اقتىض هذا الشعر يف أهل البيت  عموم ًا واحلسني  عىل وجه
اخلصوص «إشارات عديدة إىل مالمح من حياة الرسول وال سيام يف صالته

بربيبه وابن عمه ووصيه  يف نظر الشيعة ،وبابنته فاطمة  زوج عيل ،

وسبطيه منهام ،احلسن واحلسني  سيدي شباب أهل اجلنة»(.)18

الواضح أنه حياول أن يشوه احلقيقة وال يعطيها ح َّقها الصحيح ،وبتخرجيه هذا

تساوى الشيعة مع غريهم من املذاهب األخرى يف أن هلم مقاصد دنيوية سياسية
وهي احلكم واخلالفة ،فلم يكن مدحيهم للرسول ومتسكهم به إال وسيلة متكنهم
من مرشوعية املطالبة باخلالفة .وهذا ما يرفضه الواقع والتأريخ.
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رصح الفرزدق (ت  )#110يف قصيدته يف مدح اإلمام زين
وعىل العموم فقد َّ

العابدين عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  باسم فاطمة  يف قوله موجه ًا
خطابه إىل من أنكر احرتام الناس ومهابتهم لشخص اإلمام زين العابدين

وسأل عنه فأجابه بقوله(:)19

هذا ابن فاطمة إن كنت ِ
جاه َل ُه
ُ

بــجــدِّ ِه أنبيا ُء اهلل قــد ختموا

فالفرزدق يؤكد االمتداد الرسايل والطبيعي لإلمام زين العابدين ،فهو ابن

فاطمة الزهراء  وجدُّ ه الرسول األكرم  الذي ختمت به رساالت األنبياء.

والداللة املضمرة يف هذا اخلطاب نجدها يف تأكيد أن اإلمام عيل بن احلسني  هو
ابن فاطمة  املرأة املتفردة بكوهنا من صلب الرسول نفسه من ناحية ،ومن
ناحية أخرى كوهنا  سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين وهلا من العفاف
والطهر والتقديس ما مل يكن ألحد من نساء العاملني ،فهذا الفخر ما مل يكن َّأهيا

السائل لك بل لك ضدُّ ه من اخلزي والعار من ناحية االنتامء إىل املرأة ،مما يصدم

الشاعر
السائل من هذا اجلواب وجيعله حينق عليه ويغضب ،وهذا ما حصل إذ أودع
َ

السجن مدة بسبب ما يف القصيدة من مثل هذه األبيات املشفرة التي تبعث برسائل

مزعجة له تقض مضجعه ،ومضجع من ينتسب هلم.

ويف غري سياق املدائح النبوية يف هذا العرص نجد ذكر السيدة الطاهرة  يرتدد

يف رثاء احلسني  ومن سقط يف واقعة الطف األليمة (سنة  )#61من ذلك ما قاله

عبد اهلل بن احلر اجلعفي(ت :)20()#68
حــق غــادر
ــري
غـــادر ُّ
ٌ
يــقــول أمـ ٌ

فــيــا نــدمــي أال أكـــون نرصته

أال كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمه
ٍ
نفس ال تسدد نادمه
أال كـ ّـل
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فالشاعر يؤكد النسب الرشيف لإلمام احلسني  وال أقرب من أن يكون

ابن بنت الرسول الكريم  ،وترصحيه باسمها  جاء ليزيد ما يف قلبه من مرارة
وأمل وندامة حيث تناوشته األعداء ،وغدر به الغادرون ،ومل يكونوا معه ليذ ُّبوا عنه

وينرصوه ،ويؤكد ما ذهب إليه بقوله يف القصيدة نفسها خماطب ًا أصحابه:
تأسوا عىل نرص ابــن بنت نبيهم
فــان ُي ـ ْق ـ َت ـ ُلــوا فــكـ ُّـل نفس تق َّية

ٍ
غيل رضاغمه
بأسيافهم آســاد

عىلاألرضقدأضحتلذلكوامجه

فأمه فاطمة ،وجده
فاحلسني  االمتداد الطبيعي لرسالة السامءُّ ،

الرسول ،ويضمر الشاعر من وراء ترصحيه وإعالنه هذا القول بأن الذين قتلوا
احلسني  ليسوا من الدين يف يشء وال ينتمون إىل اإلسالم الذي جاء به جده

خاتم الرسل واألنبياء  فكيف يكونون مسلمني ويقتلون ابن بنت نبيهم ؟
اهنا مفارقة يطرحها الشاعر بترصحيه بأن احلسني  ابن فاطمة  وفاطمة  هي

بنت الرسول الوحيدة.

أما عند الكميت بن زيد األسدي (ت  ،)#126فاننا نجد ذكر السيدة فاطمة

الزهراء  يأيت من طريق حماججته اخلصوم يف أمر وراثتها أباها النبي املرسل

وهو يقول(:)21

أهوى عل ّي ًا أمري املؤمنني وال
وال أقــول وإن مل يعطيا فدك ًا
اهلل يــعــلــم مــــاذا يــأتــيــان به

ألــوم يوم ًا أبــا بكر وال عمرا
بنت النبي وال مرياثه كَفرا

يوم القيامة من عذر إذا اعتذرا

فالشاعر هنا يرصح بأن أبا بكر وعمر مل يعطيا حق فاطمة الزهراء  وهي

بنت النبي الوحيدة فدك ًا من مرياث أبيها  ،ولكن هذه املسألة عىل خطورهتا
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وتداعياهتا ال تبيح له أن يتهمها بالكفر فهذا شأن ال علم له به إال اهلل ،فهو الذي

حياسبهام عىل هذا األمر يوم القيامة.

رد فعل عىل اهتام خصوم الكميت له بتكفري
والظاهر أن هذه األبيات متثل َّ
ألح يف أشعاره عىل هذه املسألة املادية وهي (اغتصاب ٍ
فدك) ،وعىل
الشيخني ،فقد َّ

املسألة املعنوية األهم وهي (اغتصاب اخلالفة) من أهل البيت  ،ومن ذلك قوله

يف إحدى هاشمياته الشهرية (:)22

يقولون مل ُي ْو َر ْ
ث ،ولوال ترا ُث ُه

ابر
والنتشلت ُعضوين منه ُحي ٌ
حلي سواهم
فإن هي مل تصلح ٍّ

لقد َ ِ
رشكت فيه ٌ
وأرحب
بكيل
ُ

مؤر َب
وكان لعبد القيس عضو َّ
وأقرب
أحق
إذا فذوو القربى ُّ
ُ

ِ
اج واضح عىل هذه األبيات «ومعنى هذا بالقياس املنطقي أن بني أمية
واحل َج ُ

حق
يدعون أن النبي ال يورث ،فكيف استأثروا هم باخلالفة؟ إن اخلالفة إذا ٌّ
لكل عريب مسلم ،فمن حق قبائل قحطان وقبائل عدنان أن تطالب بنصيبها منها.
النبي يورث ،فإذا كانت وراثته  هي احلق الذي
والنتيجة املنطقية هلذا أن َّ
ال حميد عنه ،فليس األمويون هم الورثة وإنام العلويون هم الورثة ،ألهنم أقرب

إليه»( .)23والواضح أن هناك وراثتني قد انصهرتا يف وراثة واحدة ،الوراثة املادية
وهي ما وهبه الرسول من أرض زراعية معروفة بـ (فدك) البنته فاطمة ؛

ووراثة معنوية وهي وصاية الرسول لعيل  زوج ابنته وابن عمه باخلالفة.

وهاتان الوراثتان قد رصحت هبام الزهراء  يف خطبتها الشهرية يف املسجد النبوي،
وقد حاججت القوم بأسلوب رفيع وقد وجهت خطاهبا هلم بقوهلا(( :وأنتم اآلن

تزعمون أن ال إرث لنا))( .)24وقد جاءت (ال) النافية للجنس يف هذا السياق
لتدل عىل نفي «أحقية اإلرث لعموم أهل الزهراء  واملعنيون هنا أهل البيت 

121

لتجريدهم من كل مورد اقتصادي .وملا كانت (أن) تأيت لتأكيد اإلثبات واملبالغة فيه.

فإهنا يف سياق النص هنا تؤكد مزاعم القوم يف سريهم قدم ًا يف جتريد آل البيت  من
حقهم االقتصادي املتمثل يف توريث فدك إىل السيدة فاطمة .)25(»

لقد أسقطت فاطمة الزهراء  أقنعة القوم بام قدمت هلم من حجج قرآنية ،وما

عرضته من أحداث واقعية ،وما أكدته من أمور حياولون جتاهلها وإغفاهلا؛ ولكنهم

كانوا عازمني عىل ر ِّدها وحماربتها حتى لو اضطرهم إىل الكذب عىل اهلل ورسوله
 وهذا ما فعلوا فقد كان «ذلك احلكم الذي خرجوا به عن النص القرآين متمث ً
ال

بقطع أي مورد اقتصادي لبيت آل الرسول  ممكن أن يعينهم عىل اسرتداد احلكم

بوصف العامل االقتصادي عصب إقامة الدول ومورد ًا مه ًام لديمومتها» ( .)26كان
هذا احلكم مستشف ًا من كالمهم معها وكالمها معهم.

األهم أن هذه اخلطبة بتفاصيلها احلجاجية قد احتفظت هبا الذاكرة الشيعية،

وراحت ترددها يف جمالسها اخلاصة ،وال شك بعد ذلك من أن يأيت الكميت وغريه

مهدت السيدة
من الشعراء الشيعة لينتهج هذا النهج احلجاجي يف أشعاره؛ فقد َّ
اجلليلة  هذا الدرب لسالكيه ،وزودهتم بام امتلكت من ثقافة قرآنية نبوية بآليات

اخلطاب احلجاجي يف مقارعة اخلصوم وتثبيت احلجة عليهم.

الفاطميات يف الشعر العبايس

نجد هذه املقارعات احلجاجية يف العرص العبايس أيض ًا ،فقد أخذت قصة

الوراثة إبعاد ًا أكرب ،فبعد أن كان الرصاع بني بني هاشم وبني أمية ومها من قريش،
أصبح اآلن بني العلويني والعباسيني ومها من بني هاشم .ونجد شاعر العباسيني
يلح عىل هذه املسألة إحلاح ًا يتجىل فيه عمق
مروان بن أيب حفصة (ت ُّ )#182
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الرصاع الدائر وحدته «ولعل شاعر ًا مل يبلغ يف هذا الدفاع مبلغه ،إذ كان يعرف كيف
ُّ
ينقض عىل العلويني باحلجة القاطعة .)27(»...فهو «حيتج للعباسيني بأهنم عصبة
النبي ،فهم ورثته ،وليس ألبناء فاطمة  أن يرثوه» ( ،)28وهو القائل يف مدح

املهدي العبايس (:)29

َ
النبي حممدا
يا ب َن الذي
ورث َّ

الوحي بني بني البنات وبينكم
ُ
ِ
ِ
الرجال فريض ٌة
للنساء مع
ما

ٍ
ُ
بكائن
وليس ذاك
يكون
أنَّى
َ

ِ
َ
األقارب من ذوي األرحا ِم
دون

حني خصا ِم
قطع اخلصا َم َ
فالت َ
َ

نزلت بذلك ســور ُة األنعا ِم
ْ
ِ
البنات وراث ـ ُة األعــام ِم؟
لبني

ولعل هذا اإلحلاح عىل مسألة الوراثة َّ
شكل عقدة حمورية أو مفصلية ُأريد هلا أن

تكون وتنترش من لدن العباسيني؛ وهنا ابتعدت قضية الوراثة من أن تكون مادية إىل

كوهنا وراثة معنوية وهي خالفة املسلمني؛ والشيعة مل تنظر إىل هذه الوراثة عىل أهنا
وراثة دنيوية كام رآها األمويون ومن بعدهم العباسيون وإنام هي يف معتقدهم وراثة

تعينية ،بدليل أن ليس كل أبناء األئمة االثني عرش  قد حظوا باإلمامة عندهم؛
إهلية َّ

فغيبوا احلقَّ وأظهروا الباطل
ولكن الشعراء من خصوم الشيعة ألبسوا احلق بالباطل َّ
ليخدعوا به من ينخدع؛ وقد تعاملوا مع اخلالفة عىل أساس أن العلويني يطالبون هبا

ألهنم من ورثة النبي حممد  من رحم ابنته فاطمة  ،ومن ثم فهم أي العباسيون
أحق هبا منهم ألن وراثتهم هلا مل تكن من طريق البنات وإنام من طريق الرجال ،وهذا
العرف قد غلب عىل املجتمع العريب الذكوري فاستهوى قلوب كثري منهم وخاصة

التي فيها مرض أو زيغ.

رد أحد شعراء الشيعة عىل مروان بقصيدة نقض هبا ما جاء
وعىل العموم فقد َّ

به مستعم ً
ال الوزن والقافية أنفسهام فقال(:)30

123

مل ال يكون و إن ذاك لكائن

ٌ
كامل من ماله
نصف
للبنت
ٌ
مــا للطليق ولــلــرتاث وإنَّــام

لبني البنات وراثـــة األعــام ِم
مـــرتوك بــغـ ٍ
ٌ
ـري سها ِم
ـم
والــعـ ُّ
صىل الطليق خمافة الصمصا ِم

رد حجاجي حازم وفاحم
وال ريب أن يف هذا الرد شفاء لقلوب العلويني ،وهو ٌّ

خلصومهم( .)31والذي نريد تثبيته -بعد ذلك -من هذا االستطراد الذي البدَّ منه

هو القول بأن قضية إرث فاطمة  هي قضية ذات خصوصية عالية احلساسية،
ومفصلية عامة عند املسلمني مجيع ًا ،منذ أن ألقتها عليهم سالم اهلل عليها يف املسجد

النبوي ،وما نتج عن ذلك من مواقف مثَّلت اجتاه أصحاهبا من اإليامن باهلل ورسوله

وما جاء به ،أو الكفر باهلل وما جاء به الرسول.

وأصبح املسلمون فرق ًاُّ ،
كل فرقة متثل موقفها من القضية وأصحاهبا ،فجاءت

األشعار لتمثل تلك املواقف ،ولألسف نجد أن األشعار التي وقفت معادية هلذه

القضية تعاملت مع الزهراء وقضيتها بصورة د َّلت عىل إرصار يف حماربتها عىل الرغم

ثم انعكس هذا عىل تعاملهم مع اسم
من البعد الزمني – وتسقيطها سياسي ًا؛ ومن َّ
هذه السيدة اجلليلة مكنني عنها بكنايات ال تليق بقدسيتها ومنزلتها السامقة عند اهلل

ورسوله الكريم .

عىل أن هذه القضية أصبحت ثيمة أساسية يف بنية تلك األشعار التي عرضت

مظلومية فاطمة الزهراء  وأهل البيت  عموم ًا ،وكانت مفص ً
ال مه ًام من مفاصل

القصائد الفاطميات.

ويطلعنا يف العرص العبايس أيض ًا منصور ال َّنمري (ت  )#173أحد شعراء

الشيعة يف زمن الرشيد وكان يكثر من مدح أهل البيت  والتنديد باألمويني

والعباسيني ،ومن خري ما يصور ذلك الميته التي مطلعها(:)32
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شــا ٌء من الــنـ ِ
راتــع ْ
هامل
ـاس
ٌ
ُ
الــنــبــي ويــر
ذر َّيــــــ ُة
ت
ِّ
ُــقــتــل َّ

ْ
يع ِّل َ
بالباطل
ـوس
لون الــنــفـ َ
ـان اخلــلـ ِ
ْ
جــون جــنـ َ
للقاتل
ـود

وذهب شوقي ضيف إىل أن الشاعر يف قصيدته هذه «ينكر موقف أيب بكر

وعمر من دعوى فاطمة َ 
إرث (فدك) زاع ًام أهنام ظلامها ،ومطالب ًا بمن يثأر هلا من

ظلمتها»( ،)33فهو يقول(:)34

والــنــبــي والــدُ هــا
مــظــلــومــة
ُّ
أال مــســاعــري يــغــضــبــون هلا

تــديــر أرجــــا َء مــقــلـ ٍـة حــافـ ْـل
ِ
ْ
الذابل
البيض والقنا
بس َّلة

فصاحب األبيات يشعرنا أن مظلومية فاطمة  بنت النبي ،وصلت حدَّ ها

من التجارس والتطاول عىل مقامها الرفيع ،فهو يدعو إىل اخلروج ،وإشهار السيف

ألخذ احلق من مناوئيها وغاصبي حقها .والشاعر هنا ال أجده يقصد الشيخني كام
ذهب (د.شوقي) ضيف بل جاء قوله عام ًا ،وثورته ليست عىل ما مىض ولكن عىل

ما يعيشه من واقع مزر يستحق القيام والنهوض لتغيريه ،فاألعداء واملناوئون هلا 

وألهل البيت  عموم ًا ال زالوا ينصبون العداء ويمعنون فيه .وقصيدة الشاعر هي

يف أهل البيت  ومدحيهم والتنديد بقتل ذرية النبي يف يوم عاشوراء ،وفيها

يعلن حبه وانتامءه هلم ،وكانت قضية الزهراء  إحدى الثيامت التي َّأكدها الشاعر

وأعطاها أبعاد ًا مضافة متثلت باخلروج املسلح ألخذ الثأر ممن غصب حقها وآملها،

يسجل هلذا الشاعر نلمسه يف األشعار الفاطميات
وهذا انزياح جديد يف القضية َّ

التي جاءت من بعده.
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أما عند السيد احلمريي فإننا نجد ذكر السيدة الزهراء  قد ورد يف سياقات

موضوعية ثالثة ،أوهلا ذكره لقضية زواجها بعيل  يف أشعاره اخلاصة بمدح عيل

 ،فنراه يقول(:)35

واهلل أعــطــى ذا عــلــي ـ ًا ك َّله

ريب مل يكن حمظورا
وعــطــا ُء ِّ
يف ِّ
ظل طوبى مشهد ًا حمضورا

يــدعــو لــه وهلــا وكـــان دعــاؤه

هلـــام بــخــري دائـــــ ًام مـــذكـــورا

مــر ًة
وهتــيـ ُـل يــاقــوت ـ ًا عليهم َّ

در َا تـــارة وشـــذورا
وهتــيـ ُـل ّ
حــور ًا بذلك حيتذين احلــورا

زوجــــه الــزكــيــة فــاطـ ًام
واهلل َّ

ُ
املالئك َث َّم يف عدد احلىص
كان

اخلطيب تتابعت
حتى إذا فرغ
ُ

فــرتى نــســا َء احلــور ينتهبونه
فـــايل الــقــيــامــة بينه َّن هــد َّي ـ ٌة

ُ
جربيل خي ُطبهم هبا مــرسورا
طوبى تُساقط لؤلؤ ًا منثورا

ـار عشية وبــكــورا
ذاك الــنــثـ ُ

فالشاعر يوظف املوروث احلديثي يف عرض تفاصيل زواج السيدة اجلليلة 

يف السامء ،فقد روي عن عيل  :قال رسول اهلل  أتاين ٌ
ملك فقال :يا حممد إن

اهلل يقرأ عليك السالم ويقول لك :إين قد زوجت فاطمة ابنتك من عيل بن أيب طالب
يف املأل األعىل فزوجها منه يف األرض(.)36

زوجت علي ًا من فاطمة ولكن اهلل زوجه
ويف رواية أخرى قال (( :ما أنا َّ

ليلة أرسي يب عند سدرة املنتهى))( .)37هذه التفاصيل العامة مع ما روي عن

األئمة املعصومني  بخصوص هذا الزواج كان َّ
حمل عناية الشاعر الذي يفاخر

لنورانية أهل البيت
اآلخرين هبذا التزوج اإلهلي الذي ال تستطيع العقول اجلاحدة
َّ
 وروحانيتهم ومنزلتهم السامقة عند اهلل تعاىل ومالئكته أن تتصوره أو تتخيله،

فيعرضه بصورة رسدية رائعة مثَّلت إيامنه املطلق بأئمته امليامني.
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وهذه التفاصيل يعيد إخراجها الشاعر بصورة ثانية فنراه يقول أيض ًا يف قصيدة

يمدح هبا أمري املؤمنني وأهل البيت :)38(
ٍ
جلربئيل منرب ًا
نصب اجلليل
َ
ورهبم
شهدَ املالئك ُة الكرام ُّ

وتناثرت طوبى عليهم لؤلؤا
ُ
ومــالك فاطمة الــذي ما مثله

يف ِّ
زبرج ِد
ظل طوبى من متون
َ
وكفى هبم وبرهبم من ُش َّه ِد
ِ
يعقد
وزمـــــرد ًا مــتــتــابــعـ ًا مل
ِ
منجد
يف متهم رشق ـ ًا وال يف

ويستذكر الشاعر بعد هذه األبيات حادثة املباهلة التي كانت السيدة الزهراء 

طرف ًا رئيس ًا فيها ،فنراه يقول(:)39

عتت
وبكرن علقمة النصارى إذ ْ

ـم أبناءكم
ــرر هــا ُتـ ُ
إذ قــال كـ َّ

ـي بفاطم ووليها
فــأتــى الــنــبـ ُّ

سادسهم فأكرم سادس
جربيل
ُ

يف عـ ِّـزهــا والـــبـــاذخ املتع َّق ِد
ونساءكم حتى ن َ
ُباهل يف َغ ِد
وحسني واحلسن الكريم املص َع ِد
ِ
ٍ
مشهد
منتجب ألفضل
وأخري

فالشاعر حني ذكر زواج فاطمة  بعيل  يف السامء استحرض قضية أخرى

مرتبطة هبا أيض ًا وهي قضية املباهلة املعروفة ،يدلنا عىل ذلك تكراره السمها
الرشيف يف كلتا القضيتني.

والقضيتان يف باب عرض مناقب أهل البيت  بوجه عام ،وأمري املؤمنني عىل

بن أيب طالب  بوجه خاص .وأراد الشاعر عرب هذه املضامني أن يوصل رسالة
مفادها أن أهل البيت  عموم ًا ورثة اهلل يف أرضه وسامئه ،وأهنم باب اهلل املؤتى،

وأن من متسك هبم نجا ،ومن نكر حقهم وجحده هلك ،وجزاؤه جهنم خالد ًا فيها.

ٌ
سياق مدحي ألهل البيت .
وهذا السياق يف عمومه هو
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أما السياق الثاين الذي جاء ذكر فيه السيدة فاطمة  فهو سياق رثائي يطغى

عليه األسى واحلزن ،وهو عبارة عن بيتني يعرض لوصيتها  قبيل وفاهتا(:)40
أوصت بأن ال ُيص ِّليا
وفاطم قد
ْ
ُ

علي ًا ومقداد ًا وأن خيرجوا هبا

عليها وأن ال يدنوا من رجا ِ
القرب
بليل يف سكون ويف ِ
رويد ًا ٍ
سرت

فالنص يعرض لوصية فاطمة الزهراء  التي أوصتها اإلمام علي ًا  ،وهذه

الوصية تكشف عن مدى غضبها وأملها الكبري ممن اغتصب حقها يف إرث أبيها ،

وحق زوجها عيل  يف خالفة املسلمني ،وما فعلوه منتجا ٍ
رس وتطاول عىل بيتها

املقدس حتى أسقطوا جنينها خلف الباب ،وقادوا زوجها  عنوة كي يبايع من

اغتصبهم ح َّقهم .وهذه األمور جعلت فاطمة  تويص علي ًا بأن يدفنها يف سرت من
الليل ،وأن ال يعلم مغتصبو حقها بمكان قربها حتى يكون حجة دامغة عىل فعلتهم

النكراء الشنيعة.

ويرجح الباحث -بسبب ما عرف عن الشاعر السيد احلمريي من طول يف

النفس و إمكانية كبرية يف النظم ،وما عرف عنه بالترصيح بمن اغتصب حقوق

خصت
خصت الزهراء أو َّ
أهل البيت  -أن هذين البيتني مها جزء من قصيدة َّ
اإلمام علي ًا ( )وما وقع عليه من ظلم وجور وخصص جزء ًا ملصيبة زوجه

فاطمة( ،)وهذا املنحى ليس غريب ًا عىل توجهات الشاعر الذي جيمع فضائل
أهل البيت يف قصيدة واحدة ،وجيمع مصائبهم يف قصيدة أخرى إمعان ًا منه يف

االنتامء العقائدي الذي كرس حياته وشعره له.

وعىل العموم مل يصل من القصيدة سوى هذين البيتني اللذين احتفظت هبام

كتب الرتاجم الشيعية( )41دون غريها ،األمر الذي ينبئ أن ما تعرضت له هذه السيدة
اجلليلة  من عدوان كان حمظور ًا تداوله أدبي ًا ،وأن من ِ
يأت به يف شعره يقتص منه،
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ويامرس معه أبشع وسائل القهر والتنكيل .وهذا يقودنا إىل القول ،إن ما تعرضت له

بضعة الرسولَّ 
عرض
ظل مك َّت ًام عليه إعالمي ًا ،وحياسب كل من يتفوه به ،ألنه ُي ِّ
عروش مغتصبي حقها واملنتمني هلم والسالكني مسلكهم للتزعزع واالهنيار ،لذا

يعتقد الباحث أن هذا اللون من الترصيح بمظلومية الزهراء  مورس معه احلظر
القرسي لزمن طويل جد ًا ،حتى إننا ال نجد له مالمح يف دواوين الشعراء الشيعية يف

ٍ
أبيات قليلة ال تتناسب مع حجم الفاجعة املعروفة التي ح َّلت
حقبة الدراسة سوى

بالزهراء .

محل بضغوط كبرية بمرور األحداث واملصائب التي
ولعل الشاعر الشيعي ُ ِّ

ح َّلت بأهل البيت  ،وبخاصة ما حدث لإلمام احلسني  يف واقعة الطف وما

جرى عليه وعىل عياله من قتل وسبي تلك الواقعة التي َّ
«شك َلت منعطف ًا تارخيي ًا

مه ًام يف حياة الشيعة بشكل خاص ،وحياة املسلمني بشكل عام )42(»...،وقد وقف

مليا ليعيد حساباته يف ظل واقع جديد اختلفت معطياته وغطى
الشاعر عليها َّ
عىل األحداث التي سبقته .لذلك نرى أن قضية الطف َّ
خلصت مجيع قضايا أهل
البيت  وصهرهتا ،وعىل راس تلك القضايا قضية الزهراء  إذ أعطتها أبعاد ًا

جديدة مضافة يف ِّ
هزت كيان األمة اإلسالمية مجعاء.
ظل هذه القضية العامة التي َّ

فشغلت قضية الطف بام هلا من عمومية إسالمية وخصوصية شيعية بال الشعراء

الشيعة ،وجعلتهم يصدروهنا أشعارهم عىل حساب قضايا أهل البيت  األخرى
كقضية الزهراء  التي بدت قضية جزئية –عىل أمهيتها وعظمتها– أمام قضية

سبط الرسول العامة .ومن هنا بدأ الشعراء الشيعة يذكرون الزهراء  يف ِّ
ظل

واقعة الطف وما جرى عىل ابنها احلسني الشهيد املظلوم  .ومن تلك األشعار
ما وجدناه عند السيد احلمريي يف السياق الثالث الذي رصد يف شعره وهو ذكرها

 مع مصاب ابنها اإلمام احلسني  ،فنراه يقول(:)43
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أمــــرر عـــىل جـــدث احلــســني

يــــا أعــــظــــ ًام ال زلـــــت مــن

فـــــــــإذا مـــــــــررت بـــقـــربه
وابـــــك املــطــهــر للمطهر

كـــبـــكـــاء مـــعـــولـــة غـــدت

جــعــلــوا ابــــن بــنــت نبيهم

وقـ ْ
ـــــل ألعـــظـــمـــه الــزكــيــه

وطــــفــــا َء ســـاكـــبـــة رو َّيـــــه
ْ
فـــأطـــل بـــه وقــــف املــطــيــه

واملــــــطــــــهــــــرة الـــنـــقـــيـــه
يــــومــــ ًا بـــواحـــدهـــا املــنــيــه

غــرضــ ًا كــام تُــرمــى الــدر َّيــه

فقد كنى عن احلسني  وعن أبيه  وعن أمه  بألفاظ الطهر والطهارة

لتأكيدا أهنم ساللة طاهرة مطهرة ،وهم مصداق آية التطهري التي أنزهلا اهلل فيهم.
ونجد هذا املنحى يف ذكر فاطمة الزهراء  عند ذكر ولدها احلسني  وما جرى

عليه يوم عاشوراء عند دعبل اخلزاعي (ت  )#246يف قوله(.)44
ِ
حمم ٍد ووص ِّي ِه
ُ
رأس ابن بنت َّ
ٍ
َ
بمنظر وبمسم ٍع
واملسلمون

ٍ
يــا لــلــرجـ ِ
ـع
ـال عــىل قــنــاة ُيــرفـ ُ
ِّ
متخش ُع
ـازع من ذا وال
ال جـ ٌ

جية انتساب احلسني  إىل
وهذا الذكر للسيدة الزهراء  جاء ليلقي ُح َّ

الدوحة املحمدية واىل النسب العريق فأمه فاطمة  بنت حممد  نبي هذه األمة،

ويص النبي  من بعده ،فأي انتهاك للحقوق صار بقتله عىل أيدي
وأبوه عيل ّ 

هذه األمة التي تدعي أن نبيها حممد  وهم عىل دينه وهنجه قائمون؟! ونجد عند

دعبل اخلزاعي يف تائيته الشهرية يف رثاء أهل البيت  والتفجع ملقاتلهم ،وما جرى
عليهم ،نراه يذكر فاطمة الزهراء ويوجه نداءه إليها بقوله (:)45
ِ
خلت احلسني جمدَّ ال
أفاطم لو
ُ
ِ
فاطم عندَ ه
إذن للطمت اخلدَّ
ُ
أفاطم قومي يا أبنة اخلري وانديب
ُ
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ِ
ِّ
فرات
بشط
مات عطشان ًا
وقد َ
ِ
ِ
دمع ِ
الوجنات
العني يف
وأجريت َ
بــأرض ِ
ٍ
ِ
فالة
ــاموات
نجو َم سـ

والواضح أن الشاعر اصطنع مشاركة وجدانية خيالية للسيدة الزهراء  عرب

مناداهتا ثالث مرات للنظر إىل ابنها احلسني  ومرصعه ،ووصف ما يمكن أن

تقوم به من لطم عىل اخلدود وسكب للدموع؛ انه منظر مؤمل يزيد املشاعر حدَّ ة
ووجع ًا ويستدر الدمع والبكاء والنحيب عىل حال السيدة اجلليلة  ،وعىل ما جرى

عىل ابنها الشهيد املظلوم ؛ ويعمد الشاعر إىل توسيع ندب الزهراء فاطمة 

عىل تلك النجوم اخلرية التي سقطت يف أرض كربالء وفلواهتا من أوالد احلسني
 وإخوته وصحبه الغر امليامني الذين قدموا أنفسهم قرابني دون احلسني .
ونستشف من وراء توظيف الشاعر السم السيدة فاطمة  مجلة من األمور أمهها:

 .1إيامن الشاعر الشيعي باحلضور الروحي الئمته يف جمالس العزاء اخلاصة بأهل
البيت  ،وتصورهم فيها مشاركني بالعزاء والتفجع.

 .2إن مظلومية احلسني  وما جرى عليه وعىل أهل بيته وأصحابه يف يوم
عاشوراء هي امتداد ملظلومية فاطمة الزهراء وما جرى عليها من مصائب
أودت بحياهتا املقدسة.

 .3أن األمة التي اشرتكت أو قامت باغتصاب حقوق فاطمة  وما فعلوه هبا هي
األمة نفسها التي قتلت ابنها يف واقعة الطف.

 .4إن وقوع الشاعر الشيعي حتت طائلة املظلومية املتأتية من مظلومية من آمن
هبم وجعلهم أئمة له وقادة جعلته يصنع من دمعه وصربه ثورة يف اخلفاء ُّ
تقض

مضجع الظاملني وتؤرقهم ،وهتددهم يف الوقت نفسه بقيام املوعود من أهل

البيت  ليقتص من اجلناة والظاملني.

ويمكن أن نسجل أمر ًا جدير ًا بالتسجيل وهو أن هذا التوظيف السم السيدة

فاطمة  من لدن الشاعر يعدُّ جديدا يف تطور القصيدة اخلاصة بأهل البيت 
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ثم ستكون نواة يف بنية القصيدة
عموم ًا والقصيدة الطفية عىل وجه اخلصوص ،ومن َّ
الفاطمية ،وهذا ما سنلمسه يف أشعار الشيعة فيام بعد .ويف غري هذا السياق نجد

لدعبل اخلزاعي قصيدة يف مدح آل الرسول  وفيها يذكر تزويج الزهراء  من

عيل  يف السموات العىل فهو القائل(:)46
ِ
زوج ُه
صهر
الرسول عىل الزهراء َّ
ِ
األرض بعدمها
خري أهل
فأثمرت َ

ثم يقول ذاكر ًا كيف انتهى هبام املطاف:
إذا سقى حسن ًا ُس َّ ًام ُمعاوية أو

ِ
العيل هبا فـ َ
السموات
ـوق
اهللُ
ُّ
ِ
الربيات
أعني الشهيدين سادات
ٍ
حسني يزيدٌ ش َّن غارات
عىل

ثم يذكر سبب هذا العداء وبدايته من الذين ظلموا أمهام الزهراء :
لـــذاك ممــن بـــدا يف ظــلــم أمهام
وقــاد شيخهام قــرس ًا لبيعة من

ــم
إثــر ُه ُ
ظــالم ـ ٌة مل تــزل تست ُّن َ

حتى قضت غضب ًا من ظلمها العايت
قد كــان بايعه يف ظـ ِّـل دوحـ ِ
ـات
َُ
مل ُت ْثن عن سالف منهم وال آتِ
َ

فنلحظ الشاعر قد دمج مدح أهل البيت  ورثاءهم يف هذه األبيات وال

غرابة عند الشاعر الشيعي عندما سلك هذا املنحى ،فهو ينظر إليهم نظرة كلية غري
متجزئة ،فهو جيلهم ويمدحهم ويف الوقت نفسه يذكر ما وقع عليهم من ظلم وجور

وقتل .وهنا يذكر الشاعر تزويج فاطمة  من اإلمام عيل  برعاية إهلية فوق
الساموات ،وقد أثمر هذا الزواج املقدس احلسن واحلسني  سيدي شباب أهل
اجلنة واألرض ،ولكنه كنى عنهام بالشهيدين ،مما استدعى أن يذكر كيف استشهدا؛

فواحد يف السم وواحد من يزيد ،وأراد أن يبحث عن سبب استشهادمها احلقيقي
فرجع إىل الوراء قلي ً
ال ليجد السبب فيمن ظلم ُأمهام الزهراء  ،وغصب حقها،
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وقضت وهي غاضبة عليه ملا قام به من استالب للخالفة وبيعتها من زوجها عيل

 الذي بويع يف غدير خم املوقع الذي كنى عنه بـ ((يف ظل دوحات)) .وهذه
الظالمة بقيت وال زالت بل أصبحت ُس َّنة متبعة من سالف إىل آت .ولعل هذه

الفلسفة التي أقرها الشاعر هي مما تعارف عليه الشيعة يف أدبياهتم ،واملعنى أن ظالمة

الشيعة بدأت يوم استلب واغتصب حق ع ٍّ
كثري
يل  يف خالفة املسلمني،
وتنكر ٌ
َ
من املسلمني لبيعته يف واقعة يوم الغدير املعروفة ،وجاءت املطالبة هبا من لدن فاطمة
 التي زاد عليها استالهبم حلقوقها يف إرث أبيها  ،وفعلوا ما فعلوا من جراء
ذلك .وإذا انتقلنا للرشيف الريض (ت  )#406فإننا نجده يذكر فاطمة  عندما
يذكر مصيبة احلسني( ،)فنراه يقول(:)47

ِ
لبكاء فاطمة عىل أوالدهـــــــــا
شغل الدموع عن الديار بكاؤنا

ويف أخرى يقول(:)48
يوم حدا الظعن فيه البن فاطمة

ســـــــنان َّ
مطرد الكعبني ممطو ِر

ويف قصيدته املشهورة (كربالء الزلت كرب ًا) نراه يقول موجه ًا خطابه إىل

الرسول وفاطمة  وأمري املؤمنني :)49(
يـــا رســـــول اهلل يـــا فــاطــمــة

يـــا أمـــري املــؤمــنــني املــرتــىض

ثم يستفهم بقوله:
كــم رقـــاب مــن بــنــي فاطمة

عرقت ما بينهم عــرق املدى

ويقول فيمن يبكي قتيل الطف(:)50
ــت تــبــكــي لـــه فــاطــمــة
مـــيـ ُ

وأبـــوهـــا وعــــىل ذو الــعــىل
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مر بنا ما اصطنعه دعبل وغريه من شعراء الشيعة يف هذه املشاركات
وقد َّ
الوجدانية التي تزيد من أمل الفاجعة وحرقتها يف قلوب املؤمنني ،وكأنه أصبح س َن ًة

فنية موضوعية متعارفة عند هؤالء الشعراء .ولكننا نجد عند الرشيف الريض مله ًام

جديد ًا يضاف إىل تطور القصائد الفاطميات وهو افتخاره بنسبه العلوي الذي
ينحدر منه فنراه يقول يف إحدى قصائده الطفية(:)51
َ
القلبحبكمصبغ َةالشيب
صبغ
ُ
كنت منكم
أنــا موالكم وإن ُ

وشيبي لــوال الــردى ال ُ
حيول
ُ
البتول
ـدر وأمــي
والـــدي حــيـ ٌ

فهو «يلهج بحب أهل البيت  مذكر ًا بإخالصه التام هلم ،وقد صبغ حبهم

قلبه صبغة الشيب داللة عىل عظمه ،وأنه ال يفارقه حتى باملوت ،وهو عبد هلم
حيدر كنية اإلمام
مطيع وإن كان ينحدر منهم (داللة عىل الطاعة التامة هلم) ،فوالده
ٌ
ٌ

عيل بن أيب طالب  وأمه البتول كناية عن فاطمة  .»ثم يقول« :إن الناس إذا

أدركوا غاية الفخر كان أسبقهم وأرفعهم منزلة من كان جده الرسول  )52(»وهنا
قصد نفسه:

الناس أدركوا غاية الفخ ِر شآهم من َ
ُ
الرسول
قال جدي
وإذا
ُ
ولعل هذه الطريقة التي أوجدها الرشيف الريض يف التعامل مع أهل البيت ،

قد أغرت الشعراء فيام بعد أن يسلكوا هذه الطريقة؛ فاالنتامء هلم واحلب احلقيقي
جدير أن يفتخر به ،وان يعلن عىل املأل ،وهنا تساوى من
الذي يك ُّنه حمبهم ومتبعهم
ٌ

ال هبم بصلة الدم أو متص ً
كان متص ً
ال هبم بصلة العقيدة ،فالشاعر الشيعي بوجه عام

ينظر إىل أئمته عىل أهنم املبعوثون رمحة للعاملني ،وأهنم قادة األمة ومصابيح اهلداية،
والنور الذي ينبغي أن يتبع الن النجاة يف اتباعه ،وان من عقائده واليتهم وبغض
أعدائهم من اجلنة والناس أمجعني.
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وعىل العموم فإننا نجد ذكر فاطمة الزهراء ال يغادر واقعة الطف وما جرى

فيها عىل احلسني وأهل بيته  ،وكأن مصيبتها َّ
تلخصت يف مصيبة ولدها .فنجد

متيم بن املعز الفاطمي (ت )#374يف إحدى طفياته يقول(:)53
ــني
والـــقـــاســـطـــني الـــواثـــبـ َ
َ

ِ
ابــــن فــاطــمــة الــزك ـ َّيــه
عـــىل

ويوجه نداءه إىل هؤالء الذين قتلوا احلسني:
مـــا عـــذرهـــم يـــوم الــنــشــور
الـــنـــبـــي مــطــالــبــ ًا
وأتــــــى
ُ
ــني عــىل الــبــتـ ِ
ودم ُاحلـــسـ ِ
ـول

إذا حتـــاكـــمـــت الــــرب َّيــــه
بـــد ِم ابـــن فــاطــمـ ِـة الــرض ـ َّيــه
وعـــيـــنُـــهـــا مــــنــــ ُه بــكــ َّيــه

إن هذا اإلحلاح عىل مشاركة فاطمة  مصاب ولدها يعكس فظاعة اجلريمة

التي ارتكبها هؤالء يف حق اهلل ورسوله وأهل بيته  مجيع ًا من جهة ،ومن جهة

أخرى يضمر هذا اإلحلاح األسباب والدوافع احلقيقة وراء ما جرى عىل احلسني

 يف أرض الطف ،وهذه األسباب والدوافع –كام نوهنا هبا سابق ًا -تنطلق من
حمنة فاطمة  وما جرى عليها من ظلم وجور ،وقد أضمرها الشاعر يف إحلاحه

هذا .ونجدُ شاعر ًا أندلسي ًا وهو صفوان ابن إدريس التجيبي (ت  )#598قد ناله

حب احلسني  ،فنظم عدة قصائد طفية يف رثائه ،منها قصيدته التي يذكر فيها

مرصعه وأهل البيت ،وقد نعتهم بـ (الفاطميني) يف قوله(:)54
بت
عىل مرصع للفاطميني ُغ َّي ْ

ألوجههم فيه بــدور وأنجم

«ويستمر عىل هذا املنوال يسقط اآلالم عىل املشاعر املقدسة ،ومعامل مكة

واملدينة ،ويستصغر بكاء البالد وأهلها أمام فداحة الرزء لينتقل بنا إىل مشهد جد

مؤثر»( )55إذ يصطنع مشاركة وجدانية بني الزهراء  وأبيها رسول اهلل  حني
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توجه خطاهبا له لتعرض ما جرى عىل ولدهيا احلسن واحلسني  من مصاب أليم.
يقول:

ِ
وأقبلت الزهرا ُء قدِّ س ترهبا
ُ
تقول أيب هم غادروا ابني ُهنْب ًه
للسم كأس ًا رو َّي ًة
سقوا حسن ًا
ِّ
ِ
احلسنيبكربال
راس
وهمقطعوا َ

ثم يقول:
فخذ منهم ثاري وسكِّن جوانح ًا
ِ
للسبط واذكر مصابه
أيب! وانترص

وأرس بنيه بــعــد ُه واحــتــامهلــم

سجم
ـع
تنادي أباها واملــدامـ ُ
ُ
ـم
ملا صاغه قـ ٌ
ـني ومــامـ َّ
ـج أرقـ ُ
ومل يقرعوا سنَّ ًا ومل يتندَّ موا
كأهنم قد أحسنوا حني أجرموا
َّ

وأجفان ٍ
َ
وتسجم
عني تستطري
ُ
وغ ـ َّلــتــه والــنــهـ ُـر ريـ ُ
مفعم
ـــان
ُ

ِ
نسل كرسى تغنَّموا
كأهنم من
َّ

إن هذه األبيات تذكرنا بام صنعه من قبل الشاعر دعبل اخلزاعي ولكن الشاعر

فصل القول أكثر وأعطى للمصيبة ومشاركة فاطمة  فيها أبعاد ًا جديدة
هنا َّ
مضافة مؤثرة يف نفس املتلقي وقد استدرت دمعه ونحيبه .ويوجه الشاعر خطابه

نحو متلقيه يف ختام قصيدته ،لريسل حكمة بالغة ،وعظة جتعله يتفاعل ،ويسكب
الدموع يف حق احلسني  ومصيبته العظيمة ويوجه الشاعر خطابه نحو املغرور

ليذكره بغضب اهلل لبنت رسول اهلل  عىل الذين فعلوا فعلتهم النكراء يف حقِّ
بنيها ،أين أصبحوا وما كان مصريهم ومصري ظلمهم وإجرامهم فهو يقول:
قىضاهللأنيعىصعليهمعبيدهم

فمغيب
هم القوم أما سعيهم
ٌ
املغرور واهلل غاضب
فيا أهيا
ُ

وخيتمها بقوله:
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وتنقم
لتشقى هبم تلك العبيدُ
ُ
دراهـــم فجهنَّم
مضاع وأ َّمـــا
ْ
ِ
ِ
تيمموا؟
لبنت رسول اهللِ أي َن َّ

ويعظم
قفوا ســــاعدونا بالدموع فإهنا لتصغر يف حقِّ احلسني
ُ
هكذا نجد ذكر فاطمة  قد تعلق بذكر احلسني  ومصيبته يف واقعة الطف،

وتباين الشعراء يف توظيف ذكر الزهراء يف قصائدهم الطفية ،فمنهم من عرج عليها

بشكل عارض ،ومنهم من جعل هلا دور ًا وجداني ًا يف تلك الواقعة استوحاه الشاعر

من أمل مصاهبا  ومن أمل مصاب ابنها احلسني وأهله بيته  ،ومزج الشاعر بني
آالمهام بصورة تستجلب الدمع والنحيب.
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 ...اخلامتة ...
بقي أن نقول إن هذا ما أمكننا استكشافه يف مسرية الشعر العريب الذي تعلق

بالسيدة فاطمة الزهراء  حتى القرن السابع اهلجري وال ريب يف أن تطور الشعر

اخلاص بالسيدة اجلليلة  مل يقترص عىل هذه املحاور املرصودة ،وإنام بدأ يظهر عليها

ثيامت جديدة َّ
وظفها الشاعر الشيعي يف قصائده اخلاصة بأهل البيت عموم ًا أو تلك

خصت احلسني  حتى ظهرت القصيدة الفاطمية بشكل اقرتب كثري ًا من
التي َّ

الثيامت املرصودة يف هذا البحث بحيث نجدها يف قصيدة واحدة أو خيتار الشاعر من

تلك الثيامت بام يتناسب وانفعاله الشعري وخزينه الثقايف واملعريف وما مثلته تلك
السيدة اجلليلة  يف فكره ووجدانه وعقيدته ،وهذا ما سيوضحه الباحث ان شاء

اهلل تعاىل يف بحث يستكمل ما بدأه.

 .1أشار مقوم البحث مشكور ًا اىل وجود كتاب بخمسة أجزاء حتت هذا املصطلح (الفاطميات)
مشاعر الوفاء يف قصائد الزهراء  للخطيب عيل حيدر املؤيد ،ط ،1دار العلوم ،بريوت
مجع ملا قيل من قصائد وأشعار يف حق
لبنان2005- #1426 ،م .وعند العثور عليه تبني انه ٌ
الزهراء  ،ومل أجد الكاتب يف مقدمته قد تناول املصطلح هبذا التقنني الذي ذكرته ،فضال
عن عدم التأصيل له والبحث عن جذوره وبدايات نشأته ،والثيامت املوضوعية والفنية التي
اشتملت عليها األشعار والقصائد الفاطميات ،وهو ما قام به هذا البحث.
 .2وكذلك مصطلح (الزينبيات) نسبة إىل السيدة زينب بنت فاطمة وعيل .
 .3ذكر النسابون انه ولده من الفواطم أربع فواطم قرشية وقيسيتان وأزدية فأما القريشية
فوالدته من أبيه عبد اهلل بن عبد املطلب ،فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم
والقيسيتان أم عمرو بن عائذ بن عمران وهي فاطمة بنت ربيعة بن عبد العزى بن رزام بن
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بكر بن هوزان وأمها فاطمة بنت احلارث بن هبثة بن سليم بن منصور و األزدية أم قيص بن
كالب وهي فاطمة بنت سعد بن سيل .تاريخ اليعقويب.153/1 :
 .4والفواطم هن :فاطمة الزهراء بنت حممد عليه الصالة والسالم ،وفاطمة بنت احلمزة،
وفاطمة بنت الزبري بن عبد املطلب.
 .5كشف الغمة .90/ 2
 .6صحيح البخاري كتاب الفضائل باب مناقب ِ
فاط َمة ،1374 / 3 :خصائص اإلمام ع ّ
يل
 للنسائي ،122 :اجلامع الصغري 653/ 2 :ح  ،5858كنز ّ
العامل/ 9397/ 3 :
منتخب هبامش املسند ،96 / 5 :إسعاف الراغبني ،188 :ذخائر العقبى ،37 :ينابيع املو ّدة:
.79 52 / 2
 .7سنن الرتمذي باب فضل ِ
العامل ،93/ 13 :منتخب كنز ّ
فاط َمة ،240/ 3 :كنز ّ
العامل
هبامش املسند ،96 /5 :الصواعق املحرقة الفصل الثالث.190 :
 .8الصواعق املحرقة ،175 :مناقب اإلمام عيل  البن املغازيل.351 :
 .9بحار األنوار.115 / 43 :
 .10املدائح النبوية يف االدب العريب.39 :
 .11العلوي :مصطلح يطلق عىل الشخص املخلص يف حبه وانتامئه إىل اإلمام عيل ولفاطمة
الزهراء  أو املنتسب إليها .ينظر الطفيات املقولة واإلجراء النقدي.17 :
 .12املدائح النبوية يف األدب العريب.41:
 .13م.ن.42-41:
 .14املدائح النبوية.59:
 .15م.ن.60:
 .16م.ن.
 .17صحيح الرتمذي.308/2 :
 .18املدائح النبوية..61-60:
 .19ديوان الفرزدق.511:
 .20تاريخ الطربي.489 /3:
 .21رشح هاشميات الكميت بن زيد االسدي .202:ويف البيت األول رواية ثانية.
 .22رشح هاشميات الكميت بن زيد االسدي .65-62:وبكيل وأرحب :حيان من مهدان،
وهي كهالنية قحطانية.حيابر :قبيلة من مراد وهي كهالنية .عبد القيس من جديلة من أسد،
مؤرب :تام.
ربيعة وهي عدنانيةَّ .
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 .23أدب السياسة يف العرص األموي.212 :
 .24االحتجاج.138/1:
 .25بنية احلجاج من منظور لسانيات اخلطاب يف خطبة الزهراء  ،جملة العميد ،السنة الثالثة،
املجلد الثالث ،العدد التاسع مجادى االوىل- #1435اذار 2014م.98-97:
 .26م.ن.102 :
 .27العرص العبايس األول.299:
 .28أدب السياسة يف العرص األموي.212:
 .29شعرمروانبنأبيحفصة.104:
 .30أدب السياسة يف العرص األموي.213:
 .31هذا الرد قائم عىل أن البنت ترث نصف ثروة أبيها يف حني أن أخاه ال يرثه يف حاالت عدة،
ويف البيت األخري تنديد بالعباس عم النبي  ،ألنه كان قد أرس مع املرشكني يوم بدر ثم
افتدى نفسه وهو من الطلقاء .ينظر:م.ن.
 .32شعر منصور النمري.121:
 .33العرص العبايس األول.317:
 .34شعرمنصورالنمري.123 :
 .35ديوان السيد احلمريي102 :
 .36ذخائر العقبى للمحب الطربي.31:
 .37هذا النص من كالم طويل خمترصه «هبط جربئيل  ...فقال :يا أمحد ،إن اهلل تعاىل يقرؤك
السالم ،ويقول :قم إىل عيل بن أيب طالب ،فإن مثله مثل الكعبة ُيج إليها ،وال َحتج إىل أحد،
إن اهلل تعاىل أمرين أن آمر رضوان خازن اجلنة أن يزين األربع جنان ،وأمر شجرة طوبى وسدرة
املنتهى أن حتمال احليل واحللل ،وأمر احلور العني أن يتزين ،وأن يقفن حتت شجرة طوبى
وسدرة املنتهى ،وأمر ملك ًا من املالئكة ،يقال له راحيل وليس يف املالئكة أفصح منه لسان ًا،
وال أعذب منطق ًا ،وال أحسن وجه ًا ،أن يض إىل ساق العرش ،فلام حضت املالئكة وامللك
أجعون ،أمرين أن أنصب منرب ًا من النور ،وأمر راحيل ذلك امللك أن يرقى ،فخطب خطبة
بليغة من خطب النكاح ،وزوج علي ًا من فاطمة بخمس الدنيا هلا ولولدها إىل يوم القيامة،
وكنت أنا وميكائيل شاهدين ،وكان وليها اهلل تعاىل ،وأمر شجرة طوبى وسدرة املنتهى أن
تنثرا ما فيهام من احليل واحللل والطيب ،وأمر احلور أن يلقطن ذلك ،وأن يفتخرن به إىل يوم
القيامة ،وقد أمرك اهلل أن تزوجه بفاطمة يف االرض »...،ينظر:دالئل اإلمامة للطربي.82:
والبحار109/43:واملناقب.124/ 3:
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 .38ديوان السيد احلمريي.88-87:
 .39م.ن.89-88 :
 .40م.ن.118:
خرج حمقق ديوان السيد احلمريي هذين البيتني من املناقب ،412/3 :واعيان الشيعة3 :
َّ .41
.422/
 .42الطفيات املقولة واالجراء النقدي.15:
 .43ديوان السيد احلمريي.26:
 .44ديوان دعبل اخلزاعي.127:
 .45م.ن.61 :
 .46ديوان دعبل اخلزاعي.71 :
 .47ديوان الرشيف الريض.361:
 .48م.ن.488/1:
 .49م.ن.46 /1 :
 .50م.ن.47/1 :
 .51م .ن.190/2:
 .52الطفيات املقولة واالجراء النقدي.63 :
 .53ديوان متيم بن املعز الفاطمي.456 -455:
 .54نفح الطيب.69 /5 :
 .55مأساة احلسني  يف االندلس ،جملة املناهل ،العدد ،14السنة السادسة 1979م.102 :
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

االحتجاج ،ابــو منصور امحــد بن عيل
بــن ايب طــالــب الــطــربيس ،تعليقات
ومالحظات السيد حممد باقر اخلرساين،
منشورات النعامن ،النجف األرشف،
1966- #1386م.
أدب السياسة يف العرص األموي ،د.امحد
حممد احلويف ،دار القلم ،بريوت ،لبنان،
د.ط ،ت.
إسعاف الراغبني بذيل نــور األبصار،
ـصــبــان .دار
للشيخ حممود بــن عــيل الـ ّ
الفكر ،دمشق.
بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة
األطهار  ،حممد باقر املجليس ،مؤسسة
الوفاء ،ط ،3دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،لبنان1983 #1403 ،م.
بنية احلجاج من منظور لسانيات اخلطاب
يف خطبة الزهراء  ،فاطمة كريمرسن،
جملة العميد ،السنة الثالثة ،املجلد الثالث،
العدد التاسع ،مجادى االوىل/ #1435
آذار 2014م.
تاريخ األدب العريب العرص العبايس
األول ،د .شــوقــي ضــيــف ،ط ،2دار
املعارف ،مرص1969م.
تاريخ الطربي تاريخ الرسل وامللوك،
أليب جعفر حممد بــن جــريــر الطربي
(ت )#310حتقيق :حممد أبــو الفضل
إبراهيم ،دار العارف ،مرص 1966م.
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 .8تاريخ اليعقويب ،تأليف أمحد بن يعقوب
بن وهب املعروف بـ (اليعقويب) حتقيق:
عبد األمري املهنا ،طباعة ونرش مؤسسة
االعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان،
1993 #1413م.
 .9اجلامع الصغري من حديث البشري النذير،
جلالل الدين السيوطي .حتقيق عبد ّ
اهلل
حممد الدرويش ،دمشق.
 .10خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
 ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب
النسائي .دار الكتاب العريب ،بريوت.
 .11دالئل االمامة ،ابو جعفر حممد بن جرير
بــن رستم الــطــربي ،ط ،2منشورات
مؤسسة االعلمي للمطبوعات 1988م.
 .12ديوان السيد احلمريي ،رشحه وضبطه
وقــــدم لــه ضــيــاء حــســني االعــلــمــي،
ط ،1مــنــشــورات مؤسسة االعلمي
للمطبوعات ،بــريوت ،لبنان#1420،
1999م.
 .13ديوان الرشيف الريض ،دار صادر ودار
بريوت ،د .ط.ت.
 .14ديــوان الفرزدق ،رشحه وضبطه وقدم
له :االستاذ عيل فاعور ،منشورات دار
الكتب العلمية ،بــريوت ،لبنان ،ط،1
1987 #1407م.

 .15ديوان متيم بن املعز لدين اهلل الفاطمي،
مطبعة دار الكتب املرصية ،القاهرة،
1957 #1377م.
 .16ديــوان دعبل اخلزاعي ،رشحه وضبطه
وقــــدم لــه ضــيــاء حــســني االعــلــمــي،
ط ،1مــنــشــورات مؤسسة االعلمي
للمطبوعات ،بريوت ،لبنان#1417 ،
1997م.
 .17ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى،
ملحب الدين الطربي .مؤسسة الوفاء،
بريوت.
 .18سنن الــرتمــذي ،حتقيق نــارص الدين
األلــيــاين ،مكتب الرتبية العريب لدول
اخلليج.
 .19رشح هــاشــمــيــات الكميت بــن زيــد
االســـدي بتفسري أيب ريـــاش امحــد بن
إبراهيم القييس ،حتقيق د .داود سلوم
و د .نــوري محــودي القييس ،ط ،2عامل
الكتب ودارالكتب العلمية ،بريوت،
لبنان 1986 #1406م.
 .20شعر مروان بن أيب حفصة ،مجع وحتقيق:
د .حسني عطوان ،ط ،3دار النرش :دار
املعارف.
 .21شعر منصور النمري ،مجــع وحتقيق:
الطيب العشاش ،النارش :دار املعارف
للطباعة ،دمشق  1981 #1401م.
 .22صحيح البخاري ،ملحمد بن إسامعيل
البخاري .حتقيق الدكتور مصطفى البغا
دار العلوم اإلنسانية ،دمشق.

 .23الــصــواعــق املــحــرقــة ،ألمحــد بــن حجر
اهليثمي املّــكــي .حتقيق عبد الوهاب
اللطيف مكتبة القاهرة ت مرص.
 .24الطفيات املقولة واإلجراء النقدي ،ط،1
صادرة عن العتبة احلسينية ،قسم الشؤون
الفكرية والثقافية حتــت رقــم (،)71
واملطبوع يف مطابع مؤسسة االعلمي
للمطبوعات بريوت 2012 #1433م.
 .25كشف الغمة يف معرفة األئمة ،أبو احلسن
عيل بن عيسى بن ايب الفتح االربيل ،ط،2
دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت ،لبنان 1985م.
 .26كنز ّ
العامل يف سنن األقــوال واألفعال،
عــالء الدين عيل املتقي اهلندي .دائــرة
املعارف العثامنية بحيدر آباد ،اهلند.
 .27مــأســاة احلسني يف األنــدلــس ،د .عبد
السالم اهلـــراس ،جملة املناهل ،العدد
الرابع عرش ،السنة السادسة 1979م.
 .28املدائح النبوية ،د .حممود عيل مكي ،ط،1
الرشكة املرصية العاملية للنرش ،لومجان،
سلسلة أدبيات 1999م.
 .29املدائح النبوية يف األدب العريب ،د .زكي
مبارك ،ط ،1دار اجليل ،بريوت ،لبنان
1992 #1413م.
 .30مناقب اإلمــام عيل بن ايب طالب ،
أليب احلــســن عــيل بــن حممد الشافعي
الشهري بابن املغازيل من منشورات املكتبة
اإلسالمية.
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 .31منتخب كنز ّ
العامل هبامش مسند أمحد بن
حنبل ،دار صادر ،بريوت.
 .32نــفــح الــطــيــب مـــن غــصــن األنــدلــس
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن
اخلطيب ،امحد بن حممد املقري التلمساين
(ت )#1041حتقيق د.إحسان عباس،
دار صادر ،بريوت  ،ط1968 ،1م.
 .33ينابيع املــــو ّدة لسليامن بــن إبــراهــيــم
القندوزي احلنفي ،حتقيق سيد عيل مجال
أرشف.
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