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المقّدمة

الحمد هلل رب العالمين, و�شّلى اهلل على �شّيد الخلق اأجمعين 

في  اهلل  بقية  �شّيما  ال  الطاهرين,  الطّيبين  بيته  واآل  محّمد 

االأر�ض, عّجل اهلل تعالى فرجه.

وبعد..

يتعّر�ض  بدء بحثًا مقت�شبًا,  بادئ ذي  البحث  فقد كان هذا 

ِلَما دّل على مرور ركب �شبايا اآل بيت ر�شول اهلل P عن طريق 

مدينة بعلبّك خالل م�شيرهم اإلى دم�شق ال�شام, والذي اأحاطه 

الكثير من الغمو�ض ب�شبب �شياع التراث, وعدم اهتمام الرواة 

والموؤّرخين اإال بالتاأريخ للحّكام وال�شالطين واأحوالهم و�شوؤونهم, 

وال�شخ�شّيات  االأحداث  الكثير من  الحديث عن  بذلك  مهملين 

مذاق  مع  تتنا�شب  ال  اأو  اهتماماتهم,  تحت  تقع  تكن  لم  التي 

الحاكم المعا�شر لهم, ِمّما ترك عالمات ا�شتفهام كثيرة فيما 

يتعّلق باأمور �شارت بعد ذلك مورد اهتمام الباحثين والمحّققين, 

ومنها م�شاألة مرور ركب ال�شبايا على مدينة بعلبّك, التي اأخذت 
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ًا من االهتمام, خ�شو�شًا  في بع�ض ال�شنوات االأخيرة �شكاًل خا�شّ

ال�شّيد ح�شن ن�شر  العام لحزب اهلل  االأمين  بعد دعوة �شماحة 

اهلل حفظه اهلل, الإحياء ذكرى اأربعين االإمام الح�شين Q في 

 Q بعلبّك, كونها المدينة التي مرَّ منها اإمامنا زين العابدين

و�شبايا اآل بيت ر�شول اهلل P, وت�شّرف ترابها وبقاعها باأقدامهم 

الطاهرة والمباركة..

ال�شبي  م�شير  كّل  لي�شمل  بعد ذلك  تو�ّشع  البحث  اأّن هذا  اإاّل 

من الكوفة اإلى ال�شام, وذلك الإعطاء �شورة وا�شحة عن االأماكن 

والبلدان التي مّروا عليها, والمعالم والمقامات والمزارات التي 

ترتبط بهذا الحدث.

االإن�شاف,  جاّدة  هذا  بحثي  في  اأ�شلك  اأن  حاولُت  وقد 

والدرا�شة,  للتحليل  متعّر�شًا  واالإجحاف,  ب  التع�شّ عن  بعيدًا 

وم�شت�شهدًا على ما اأقول بالرواية والدراية.

فقمت اأّواًل بعر�ض االأقوال المختلفة حول الطريق الذي �شلكه 

موكب ال�شبي, ومناق�شتها وبيان الراأي الراجح من بينها.

ثم تتّبعُت ما دلَّ على مرورهم على االأماكن والبلدان ومنها 

ما دّل على مرورهم على بعلبّك من الروايات واالأخبار, معتمدًا 

على ما وجدته في الم�شادر المعتبرة, متجّنبًا الكتب والمقاتل 

ال�شعيفة, اإاّل ما ي�شلح منها لالإعتماد وتوؤّيده الكتب المعتبرة.
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اإلى  تمّر  التي  الطرق  درا�شة  اإلى  االأثناء  في  تعّر�شت  وقد 

بعلبّك من حم�ض - بعد اإثبات و�شولهم اإليها من طريق حلب - 

وراجعت في ذلك الكثير من كتب البلدان واالأماكن, والم�شالك 

والممالك, ذاكرًا ِلَما يمكن اأن يكون مرّجحًا لمرورهم على هذا 

الطريق. وقد اأ�شميت هذا البحث: م�شير ال�شبايا من الكوفة اإلى 

ال�شام

المو�شوع, فهناك  كّل �شيء حول هذا  اأنهيت  اأّنني  اأّدعي  وال 

ي  وتق�شّ الوقت  بمرور  تت�شح  قد  التي  الحقائق  من  الكثير 

الزمان...

ونعم  ح�شبنا  اإّنه  القليل,  هذا  مّنا  يتقّبل  اأن  تعالى  ون�شاأله 

الوكيل...

 Q الّراجي �شفاعة الح�شين

ب�ّشام محّمد ح�شين

بيروت: اآخر �شفر المظّفر لعام 1436 للهجرة

الموافق: 23 كانون االأّول 2014 ميالدي
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اإلهداء

اإليِك اأيّتها العالمة غير المعّلمة... والَفهمة غير المفّهمة...

ابرات المجاهدات... اإليِك يا اأ�صوة الّن�صاء ال�صّ

زينب  يا  غرى...  ال�صّ ّديقة  ال�صّ اأّيتها  الطالبّيين,  عقيلة  يا  اإليِك 

الكبرى...

واإلى �صائر من كان معِك في طريق ال�ّصبي...

الّدماء  وقّدم  والّدرب,  الّنهج  ذلك  على  �صار  َمن  كلِّ  واإلى 

ة اهلل 
ّ
ما في ع�صرنا هذا الممّهد لظهور بقي

ّ
الّطاهرة والغالية, ال �صي

في االأر�صين |...

�صا, فاأنال 
ّ
اأقّدم هذه الوريقات, ع�صى اأن تحظى منِك بالقبول والر

...R بها �صفاعتِك و�صفاعة محّمد واأهل بيته الطاهرين

ب�ّشام
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بين يدي البحث
الق�شايا  اأّن  في  وال�شيرة  التاريخ  في  الباحث  يرتاب  ال 

التاريخّية ال ُيكتفى باإثباتها اأو نفيها على ما يعر�شه الموؤّرخون 

في كتبهم, فكثيرة هي الق�شايا التي اأغفلها اأرباب التاأريخ في 

, اأو  كتبهم كونها لم تكن مو�شع اهتمامهم اإن اأح�شّنا بهم الظنَّ

لم تكن تر�شي هوى ال�شلطان اإن التزمنا واقع الحال في و�شف 

هوؤالء, كون الكثير منهم لئن ي�شّمى بموؤّرخ ال�شالطين اأولى من 

اأن ي�شّمى بكاتب تاأريخ الم�شلمين.

اأو  الحقائق  الكثير من  وخفاء  تغييبه,  اأو  التراث  ومع غياب 

اإخفائها, كان ال بّد في اأّي مطلب من المطالب من البحث عنه 

الكتب  طّيات  في  الواردة  المختلفة  والموؤّيدات  القرائن  �شمن 

االأخرى, التي فاتت هذا الموؤّرخ اأو ذاك, واأوردتها بع�ض الكتب 

االأخرى في غير �شياقها الطبيعي.

ومن هنا كان لزامًا على الباحث اأن يو�ّشع من دائرة بحثه في 

والروايات,  الحديث  اأمكنه, فيقوم بمراجعة كتب  ما  الم�شادر 

وخ�شو�شًا ما ورد من طرق اأهل البيت R, وينظر في كتب 
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التراجم والرجال, واالأن�شاب, والبلدان واالأماكن, واللغة واالأدب, 

وغير ذلك من الم�شّنفات واالأ�شفار, حيث قد يجد فيها �شاّلته, 

في  تفيده  التي  والقرائن  ال�شواهد  من  العديد  على  فيها  ويعثر 

مجال بحثه, وتو�شح الحلقات المفقودة هنا اأو هناك.

ولي�ض من ال�شحيح في مثل هذه البحوث الم�شارعة اإلى نفي 

فكرة ما لمجّرد عدم ذكر موؤّرخ ما لها, كما اتفق ذلك لبع�شهم 

ذكر  بعدم  الق�شايا  بع�ض  ثبوت  عدم  على  ي�شت�شهد  كان  حيث 

قد  اأنها  والحال  غيرهما,  اأو  مثاًل,  البالذري  اأو  لها,  الطبري 

تكون واردة من طرق اأخرى...

الذي �شلكه موكب  وتعدُّ م�شاألتنا هذه, وهي تحديد الطريق 

ال�شبي من الكوفة اإلى ال�شام, من جملة هذه الم�شائل التي ال بّد 

من البحث عنها في طّيات الكتب والم�شّنفات المختلفة, حيث 

الموكب  �شلكه  الذي  الطريق  على  والرواة  الموؤّرخون  ين�ّض  لم 

عديدة  اأمور  حول  ا�شتفهام  عالمات  ترك  مما  وا�شح,  ب�شكل 

البلدان  اإليهم في بع�ض  هاّمة, منها بع�ض المعالم التي تن�شب 

فهل كان ذلك ب�شبب مرورهم عليها اأو ال؟ ومنها م�شاألة رجوعهم 

اإلى كربالء لتجديد العهد بقبر االإمام  يوم الع�شرين من �شفر 

الح�شين Q, فقد ا�شتند بع�شهم اإلى ا�شتبعاد رجوعهم في 

ل�شلوك  حّدده  الذي  الطويل  الطريق  طبيعة  ب�شبب  اليوم  ذلك 
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والتي  بعلبّك,  على  مرورهم  م�شاألة  ومنها  له,  ال�شبي  موكب 

�شابها بع�ض الغمو�ض والخفاء, ووقعت محاّلً لل�شوؤال واالإ�شكال 

لدى بع�شهم.

�شلكه  الذي  الطريق  بتحديد  �شنقوم  هذا  بحثنا  في  ونحن 

ونو�شح  وقرائن,  �شواهد  من  لدينا  توّفر  ح�شبما  ال�شبي  موكب 

لم�شاألة  التعّر�ض  بدون  بعلبّك,  على  مرورهم  ذلك  �شمن  في 

ال  م�شتقّل,  بحث  اإلى  يحتاج  ذلك  لكون  االأربعين  يوم  رجوعهم 

مجال له هنا.

وقد قمنا بتق�شيم هذا البحث اإلى ثالثة اأق�شام:

الق�سم الأّول: في تحديد الطريق الذي �شلكه موكب ال�شبي 

ب�شكل عاّم.

عليها  مّر  التي  والمناطق  االأماكن  بيان  في  الث�ني:  الق�سم 

المعتبرة, وذلك من  الم�شادر  لدينا من  توّفر  الموكب ح�شبما 

الكوفة اإلى بعلبّك.

اإلى  ومنها  بعلبّك  على  مرورهم  بيان  في  الث�لث:  الق�سم 

ال�شام, ح�شب ال�شواهد والقرائن التي توّفرت لدينا.

ومن اهلل تع�لى نطلب الع�ن والت�فيق...





 طريق السبايا من الكوفة
 إلى الشام

القسم األول:
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الطرق من الكوفة إلى الشام:

لم  قديمًا-  البالد-  بين  الم�شلوكة  الطرق  اأّن  الطبيعي  من 

تكن تقت�شر على طريق واحد, فقد كان هناك اأكثر من طريق 

من  واختالف  تفاوت  الطرق  هذه  بين  كان  واإن  �شلوكه,  يمكن 

القرب  حيث  ومن  فرعّيًا,  طريقًا  اأو  الجاّدة  طريق  كونه  حيث 

والبعد, وال�شهولة وال�شعوبة, ووجود المنازل والمياه, والبلدان 

وال�شكان, وغير ذلك من العوامل الموؤّثرة في اختيار طريق على 

اآخر.

ودم�شق  الكوفة  بين  �شلوكها  يمكن  التي  الطرق  تعّددت  وقد 

ال�شام, وُذكر في هذا المجال ثالثة طرق رئي�شّية:

الط�ي� الأّول: ��ي� البادية:

هاتين  بين  الطرق  اأق�شر  اأّنه:  الطريق  هذا  عن  قيل  وقد 

�شبه  يقع على خط  كونه  مترًا,  كيلو   923 ويبلغ حوالي  المدينتين, 

كلٌّ  عليه  تقع  الذي  العر�ض  ا  َخطَّ عليه  ويتقارب  ومبا�شر,  م�شتقيم 

من مدينتي الكوفة ودم�شق, اإال اأّنه يمّر بال�شحراء القاحلة الممتدة 
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.
(1(

بينهما والمعروفة من قديم االأيام واإلى يومنا هذا ببادية ال�شام

ولم نجد من ذكر ترتيبًا وا�شحًا لمنازل هذا الطريق, ولعّل 

وا�شعة  التي هي منطقة �شحراوّية  بالبادية,  لمروره  يعود  ذلك 

القرى, وقراها قليلة ومياهها  اإال في  لي�ض بها مزارع وال نخيل 

.
(2(

�شعيفة

نعم, وجدنا عند الجغرافي القديم ابن خرداذبه )ت: نحو 

280 هـ( طريقًا يمّر بالبادية اأو على اأطرافها, حيث قال تحت 

اإلى  الحيرة  من  دم�سق«:  اإلى  الك�فة  من  »الطريق  عنوان: 

بي�ض, ثّم اإلى الُحو�ِشّي, ثّم 
َ
الُقْطُقطانة, ثّم اإلى الُبقعة, ثّم اإلى االأ

ة, ثّم اإلى القلوفي, ثّم  اإلى الَجمع, ثّم اإلى الُخَطى, ثّم اإلى الُجبَّ

ْعَناك, 
َ
اعدة, ثّم اإلى الُبَقْيَعة, ثّم اإلى االأ اإلى الّرواري, ثّم اإلى ال�شَّ

.
(3(

ْذِرَعات, ثّم اإلى َمْنِزل, ثّم اإلى دم�شق
َ
ثّم اإلى اأ

عند  ذكر  لها  يرد  لم  مجهول  المناطق  هذه  من  وكثير 

اإّما  التي  القليلة,  االأماكن  بع�ض  �شوى  القدامى,  الجغرافيين 

ان�شمت اإلى غيرها من المدن اأو القرى, اأو زالت عّما كانت عليه 

اأو مكانًا لتجّمع القوافل  اأو بئر ماء  باعتبارها محّطة ا�شتراحة 

والم�شافرين.

)1) الري �شهري محّمد, مو�شوعة االإمام الح�شين Q, ج 5, �ض 203- 204.

)2) المقد�شي الب�شاري, اأح�شن التقا�شيم في معرفة االأقاليم, �ض 254.

)3) ابن خرداذبه, الم�شالك والممالك, �ض 99.
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الط�ي� الثاني: �شفاف نه� الف�ات:

وقد و�شف هذا الطريق باأّنه: يبتدئ من الكوفة مّتجهًا نحو 

ثّم  اإلى م�شافة طويلة,  الفرات  الغرب �شمااًل, على �شفاف نهر 

المدن  من  بالعديد  ماّرًا  بدم�شق  ينتهي  اأن  اإلى  جنوبًا  ينحدر 

ال�شامّية. ولهذا الطريق تفّرعات عديدة, ويبلغ طوله التقريـبي 

حدود )1190 اإلى 1333 كيلو مترًا(, ويعتبر بدياًل منا�شبًا من 

طريق البادية ال�ّشاّق وال�شعب, وذلك لتوّفر الماء عليه, ووجود 

المدن الواقعة على �شفاف نهر الفرات, حيث يمّر على: االأنبار 

ِقَبل  وهيت وقرقي�شيا والّرقة ومنطقة �شّفين. فكان ُيق�شد من 

الم�شافرين اإلى �شمال العراق وال�شام, وكذلك من ِقَبل الجيو�ض 

من  كبيرة  كمّيات  اإلى  تحتاج  التي  الكبيرة  والقوافل  الجّرارة 

.
(1(

المياه

 Q وهو الطريق الذي �شلكه ق�شم من جي�ض اأمير الموؤمنين

, كما �شلكه جي�ض معاوية لمالقاة ع�شكر االإمام 
(2(

لقتال معاوية

.
(3(

الح�شن Q في منطقة م�شكن

)1) الري �شهري محّمد, مو�شوعة االإمام الح�شين Q, ج 5, �ض 204- 205.

331, نقاًل عن وقعة �شفين لن�شر  2, �ض  )2) بي�شون, الدكتور لبيب, مو�شوعة كربالء, ج 

بن مزاحم.

)3) اأنظر: لمحّمد تقي �شبحاني نيا, مقالة تحقيق حول االأربعين, في كتاب نه�شة عا�شوراء, 

رقم 1, من اإ�شدار معهد �شّيد ال�شهداء للمنبر الح�شيني, �ض 86.
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الط�ي� الثالب: �شفاف نه� دجلة:

الجهة  اإلى  الكوفة  من  يّتجه  باأّنه  الطريق  هذا  ُو�شف  وقد 

ال�شمالّية, وينعطف غربًا على �شفاف نهر دجلة باتجاه تكريت 

حلب  باتجاه  جنوبًا  ينحدر  ثّم  وغيرها,  فن�شيبين  فالمو�شل 

يبلغ طوله حوالي  , حيث 
(2(

بم�شافة طويلة  ,
(1(

وحم�ض فدم�شق

واأطولها,  ال�شام  اإلى  الطرق  اأبعد  وهو   ,
(3(

مترًا( كيلو   1545(

عليه  المنازل  عدد  ويبلغ  عامرة,  وقرى  مدن  اأكثره  في  ويوجد 

من الكوفة اإلى ال�شام حوالي اأربعين منزاًل, وقد اأ�شماه المحّدث 

.
(4(

النوري قد�ض �شره بـالطريق ال�شلطاني

الطريق الذي سلكه موكب السبي:

الطريق  تحديد  المعتبرة  والمقاتل  التاريخ  كتب  في  يرد  لم 

الذي �شلكه موكب ال�شبايا من الكوفة اإلى دم�شق ال�شام, واقت�شر 

بع�شهم على ذكر بع�ض الحوادث الواقعة في بع�ض المنازل.

قال المحّدث القمّي اأعلى اهلل مقامه: اإعلم اأّن ترتيب المنازل 

التي نزلوها في كّل مرحلة باتوا بها اأم عبروا منها غير معلوم 

اأكثرها  في  لي�ض  بل  المعتبرة,  الكتب  من  �شيء  في  مذكور  وال 

)1) النوري العالمة ح�شين, اللوؤلوؤ والمرجان, تعريب ال�شيخ اإبراهيم بدوي, �ض 187.

)2) اأنظر: لمعهد �شّيد ال�شهداء Q للمنبر الح�شيني, نه�شة عا�شوراء, رقم 1, �ض 46.

)3) الري �شهري محّمد, مو�شوعة االإمام الح�شين Q, ج 5 �ض 205.

)4) النوري العالمة ح�شين, اللوؤلوؤ والمرجان, تعريب ال�شيخ اإبراهيم بدوي, �ض 187.
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الق�شايا  بع�ض  وقع  نعم  ال�شام.  اإلى  البيت  اأهل  م�شافرة  كيفية 

.
(1(

في بع�شها...«, ثّم اأخذ في تعدادها واالإ�شارة اإليها

هذا  �شلكه  الذي  الطريق  تحديد  في  اخُتلف  فقد  هنا  ومن 

الموكب, وُوجد في هذا المجال ثالثة اآراء:

ال�اأي الأّول: اإّنهم �شلكوا ��ي� البادية:

فقد نقل العاّلمة ال�شهيد ال�شّيد محّمد علي القا�شي الطباطبائي 

 -»Q ال�شهداء  ل�شّيد  االأّول  االأربعين  حول  »تحقيق  كتابه  في 

بالفار�شّية-, عن العاّلمة ال�شّيد مح�شن االأمين في اأعيان ال�شيعة 

في  مّدة مقامهم  يكون  اأن  ا�شتبعاد  , جوابًا عن 
(2(

طبعة دم�شق

عودهم  ثّم  هناك  مّدة  ومكوثهم  ال�شام  اإلى  وذهابهم  الكوفة 

اإلى كربالء في مّدة اأربعين يومًا, باأّنه: يوجد طريق بين ال�شام 

والعراق يمكن قطعه في اأ�شبوع لكونه م�شتقيمًا, وكان عرب عقيل 

ي�شلكونه في زماننا.

واأ�شاف: وعرب �شليب يذهبون من حوران للنجف في نحو 

ثمانية اأيام, فلعّلهم �شلكوا هذا الطريق, وتزّودوا ما يكفيهم من 

الماء واأقّلوا المقام في الكوفة وال�شام واهلل اأعلم.

)1) القّمي ال�شيخ عبا�ض, نف�ض المهموم, �ض 425.

)2) نقلها عن الجزء الرابع من الق�شم االأول, من طبع دم�شق, غير اأننا لم نعثر عليها في 

طبعة بيروت.
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وعّلق ال�شّيد القا�شي M بعد نقله لكالم ال�شّيد االأمين باأنَّ 

.
(1(

ما اأفاده هذا ال�شّيد المّطلع المتتبع الخبير الكبير متين جّدًا

ورّجحه بع�ض الباحثين اأي�شًا - كما في مو�شوعة مع الركب 

اأي�شًا  ونحن  قال:  حيث   - المدينة  اإلى  المدينة  من  الح�شيني 

نرّجح اأّن اأعداء اهلل ور�شوله P كانوا قد �شلكوا ببقّية الركب 

الطرق  اأق�شر  ال�شام  اإلى  الكوفة  من  �شفرهم  في  الح�شيني 

اأّنهم  ون�شتبعد  اأو غيره,  اأكان طريق عرب عقيل  �شواء  م�شافة, 

.
(2(

�شلكوا ما ي�شّمى بالطريق ال�شلطاني الطويل

مناقشة:

والذي يبدو لنا اأّن الذي دعا اأ�شحاب هذا القول اإلى اختياره 

حّل  تقديم  هو  عليه,  خا�ّض  دليل  وجود  عدم  مع  وترجيحه, 

لم�شاألة رجوع الركب اإلى كربالء يوم االأربعين كما اأ�شير اإليه, اإال 

اأّن هذه الم�شاألة لي�شت دلياًل على مرورهم بهذا الطريق, ولئن 

كان هناك من اإ�شكال في طول الم�شافة فينبغي البحث عن حلٍّ 

اآخر له, لي�ض هنا مو�شع بحثه.

اأربعين  اأول  باره  ال�شيد محّمد علي, تحقيق در  القا�شي الطباطبائي, �شهيد المحراب   (1(

�شّيد ال�شهداء Q- فار�شي- �ض 291.

)2)الطب�شي, محّمد جعفر, مع الركب الح�شيني من المدينة اإلى المدينة, ج 5, �ض 187.
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ما ذك�ه ال�شيخ ال�ي �شه�ي:

بع�ض  اإبراز   
(1(

مو�شوعته في  �شهري  الري  ال�شيخ  وقد حاول 

اأّنها  اإال  االآخرين,  الراأيين  على  الراأي  هذا  لترجيح  القرائن 

جميعًا ال تخلو من مناق�شة, لذا �شنقوم بعر�شها والتعليق عليها.

القرينة األولى:

اأو  الفرات  �شفاف  طريق  هو  االأ�شارى  م�شير  كان  لو  اإنَّه: 

لنا  لنقلت  كثيرة,  مدن  عبر  يمّران  اللَذْين  ال�شلطاني  الطريق 

الم�شادر المعتبرة بع�ض االأخبار المتعّلقة بكيفّية مواجهة اأهالي 

تلك المدن مع اأهل البيت R, اأو على االأقل م�شاهدتهم فيها, 

كما هو الحال في كربالء والكوفة وال�شام, في حين اأّننا ال نجد 

في هذا المجال خبرًا واحدًا حول هذا المو�شوع.

طريق  من  كان  ال�شبايا  م�شير  اأّن  فالظاهر  ذلك,  على  بناًء 

قليلة ال�شكان اأو خالية منهم, وهو ما يرّجح طريق البادية.

تعليق:

اأوًل: لو �شّح ما قيل باأّن الم�شادر لم تذكر مرورهم على بع�ض 

البادية  طريق  على  مرورهم  تذكر  لم  فاإّنها  الطرق,  هذه 

اأي�شًا.

)1) الري �شهري محّمد, مو�شوعة االإمام الح�شين Q, ج 5, �ض 205- 211.
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ث�ني�ً: اإّن الم�شادر المعتبرة ذكرت اأّنهم �شاروا بالركب من بلٍد 

اإلى بلد, وهو تعبير ال ين�شجم بظاهره مع الطريق ال�شحراوي 

القاحل.

ففي الفتوح البن اأعثم الكوفي: قال: ف�شار القوم بحرم ر�شول 

وطاء  بغير  محامٍل  على  ال�شام,  بالد  اإلى  الكوفة  من   P اهلل 

من بلٍد اإلى بلد, ومن منزٍل اإلى منزل, كما ت�شاق اأ�شارى الترك 

.
(1(

والديلم

ويقول ال�شيخ اأبو الفتح الكراجكي )ت: 449 هـ(: اأعجب 

 R طالب  اأبي  بن  علّي  بن  الح�شين  راأ�ض  حمل  منها 

اليدين  مغلول   Q العابدين  زين  وخلفه  عال,  رمح  على 

اأقتاب  على  مهّتكات  �شبايا  معه  وحريمه  ون�شاوؤه  عنقه,  اإلى 

الجمال, ُيطاف بهم البلدان, ويدخل بهم االأم�شار التي اأهلها 

يظهرون االإقرار بال�شهادتين, ويقولون: اإّنهم من الم�شلمين, 

ولي�ض فيهم منكر, وال اأحد ينفر, ولم يزالوا بهم كذلك اإلى 

.
(2(

دم�شق...

زينب  ال�شغرى  ال�شّديقة  خطبة  عــن  الــمــروي  فــي   ث���ل��ث���ً: 

الكبرى O في ال�شام وهي تقّرع يزيد الملعون على فعاله 

ال�شنيعة:

)1) الكوفي ابن اأعثم, الفتوح, ج 5 �ض 127, والخوارزمي, مقتل الح�شين Q, ج 2, �ض 62.

)2) الكراجكي ال�شيخ اأبو الفتح محّمد بن علي بن عثمان, التعّجب, �ض 116.
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واإم�ءك,  حرائرك  تخديرك  الطلق�ء,  بن  ي�  العدل  »اأمن 

و�س�قك بن�ت ر�س�ل اهلل P �سب�ي�, قد هتكت �ست�رهّن, واأبديت 

وج�ههن, تحدو بهّن الأعداء, من بلٍد اإلى بلد, وي�ست�سرفهّن 

اأهل المن�هل والمن�قل, ويت�سفح وج�ههّن القريب والبعيد, 

من  ول  ولّي,  رج�لهّن  من  معهّن  لي�س  وال�سريف,  والدنيُّ 

.
(1(

حم�تهّن حمّي...«

ثّم كثر ذلك حتى  الم�شرب,  المنهل:  العرب:  ل�شان  قال في 

�شميت منازل ال�شفر على المياه مناهل. وفي حديث الدجال اأنه 

يرد كّل منهل. وقال ثعلب: المنهل: المو�شع الذي فيه الم�شرب. 

واحد,  والمناهل  المنازل  مالك:  اأبو  قال  ال�شرب..,  والمنهل: 

الغنوي وغيره:  قال خالد بن جنبة  الماء..,  المنازل على  وهي 

المنهل كّل ما يطوؤه الطريق مثل الرحيل والحفير, قال: وما بين 

المناهل مراحل, والمنهل من المياه: كّل ما يطوؤه الطريق, وما 

كان على غير الطريق ال يدعى منهاًل, ولكن ي�شاف اإلى مو�شعه 

اأي م�شربهم  اإلى من هو مخت�ض به فيقال: منهل بني فالن  اأو 

.
(2(

ومو�شع نهلهم...

.
(3(

وقال: المناقل: جمع منقل, وهو الطريق في الجبل

)1) ابن طاوو�ض, اللهوف في قتلى الطفوف, �ض 106.

)2) ابن منظور, ل�شان العرب, ج 11, �ض 681, مادة: »نهل«.

)3) الم�شدر نف�شه, ج 15, �ض 10.
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ومن الوا�شح من هذه العبارة اأّن طريقهم كان عبر البلدان 

الماأهولة,  الطريق  على  الم�شافرين  ومنازل  المياه  وموا�شع 

واأّنبته   O لوّبخته  البادية  عبر  كان  ولو  الجبال,  واأطراف 

على ذلك, خ�شو�شًا واأّن مرورهم عليها واجتيازهم منها اأ�شعب 

واأ�شّق, والمقام مقام التقريع والتوبيخ, فينا�شبه التعّر�ض لذلك 

.
(1(

كما ال يخفى

على  مرورهم  على  المعتبرة  الم�شادر  بع�ض  دّلت  قد  رابع�ً: 

بع�ض المدن واالأماكن التي تدل على عدم اجتيازهم لطريق 

البادية, ومنها الكامل للبهائي, حيث ذكر مرورهم على بع�ض 

.
(2(

المدن كالمو�شل ون�شيبين وبعلبّك وغيرها

خ�م�س�ً: دّلت الم�شادر المعتبرة على وجود المزارات والم�شاهد 

التي بنيت على غير طريق البادية, كتذكاٍر اأو قبٍر اأو عالمٍة اأو 

َد ذلك في العديد من المدن كما �شياأتي  ما �شاكل ذلك, وتعدَّ

االأماكن  تلك  تدّل على مرورهم على  �شّك  تف�شيله, وهي ال 

واجتيازهم لها.

)1) اأنظر حول ما تقدم اأي�شًا: معهد �شّيد ال�شهداء Q للمنبر الح�شيني, نه�شة عا�شوراء 

رقم 1, �ض 46- 47, و 68- 69.

)2) كذا في المطبوع بالفار�شية ج 2, �ض 291- 292, وكذا في ترجمته اإلى العربية, لمحّمد 

�شعاع فاخر, ج 2, �ض 360- 361. وانظر: المحّدث النوري, لوؤلوؤ ومرجان, )بالفار�شّية(, 

�ض 189, وانظر الكتاب نف�شه بتعريب ال�شيخ اإبراهيم بدوي, �ض 188.
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القرينة الثانية:

اإّن االإعترا�شات التي كانت ت�شّكل �شغوطًا على الجهاز الحاكم 

 ,Q والتي بداأت منذ اللحظة االأولى ل�شهادة االإمام الح�شين 

�شر المقاتلين الجناة واأ�شداء 
ُ
حتى من ِقَبل الموالين للحكومة واأ

الكوفة, ت�شّكل وبطبيعة الحال  واقعة عا�شوراء وانعكا�شاتها في 

مانعًا عن نقل ال�شبايا والراأ�ض ال�شريف عن طريق المدن والقرى 

العامرة بال�شكان.

قال:  حيث  للبهائي,  الكامل  كتاب  في  ورد  ما  ذلك  ويوؤّيد 

 Q الح�شين  االإمام  راأ�ض  معهم  حملوا  الذين  االأنذال  اإّن 

عليهم  العربّية  القبائل  تقوم  اأن  من  خائفين  كانوا  الكوفة  من 

وت�شتعيد الراأ�ض ال�شريف, ولهذا فقد تركوا طريق العراق ولجاأوا 

.
(1(

اإلى الطرق الفرعّية

تعلي�:

اأوًل: اإّن االعترا�شات على حكومة يزيد لم توجد دفعة واحدة, 

اأ�شبابها  من  ولعّل  تدريجّي,  ب�شكل  بالظهور  تاأخذ  بداأت  بل 

 Q الرئي�شية مرور موكب ال�شبي ومعه راأ�ض االإمام الح�شين

االأ�شارى  هوؤالء  به  قام  وما  المختلفة,  واالأماكن  البلدان  في 

االإمام  مو�شوعة  محّمد,  �شهري  الري   ,291 �ض   2 ج  )بالفار�شّية(  بهائي  كامل  عن   (1(

الح�شين Q, ج 5, �ض 210.
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يزيد  اأراده  ما  خالف  ذلك  فكان  واأعوانه,  يزيد  ف�شح  من 

 ,
وخّطط له, چڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺچ)1)

حيث اأراد يزيد لعنه اهلل اأن يفهم كّل من يخرج على حكمه 

اأّنه �شيلقى هذا الم�شير هو واأهله وعائلته, حتى لو كان ابن 

بنت ر�شول اهلل P, فالذي يقتل الح�شين Q لن يهاب 

قتل اأحد بعده, وهذا ما اأنباأهم به االإمام Q في كربالء: 

َم� اإنَّكم 
َ
»ي� اأّمة ال�س�ء, بئ�س م� خّلفتم محّمداً في عترته, اأ

لن تقتل�ا بعدي عبداً من عب�د اهلل, فته�ب�ا قتله, بل يه�ن 

.
(2(

عليكم ذلك عند قتلكم اإّي�ي«

ال�شحر  وانقلب  وتمّناه,  اأراده  ما  ينل  لم  اللعين  يزيد  اأّن  اإال 

منه  النا�ض  لنفرة  موجبًا  االأمر  هذا  �شار  حيث  ال�شاحر,  على 

اإلى  اأّدى  ما  وجرائمه,  اأفعاله  من  و�شخطهم  لغ�شبهم  و�شببًا 

في  وعّجل  ملكهم,  اأركان  وت�شع�شع  اأمّية,  بني  �شلطان  �شعف 

زواله واندثاره.

ث�ني�ً: اإّن ما نقله عن الكامل البهائي, لو �شّح فغاية ما يدل 

ال  كانوا  اأّنهم  بمعنى  الطريق,  يتنّكبون  كانوا  اأّنهم  عليه 

ي�شلكون الجاّدة, اأو ال يدخلون بع�ض المدن, وال يدّل على 

عدم �شلوكهم عن طريق المدن والقرى العامرة بال�شّكان 

)1) �شورة اآل عمران, االآية 54.

)2) المجل�شي, بحار االأنوار, ج 45, �ض 52, والخوارزمي, مقتل الح�شين Q, ج 2, �ض 39.
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م, كيف؟! واإّن البهائي نف�شه الذي نقل عنه  راأ�شًا كما توهِّ

المدن ونقل بع�ض  العبارة, ذكر مرورهم على بع�ض  هذه 

االأحداث التي جرت معهم هناك, على ما تقّدمت االإ�شارة 

اإليه؟!

القرينة الثالثة:

في  الحكومات  تعتمدها  التي  المهّمة  االأ�شول  من   : اإنَّ

الطرق  اأخ�شر  اختيار  ي�شتدعي  العمل, وهذا  �شيا�شاتها �شرعة 

.
(1(

واأ�شرعها

تعلي�:

وهو كالم ركيك جّدًا؛ الأنَّ هذا اإّنما ي�شح لو لم يكن هناك 

النا�ض  اإخافة  اأو  القّوة  با�شتعرا�ض  كالقيام  اأهّم,  اآخر  غر�ض 

وترهيبهم ونحو ذلك.

تعقيب:

وِمّما يبّعد مرورهم بالبادية اإ�شافة ِلما �شبق ذكره: اأّن م�شير 

درجة  ت�شل  وتكاد  جّدًا,  الحاّرة  ال�شيف  اأّيام  في  كان  الركب 

خم�شين  على  يزيد  ما  اإلى  ال�شحراوّية  المناطق  في  الحرارة 

درجة مئوّية, ِمّما يجعل اختيار �شلوك هذا الطريق اأمرًا �شعبًا 

)1) الري �شهري محّمد, مو�شوعة االإمام الح�شين Q, ج 5, �ض 210.
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وخطيرًا, خ�شو�شًا مع عدم وفرة المياه عليه, حتى لو افتر�شنا 

احتمال  يبعد  ال  ذلك  فاإّن  الماء,  من  وافرة  كمّية  حملوا  اأنهم 

وال  ال�شبايا,  اأمر  يهمهم  ال  كان  واإذا  عنهم,  والخطر  الهالك 

باأنف�شهم  اهتمامهم  من  اأقل  فال  عليهم,  يجري  بما  ياأبهون 

وحر�شهم على �شالمتهم, كما هو وا�شح.

ال�اأي الثاني: اأّنهم �شلكوا ��ي� �شفاف نه� الف�ات:

طريقًا  لكونه  نظرًا  الباحثين,  بع�ض  القول  هذا  رّجح  وقد 

طوياًل  لي�ض  اأّنه  كما  وال�شام,  الكوفة  بين  ما  ومعروفًا  محّددًا 

كطريق �شفاف دجلة الم�شّمى بال�شلطاني, وال �شحراوّيًا قاحاًل 

.
(1(

ومحرقًا كطريق البادية

مناق�شة:

االأّول, ولكن ال يوجد  الراأي  اأقرب من  واإن كان  الراأي  وهذا 

دليل خا�ّض عليه, �شوى ا�شتبعاد الراأيين االآخرين.

وغاية ما قيل في ترجيحه:

اإّن م�شاهدة خريطة المنطقة, والطرق الثالثة الموجودة بين 

الكوفة ودم�شق, �شيورث اعتقادًا جازمًا لدى كل ب�شير اأّن �شلوك 

هذا الطريق هو الخيار المنطقّي والمعقول, الأّن اختيار الم�شير 

)1) اأنظر: لمعهد �شّيد ال�شهداء Q للمنبر الح�شيني, كتاب نه�شة عا�شوراء رقم 1, �ض 

.69
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ال�شلطاني والذهاب اإلى تكريت والمو�شل ون�شيبين, مثله كمثل 

 ,
(1(

من يريد اأن ي�شع لقمة في فمه بعد اأن يديرها من وراء رقبته

)يعني االأكل من الخلف اأو القفا(.

تعلي�:

اإّن �شاحب هذا الراأي كاأّنما نظر اإلى حالة الم�شافر العادي 

الذي يختار طريقه بملء اإرادته, كما اأّنه ا�شتبعد بقّية القرائن 

الم�شّمى  الطريق  �شلوكهم  الّدالة على  الثالث,  الراأي  توؤّيد  التي 

بال�شلطاني, التي لو تنّبه لها لما بقي معها لهذا القول ما ي�شتند 

عليه.

ال�اأي الثالب: اأّنهم �شلكوا ��ي� �شفاف نه� دجلة:

, واأطلق على 
(2(
M وقد اختار هذا الراأي المحّدث النوري

من  ُيَر  لم  اأنه  معتبرًا  تقّدم,  كما  ال�شلطاني  ا�شم  الطريق  هذا 

تلميذه  عليه  وتبعه  واالأ�شحاب,  العلماء  من  القول  هذا  خالف 

اختاره  , كما 
(3(

اأعلى اهلل مقامه القّمي  عّبا�ض  ال�شيخ  المحّدث 

.
(4(

بع�ض الباحثين اأي�شًا

)1) اأنظر: لمعهد �شّيد ال�شهداء Q للمنبر الح�شيني, كتاب نه�شة عا�شوراء رقم 1, �ض 69.

)2) المحدث النوري, لوؤلوؤ ومرجان )بالفار�شّية(, �ض 188.

)3) القّمي ال�شيخ عّبا�ض, منتهى االآمال, ج 2, �ض هام�ض 747- 748.

)4) اأنظر: بي�شون, الدكتور لبيب, مو�شوعة كربالء, ج 2, �ض 331.
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القرائن على مرورهم على هذا الطريق:

وي�شتند المحّدث الّنوري في هذا الراأي اإلى قرينتين:

الق�ينة الأولى:

يحيى  بن  لوط  مخنف  الأبي  المن�شوب  المقتل  في  جاء  ما   

االأزدي الكوفي, الذي هو من المحّدثين المعتمدين عند اأرباب 

ال�شير والتواريخ, ومقتله في غاية االإعتبار, كما هو المعلوم من 

.
(1(

موؤلَّفاته ومن نقل اأعاظم العلماء عنه منذ القدم

تثبت  لم  االأ�شواق  في  والموجود  المطبوع  المقتل  اأّن  فرغم 

ق�ش�ض  وفيه  محّرف  اأنه  والظاهر  مخنف,  اأبي  اإلى  ن�شبته 

اأو  ق�شية  اإثبات  في  عليها  التعويل  يمكن  وال  ت�شّح,  ال  واأخبار 

, بل اإّنه- كما يقول المحّدث النوري- ي�شتمل على بع�ض 
(2(

نفيها

المطالب المنكرة والمخالفة الأ�شول المذهب, التي اأدخلها فيه 

االأعادي والجّهال الأغرا�شهم الفا�شدة, وهو �شاقط عن االإعتبار 

, اإاّل اأّن ال�شيخ النوري 
(3(

واالإعتماد, وال يمكن الوثوق بما يتفّرد به

يقول: اإنَّ ن�شخه الموجودة في هذه االأع�شار والمختلفة بالزيادة 

�شلكوا  قد   R البيت  اأهل  اأنَّ  على  متفقة جميعًا  والنق�شان 

بهم من طريق تكريت والمو�شل ون�شيبين وحلب وال�شام, وهو 

)1) اأنظر: الّنجا�شي, رجال الّنجا�شي, �ض 320, الرقم: 875.

)2) اأنظر حول مقتل اأبي مخنف المتداول: مقدمة وقعة الطف الأبي مخنف, تحقيق ال�شيخ 

محّمد هادي اليو�شفي الغروي, �ض 22.

)3) المحّدث النوري, لوؤلوؤ ومرجان )بالفار�شّية(, �ض 187.
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والبلدات  القرى  على  يعبرون  كانوا  وغالبًا  ال�شلطاني.  الطريق 

والمدن المعمورة, ويوجد على هذا الطريق حوالي اأربعين منزاًل 

من الكوفة اإلى ال�شام, وهناك الكثير من الكرامات الواقعة على 

اأّيام �شيرهم, وال يمكن اأن تكون جميعها من د�ّض  هذا الطريق 

.
(1(

اعين, ال �شّيما مع عدم وجود داٍع لو�شعها الو�شّ

وقد ورد ترتيب المنازل والبلدان في هذا المقتل المتداول- 

المقاتل  ونقلته بع�ض   -M النوري  المحّدث  اإليه  اأ�شار  الذي 

المتاأخرة, على ال�شكل االآتي:

دير  االأعمى,  البّر,  طريق  تكريت,  الج�شا�شة,  �شرقّي  الكوفة, 

عروة, �شليتا, وادي النخلة, اأرميناء, لينا, الكحيل, جهينة, المو�شل, 

دعوات,  )قريب  الوردة,  عين  ن�شيبين,  �شنجار,  جبل  اأعفر,  تل 

, قّن�شرين, معّرة النعمان, 
(2(

الّرّقة, الجو�شق, قريب الب�شر, حلب(

.
(3(

�شيزر, كفر طاب, �شيبور, حماة, حم�ض, بعلبّك, دم�شق

الق�ينة الثانية:

 يقول ال�شيخ النوري M اإّنه: يوجد �شواهد كثيرة في الكتب 

ة دير راهب قّن�شرين  المعتبرة على مرورهم بهذا الطريق, مثل ق�شّ

)1) المحّدث النوري, لوؤلوؤ ومرجان )بالفار�شّية(, �ض 188.

)2) فرهاد ميرزا, القمقام الزّخار وال�شم�شام البّتار, تعريب وتحقيق: محّمد �شعاع فاخر, 

ج 2, �ض 153- 154, عن بع�ض ن�شخ مقتل اأبي مخنف المتداول, وكذلك القّمي ال�شيخ 

عبا�ض, منتهى االآمال في تواريخ النبي واالآل, ج 2, �ض 749.

)3) اأنظر: المقتل المعروف الأبي مخنف, �ض 158- 193.
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ابن  نقله  كما  هناك,  المبارك  للراأ�ض  الباهرة  الكرامة  وبروز 

, وقّن�شرين هي اأحد المنازل الواقعة بعد 
(1(

�شهراآ�شوب في مناقبه

ة يحيى  حلب والتي خربت اإثر هجوم الروم عليها �شنة 351, وق�شّ

اليهودي الحّراني و�شماعه لتالوة القراآن من الراأ�ض المنّور لدى 

عبوره من هناك, واإ�شالمه و�شهادته, كما نقلها الفا�شل المتبّحر 

الدين  غياث  ال�شّيد  بن  اهلل  عطاء  الدين  جالل  ال�شّيد  الجليل 

ال�شّيد عبد الرحمن, المحّدث المعروف في كتاب  ف�شل اهلل بن 

, وحّران مدينة واقعة على الطرف ال�شرقي لنهر 
(2(

رو�شة االأحباب

الفرات من بالد الجزيرة والواقعة ما بين الفرات ودجلة, واأي�شًا 

اأ�شماء  ذكر  وقد  محتمل.  فكالهما  حلب,  توابع  من  قرية  حّران 

)1) ابن �شهراآ�شوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �ض 60.

الذريعة:  في  عنه  قال  واالأ�شحاب,  واالآل   P النبي  �شيرة  في  االأحباب  رو�شة  كتاب   (2(

فار�شي في ثالثة مجلدات لل�شّيد االأمير جمال الدين عطاء اهلل بن ف�شل اهلل بن عبد 

الفار�شي  ال�شيرازي  الملّقب باالأمير جمال الدين المحدث  الرحمان الح�شين الد�شتكي 

في  وحكى  االآمل(  )اأمل  في  ترجمه  الوزير.  �شير  على  االأمير  باأمر  كتبه  بهراة  القاطن 

)الريا�ض( �شماعًا عن الفا�شل الهندي اأنه كان �شيعيًا وعنده كتبه على طريقة ال�شيعة 

التقية. وفرغ من  الت�شتري, ولذا عمل فيه  القا�شي نور اهلل  يّتقي في هراة, وكذا  وكان 

تبيي�شه في 903 وكان فراغه من اأ�شله 888 وهو في مجلدات كتبه بعد اال�شت�شارة عن 

اأ�شيل الدين عبد اهلل بن عبد الرحمان الجليل المحدث. )اأنظر:  عمه واأ�شتاذه ال�شيد 

 ,)1734 الرقم   .285 11 �ض  ال�شيعة, ج  اإلى ت�شانيف  الذريعة  االآغا بزرك,  الطهراني 

وا�شتظهر �شاحب الرو�شات اأنه من اأهل ال�شنة. ) اأنظر: الطهراني االآغا بزرك, الذريعة 

اإلى ت�شانيف ال�شيعة, ج 1 �ض 421(. وقال ال�شّيد مح�شن االأمين قد�ض �شره: وهو كتاب 

فار�شي ذكره �شاحب ك�شف الظنون فقال: رو�شة االأحباب فار�شي لجالل الدين )كذا( 

عطاء اهلل بن ف�شل اهلل ال�شيرازي الني�شابوري المتوّفى �شنة األف في مجلدين بالتما�ض 

الوزير مير علي �شير بعد اال�شت�شارة مع اأ�شتاذه وابن عمه ال�شيد اأ�شيل الدين عبد اهلل, 

اأول كتابه من الكتب المعتمدة. )اأنظر: االأمين ال�شيد  اأّنه عّده في  وعن تاريخ الخمي�ض 

مح�شن, اأعيان ال�شيعة ج 2 �ض 68).
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.
(1(

اأكثر تلك المنازل, ونقل تلك الق�شايا باختالف فيها

بن  ح�شن  الدين  عماد  الب�شير  الجليل  العالم  �شّرح  كما 

اأ�شرار االإمامة  علي الطبر�شي, �شاحب الموؤلفات النفي�شة مثل 

وغيرها, في كتاب كامل ال�شقيفة المعروف بكامل البهائي, اأّن 

اآمد والمو�شل ون�شيبين وبعلبك وميافارقين  �شيرهم كان على 

و�شيزر, و»اآمد« قرب نهر دجلة, كالمو�شل.

وقد نقلت بع�ض الق�ش�ض والحكايات لتلك المنازل, ومحّل 

قرى  من  هي  التي  النعمان,  معّرة  في  المبارك  الراأ�ض  و�شع 

ويوجد  االأعالم,  بع�ض  نقل  كما  فر�شخين,  عنها  وتبعد  حلب 

في المقاتل ذكر هذا المنزل وكيفية مواجهة اأهل ذلك المنزل 

لجي�ض ابن زياد.

تلك  من  واحدة  بكّل  واال�شت�شهاد  التم�ّشك  الغر�ض  ولي�ض 

الق�شايا واإن كان بع�شها في غاية االعتبار, اإاّل اأّنه يح�شل من 

مجموعها لل�شخ�ض المن�شف االطمئنان التاّم باأّن �شيرهم كان 

على هذا الطريق.

هذا م�شافًا اإلى اأّننا لم نعثر على قول معار�ض ومخالف من 

.
(2(

االأخبار وكلمات االأ�شحاب

)1) المحّدث النوري, لوؤلوؤ ومرجان )بالفار�شّية(, �ض 188.

)2) الم�شدر نف�شه, �ض 188- 189.
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تعلي�:

ونحن نوافق المحّدث النوري اأعلى اهلل مقامه فيما ذكره من 

اإلى ما ذكره قرينة هاّمة  الطريق, ون�شيف  مرورهم على هذا 

و�شاهدًا قوّيًا اآخر:

الق�ينة الثالثة:

العديدة  والمزارات  والمقامات  الم�شاهد  وجود  وهي   

 ,Q والمختلفة لالأماكن التي ُو�شع فيها راأ�ض االإمام الح�شين

اأو لمكان نزول ال�شبايا اأو االإمام زين العابدين Q, اأو ل�شقط 

امراأة من الن�شاء اللواتي كّن في موكب ال�شبي, اأو غير ذلك من 

المعالم الواقعة على طول هذا الطريق الماّر عبر المدن والبلدان 

واالأماكن الماأهولة, كالمو�شل ون�شيبين وحّران وحلب وغيرها.

البلدان  باأمور  ين  باحثين ومخت�شّ اأنا�ض  ورد ذلك عند  وقد 

اأو  الرحالت  اأو  القديمة,  الجغرافيا  اأو  وتاريخها,  ومعالمها 

ة بهذا ال�شاأن, ولئن  المزارات التي اأّلف بع�شهم فيها كتبًا مخت�شّ

اأمكن لبع�شهم المناق�شة في ثبوت بع�ض هذه المزارات, فاإّنه ال 

يمكن المناق�شة فيها بمجموعها, حيث ال يمكن القول باختراعها 

اأو و�شع ما يقال حولها من �شبب بنائها, خ�شو�شًا مع  جميعًا, 

باأّن  االطمئنان  يورث  ِمّما  الو�شع,  هذا  لمثل  دواٍع  وجود  عدم 

�شبب ذلك هو اجتيازهم ومرورهم على تلك الموا�شع.
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�شبهة ورّد:

م�شير  اأّن  باّدعاء  االأمر  هذا  في  الطعن  بع�شهم  حاول  وقد 

اأن  المحتمل  فمن  به,  م�شلَّمًا  لي�ض  ال�شريف  الراأ�ض  مع  ال�شبايا 

يكونوا قد طافوا بالراأ�ض في المدن ولكّنهم اأخذوا ال�شبايا عبر 

الطاهر  الراأ�ض  اأّن  االأخبار  بع�ض  في  جاء  بل  اأق�شر,  طريق 

ال�شبايا  ال�شام بعد دخول  Q قد طيف به في مدن  لالإمام 

هذه المنطقة, كما عن كتاب �شرح االأخبار: ثّم اأمر يزيد اللعين 

.
(1(

براأ�ض الح�شين Q فطيف به في مدائن ال�شام وغيرها

الراأ�ض  يكون  اأن  الخبر-  هذا  اإلى  وا�شتنادًا  الممكن-  فمن 

خذ اإلى مناطق, مثل: المو�شل 
ُ
ال�شريف بعد و�شوله اإلى ال�شام اأ

ون�شيبين الواقعتين على الطريق ال�شلطاني.

ومن المحتمل اأّن االأحداث التي نقلت حول الراأ�ض تتعّلق بهذا 

.
(2(

الوقت, ال بوقت مرور ال�شبايا

والجواب عن ذلك:

اأوًل: اإّن هناك روايات عديدة تذكر اأّن الراأ�ض ال�شريف كان مع 

االأ�شارى حينما اأر�شله ابن زياد اإلى ال�شام, منها:

راأيت  قال:  االإقبال,  في   M طاوو�ض  ابن  ال�شّيد  نقله  ما 

في كتاب الم�شابيح با�شناده اإلى جعفر بن محّمد Q قال: 

)1) القا�شي النعمان, �شرح االأخبار, ج 3, �ض 159.

)2) الري �شهري محّمد, مو�شوعة االإمام الح�شين Q, ج 5, �ض 207- 208.
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»ق�ل لي اأبي محّمد بن علّي: �س�ألت اأبي علّي بن الح�سين عن 

بغير  )يظلع(  يطلع  بعير  على  حملني  فق�ل:  له  يزيد  حمل 

ون�س�تن� خلفي على  Q على علم,  الح�سين  وراأ�س  وط�ء, 

دمعت  اإن   ,
)2(

ب�لرم�ح وح�لن�  خلفن�  والف�رطة   ,
)1(

اأكف بغ�ل 

من اأحدن� عين ُقرع راأ�سه ب�لرمح, حتى اإذا دخلن� دم�سق �س�ح 

.
(3(

�س�ئح: ي� اأهل ال�س�م ه�ؤلء �سب�ي� اأهل البيت الملع�ن«

زياد(  )ابن  اأمر  ثّم   :M ال�شدوق  ال�شيخ  رواية  وفي 

.
(4(

بال�شبايا وراأ�ض الح�شين Q فحملوا اإلى ال�شام

عبيد  فدعا  الكلبي:  الحكم  بن  عوانة  الطبري عن  رواه  وما 

فقال:  الجو�شن  ذي  بن  و�شمر  ثعلبة  بن  محفز  زياد  بن  اهلل 

معاوية,  بن  يزيد  الموؤمنين  اأمير  اإلى  والراأ�ض  بالثقل  انطلقوا 

.
(5(

قال: فخرجوا حتى قدموا على يزيد

وفي كتاب الّثقات لالإمام الحافظ محّمد بن حّبان بن اأحمد 

اأنفذ عبيد  ثّم  354 هـ( قال:  الب�شتي, )ت:  التميمي  اأبي حاتم 

)1) في البحار: فاأكف.

ال�شقوط,  واأ�شرف على  اأميل  اأي  البحار: بيان: قوله: فاأكف  )2) قال العالمة المجل�شي في 

واالأظهر » واكفة » اأي كانت البغال باإكاف اأي برذعة من غير �شرج, وفرط �شبق, وفي 

ر به و�شّيعه, وعليه في القول: اأ�شرف, وفرط القوم تقدمهم اإلى الورد ال�شالح  االأمر: ق�شّ

اأي�شا  الحو�ض, والفرط ب�شمتين الظلم واالعتداء واالمر المجاوز فيه الحد, ولعل فيه 

ت�شحيفًا. )المجل�شي, بحار االأنوار, ج 45, �ض 154).

)3) ابن طاوو�ض, اإقبال االأعمال, ج 3, �ض 89.

)4) ال�شدوق, االأمالي, �ض 230.

)5) الطبري, تاريخ الطبري, ج 4, �ض 354.
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اهلل بن زياد راأ�ض الح�شين بن علي اإلى ال�شام مع اأ�شارى الن�شاء 

اأقتاٍب, مك�ّشفات  P على  اأهل بيت ر�شول اهلل  وال�شبيان من 

من  الراأ�ض  اأخرجوا  منزاًل  نزلوا  اإذا  فكانوا  وال�شعور,  الوجوه 

عيد 
ُ
ال�شندوق, وجعلوه في رمح, وحر�شوه اإلى وقت الرحيل, ثّم اأ

.
(1(

الراأ�ض اإلى ال�شندوق ورحلوا

اأّن  اإلى  فيه  ال�شبب  فيعود  ذلك,  خالف  منه  يظهر  ما  واأّما 

ثّم  اأّواًل,  ال�شريف  الراأ�ض  باإر�شال  قام  ُنِقل-  كما  زياد-  ابن 

ال�شيخ  قال  الطريق,  في  به  والتحقوا  ال�شبايا  باإر�شال   اأتبعه 

براأ�ض  اإنفاذه  بعد  زياد  بن  اهلل  عبيد  اإّن  ثّم   :M المفيد 

بن  بعلّي  واأمر  فجّهزوا,  و�شبيانه  بن�شائه  اأمر   Q الح�شين 

مع  الراأ�ض  اأثر  في  بهم  �شّرح  ثّم  عنقه,  اإلى  بغّل  فغّل  الح�شين 

فانطلقوا  الجو�شن,  ذي  بن  و�شمر  العائذي  ثعلبة  بن   
(2(

مجفر

.
(3(

بهم حتى لحقوا بالقوم الذين معهم الراأ�ض

زياد  بن  اهلل  عبيد  واأمر  قالوا:  البالذري:  قال  لهذا  ولعّله 

بعلّي بن الح�شين فغّل بغّل اإلى عنقه, وجّهز ن�شاءه و�شبيانه, ثّم 

�شّرح بهم مع محفز بن ثعلبة, من عائذة قري�ض, و�شمر بن ذي 

)1) ابن حّبان, الثقات, ج 2, �ض 312- 313. ومثله في تذكرة الخوا�ّض ل�شبط ابن الجوزي 

عن عبد الملك بن ه�شام في كتاب ال�شيرة, �ض 263.

)2) كذا في الم�شدر, ولعله ت�شحيف محفز.

)3) المفيد, االإر�شاد, ج 2, �ض 119.



م�شري ال�شبايا من الكوفة اإىل ال�شام

.
(1(

الجو�شن, وقوم يقولون: بعث مع محفز براأ�ض الح�شين اأي�شًا

وثانيًا: اإّن ما ورد ب�شاأن المزارات والم�شاهد للراأ�ض ال�شريف 

ومجيء  الراأ�ض  بين  قرن  قد  وال�شام  الكوفة  بين  الطريق  في 

الرّحالة  قول  المثال  �شبيل  على  فمنها  �شياأتي,  كما  ال�شبي 

الهروي: »وب�لم��سل م�سهد راأ�س الح�سين ر�سي اهلل عنه, ك�ن 

.
(2(

به َلّم� عبروا ب�ل�سبي, وم�سهد الطرح..«

)1) البالذري, اأن�شاب االأ�شراف, تحقيق ال�شيخ محّمد باقر المحمودي, ج 3 �ض 214.

)2) الهروي اأبو الح�شن علي بن اأبي بكر, االإ�شارات اإلى معرفة الزيارات, �ض 63.



 معالم الطريق ومنازله
 من الكوفة إلى بعلبّك

القسم الثاني:
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تمهيد:

اإلى وجود مجموعة  والمراجع  الم�شادر  العديد من  اأ�شارت 

من الم�شاهد والمزارات والمقامات المبنّية في عدد من البلدان 

االإمام  راأ�ض  اأو  ال�شبايا  اإلى  كلماتهم  في  ن�شبت  والتي  والمدن, 

ما  وداللته,  اأهّميته  االأمر  لهذا  اأّن  �شّك  وال   .Q الح�شين 

على  دلياًل  ي�شّكل  كونه  حوله,  والبحث  عنده  الوقوف  ي�شتدعي 

مرور موكب ال�شبايا على تلك االأماكن. 

وال بّد اأّواًل من االإ�شارة اإلى المالحظات االآتية:

1- لم نذكر في بحثنا هذا االأماكن التي تفّردت بذكرها المقاتل 

والكتب ال�شعيفة, التي لم توؤّيدها الكتب المعتبرة, واقت�شرنا 

على ذكر ما اأوردته الكتب المعتبرة ودّلت القرائن المختلفة 

على مرورهم عليه.

بنيت  اأماكن  عن  تعّبر  عليها  مّروا  التي  االأماكن  هذه  اإّن   -2

ما,  بحدٍث  الرتباطها  واحترامها  تقدي�شها  وجرى  للذكرى 

ككونها مو�شعًا للراأ�ض ال�شريف, اأو لقطرة دم قطرت هناك, 

اأو لمكان نزل فيه االإمام زين العابدين اأو اأقام اأو �شّلى, اأو اأحد 
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اأو ِطرٌح  اأو مو�شع ُدفن فيه �ُشْقط  من كان معهم من الركب, 

لبع�ض الن�شاء اللواتي كّن مع الركب, ونحو ذلك. وال �شّك اأّن 

لهذه االأماكن قيمة كبيرة ال يمكن اإغفالها من ِقَبل اأّي باحث, 

اإلى  اإلى وجود حقبة زمنية قديمة ربما تعود  اإّنها ت�شير  حيث 

فترة الحّكام الذين تعاطفوا مع اأهل البيت R و�شيعتهم, 

على  وت�شييدها  وعمارتها  االأماكن  هذه  بناء  للنا�ض  واأتاحوا 

فترات زمنية مختلفة. ومن الطبيعي اأّن هذا االأمر لم ياأت من 

هوؤالء كفعل عبثي ال هدف منه, اأو مجرد لهو ال غاية من ورائه, 

خ�شو�شًا واأّنه يرتبط بق�شايا دينية و�شيا�شّية وتاريخّية هاّمة. 

ومن هنا فاإّننا نراه ي�شّكل وثيقة عملّية يراد منها تثبيت الواقعة 

اأو الحدث التاريخي المرتبط بها. وال ريب اأّن مثل هذا الفعل 

من هوؤالء النا�ض, مع اختالف اأماكنهم وتعّددها وُبعد الم�شافة 

بين هذه االأماكن, وبقاء كثير من هذه االأماكن كمعالم ومزارات 

وم�شاهد بين ظهرانيهم, مع اهتمامهم بها وببنائها وت�شييدها 

كّل  للزيارة,  وق�شدها  واحترامها  وتقدي�شها  خربت,  كّلما 

ذلك يدل على القيمة التاريخّية والدينّية لها, وما تحمله من 

ِمّما  واالأعوام,  ال�شنين  مّر عليه مئات  تاريخي  دالالت لحدث 

يمتنع بح�شب العادة افتعاله وو�شعه بما له من �شعة وم�شاحة 

جغرافية وامتداد في اأفق الزمان.
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3- اإّن عددًا كبيرًا من هذه المزارات والم�شاهد والمقامات قد 

اندثر وانمحت اآثاره بالكلّية, ولم نعد نعرف عنه �شيئًا اإاّل ما 

ذكره بع�ض الموؤّرخين واأ�شحاب الرحالت والبلدان وغيرهم 

من المهتّمين بهذا ال�شاأن, وهناك عدد ال باأ�ض به اأي�شًا ال زال 

المحّبون والموالون بق�شده وزيارته  اليوم, ويقوم  اإلى  باقيًا 

والتبّرك به.

اأيامنا هذه يختلف عن تق�شيمها في  البلدان في  اإّن تق�شيم   -4

فقد  هنا  ومن  ومعلوم,  معروف  هو  كما  ال�شابقة  الع�شور 

في  �شابقًا  المذكورة  التحديدات  بع�ض  اإثرها  على  اختلفت 

مناطق  فاإّن  المثال  �شبيل  وعلى  ذاك,  اأو  المكان  هذا  تبعّية 

�شابقًا  ي�شّمى  ما  توابع  من  كانت  والّرّقة  ون�شيبين  المو�شل 

ببالد الجزيرة, قال بع�ض الباحثين: كان العرب ي�شّمون بالد 

والفرات  اأعالي دجلة  الأّن  بالجزيرة؛  العليا  النهرين  بين  ما 

ديار  اإلى  ينق�شم  االإقليم  هذا  وكان  �شهولها,  تكتنف  كانت 

ثالث, وهي: ديار ربيعة, وديار م�شر, وديار بكر, ن�شبة اإلى 

االإقليم  التي نزلت هذا  وبكر  العربية: ربيعة وم�شر  القبائل 

قبل االإ�شالم, وكان يحكمه ال�شا�شانّيون, فُعِرف كلٌّ من هذه 

ديار  مدن  َجّل 
َ
اأ دجلة  على  المو�شل  وكانت  بقبيلة,  الديار 

ربيعة, والّرّقة على الفرات قاعدة ديار م�شر, واآمد في اأعالي 
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دجلة اأكبر مدن ديار بكر. وديار بكر هي اأق�شى هذه الديار 

.
(1(

الثالث �شمااًل

اأّن واحدة منها  الثالث نجد  المدن  اليوم هذه  واإذا الحظنا 

بينما ن�شيبين في تركيا,  العراق,  اأر�ض  تقع في  المو�شل  وهي 

والّرّقة في �شوريا.

الذي  للطريق  العاّمة  المعالم  �شنذكره  ما  يت�شح من خالل   -5

�شلكوا به موكب ال�شبي, من الكوفة اإلى ال�شام, وقد غاب عّنا 

تحديد االأماكن ب�شكل تف�شيلي اأكثر, لعدم عثورنا على ذلك 

في الكتب المعتبرة.

األماكن التي مّر عليها موكب السبي:

مّر عليها موكب  التي  االأماكن  نورد هنا ما عثرنا عليه من  ونحن 

ال�شبي, مع االإ�شارة اإلى المعالم التي كانت اأو ال زالت في تلك االأماكن:

أّول مرحلة))) من الكوفة:

لم نعثر في الكتب المعتبرة على تحديٍد الأّي مكاٍن ورد باال�شم 

بين الكوفة والمو�شل, �شوى ما جاء في بع�ض المرويات, عن ابن 

)1) ل�شترنج, كي, بلدان الخالفة ال�شرقية, �ض 114.

)2) المرحلة هي عبارة عن م�شافة بريدين, والبريد اأربعة فرا�شخ, والفر�شخ ثالثة اأميال, 

والميل اأربعة اآالف ذراع بذراع اليد, اأي الفر�شخ: حوالي خم�شة كيلو مترًا ون�شف تقريبًا, 

وثمانية فرا�شخ حوالي 45 كيلو مترًا تقريبًا.
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Q الف�شل الثاين: ف�شل امل�شي  اإىل  يارة احل�شب

لهيعة, عن اأبي َقبيل, قال: َلّما قتل الح�شين بن علي ُبعث براأ�شه 

 
(1(

ويتَحيَّون ي�شربون  فجعلوا  مرحلة,  اأّول  فنزلوا  يزيد,  اإلى 

يدٌّ  الحائط  من  عليهم  خرجت  اإذ  كذلك  هم  فبينما  بالراأ�ض, 

معها قلم حديد, فكتبت �شطرًا بدم:

ُح�شينًا قتَلْت  اأمــٌة  ِه يوَم الح�شاِب؟!اأتــرجــو  �شفاعَة جدِّ

.
(3(

, ثّم رجعوا
(2(

فهربوا وتركوا الراأ�ض

لكّن الطريق اإلى المو�شل يمّر ب�شكل طبيعي بتكريت اأو على 

مقربة منها, مما يجعلنا ن�شتقرب رواية المقتل المن�شوب الأبي 

مخنف الذي ذكر مرورهم عليها مّتجهين اإلى المو�شل.

َمْوِصل:
ْ
ال

قال ياقوت الحموي عنها: المدينة الم�شهورة العظيمة, اإحدى 

قواعد بالد االإ�شالم قليلة النظير ِكبرًا وِعظمًا وكثرة خلق و�شعة 

ُرقعة, فهي محّط رحال الركبان ومنها يق�شد اإلى جميع البلدان.. 

قالوا: و�شميت المو�شل الأّنها و�شلت بين الجزيرة والعراق, وقيل 

)1) اختلفت الم�شادر في نقل هذه العبارة, ففي بع�شها: يتحيون, وفي بع�شها: ينحتون, وفي 

بع�ض اآخر: يتحفون, وفي رابع: يبتهجون.

)2) المحّب الطبري, ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى, ج 2, �ض 152.

بعبارات  الرواية  هذه  رويت  وقد   ,244 �ض   ,14 ج  دم�شق,  مدينة  تاريخ  ع�شاكر,  ابن   (3(

مختلفة, وذكرت بع�ض الم�شادر اأن ذلك جرى معهم عند خروجهم من كربالء )اأنظر: 

الحلي, ابن نما, مثير االأحزان, �ض 76(, ولكن �شريح بع�شها اأنها جرت معهم لما �شاروا 

بالراأ�ض اإلى ال�شام, فليالحظ.
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ابن  وقال   .
(1(

ذلك غير  وقيل...,  والفرات,  دجلة  بين  و�شلت 

.
(2(

حوقل: وهي فر�شة الآذربايجان واأرمينية والعراق وال�شام

قال اأبو الح�شن علّي بن اأبي بكر الهروي المتوّفى �شنة 611 

للهجرة, في كتابه االإ�شارات اإلى معرفة الزيارات:

به  ك�ن  عنه,  اهلل  ر�سي  الح�سين  راأ�س  م�سهد  »وب�لم��سل 

.
(3(

لّم� عبروا ب�ل�سبي, وم�سهد الطرح..«

وقد ذكره اأي�شًا ابن �شهراآ�شوب في المناقب �شمن الم�شاهد 

 Q حيث قال: ومن مناقبه Q التي تن�شب لراأ�ض الح�شين

كربال  من  الراأ�ض  م�شهد  لها  يقال  التي  الم�شاهد  من  ظهر  ما 

اإلى ع�شقالن وما بينهما في المو�شل ون�شيبين وحماة وحم�ض 

.
(4(

ودم�شق وغير ذلك

وقد ورد ذكر المو�شل كاإحدى المدن التي مّر بها اأو بجوارها 

موكب ال�شبي في كتاب الكامل في ال�شقيفة للبهائي الطبري من 

 .
(5(

اأعالم القرن ال�شابع الهجري

المحّدث  الدين  جمال  لالأمير  االأحباب  رو�شة  كتاب  وعن 

اأن  واليها:  اإلى  �شمر  كتب  المو�شل  قاربوا  لّما  اأّنهم:  ال�شيرازي 

)1) الحموي, معجم البلدان, ج 5, �ض 223.

)2) ابن حوقل, �شورة االأر�ض, �ض 195.

)3) الهروي اأبو الح�شن علي بن اأبي بكر, االإ�شارات اإلى معرفة الزيارات, �ض 63.

)4) ابن �شهراآ�شوب, مناقب اآل اأبي طالب ج 4, �ض 82.

)5) عنه: القّمي ال�شيخ عبا�ض, منتهى االآمال في تواريخ النبي واالآل, ج 1, هام�ض �ض 748.
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تلّقانا فقد جئنا بالفتح والظفر وروؤو�ض االأعداء, واأعّدوا لدخولنا 

اأ�شراف  جمع  الكتاب  المو�شل  والي  قراأ  فلّما  والزاد,  الزينة 

المدينة وعر�ض عليهم الكتاب, فقالوا: ال نر�شى بهذا الذّل, وال 

نقبل بهذا االأمر الفظيع, وال ن�شت�شلم لهذه الف�شيحة الم�شينة, 

.Q وحا�شا اأن تتركهم يدخلون علينا راأ�ض الح�شين

فكتب والي المو�شل اإلى �شمر: اإّن اأهل هذا البلد من �شيعة علّي 

المرت�شى, ومحبي اآل العبا, فال اآمن عليكم اإن دخلتم الفتنة, 

�شاغرين,  ويخرجوكم  فيطردوكم,  وجوهكم  في  يثوروا  واأن 

فانزل خارج البلد و�شاأمّدكم بالزاد والعلف, فقبل �شمر ن�شيحة 

المقّد�ض  الراأ�ض  واأنزل  المو�شل,  الوالي, ونزل على فر�شخ من 

قطر  اأنه  فروي  هناك,  كانت  �شخرة  على  وجعله  الرمح,  من 

الدم  منها  وينبع  وتغلي,  �شنة  كّل  تفور  فكانت  دم,  قطرة  منه 

ويقيمون  فيبكون  عندها  يجتمعون  النا�ض  وكان  عا�شوراء,  يوم 

الماآتم والعزاء, وا�شتمّر االأمر كذلك �شنين عديدة حّتى اختفت 

تلك ال�شخرة على عهد مروان بن الحكم حيث ُنقلت من ذلك 

المو�شع اإلى مكان اآخر, وال ُيعلم اأين �شارت, فبنوا مكانها بناء 

.
(1(

اأ�شموه »م�سهد النقطة«

 ,Q 1) �شبهر الميرزا محّمد تقي, نا�شخ التواريخ, حياة االإمام �شّيد ال�شهداء الح�شين(

ترجمة وتحقيق �شّيد علي جمال اأ�شرف, ج3 �ض 64, واأنظر الق�شة اأي�شًا لدى: الكا�شفي 

ح�شين, رو�شة ال�شهداء, ترجمة وتحقيق وتعليق محّمد �شعاع فاخر, �ض 711, وفيه بدل 

مروان: عبد الملك بن مروان.
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ط )اسكي الموصل(:
َ
د أو َبل

َ
َبل

�شمال  والواقعة حاليًا  اليوم,  المعروفة  بلد  وهي غير مدينة 

بغداد واأحد اأق�شية محافظة �شالح الدين, وتبعد حوالي 85 كلم 

يبق  لم  بلط,  اأو  ببلد  ُتعرف  كانت  قديمة  مدينة  هي  بل  عنها, 

غرب  �شمال  في  تقع  عراقّية  بلدة  اليوم  وهي  اأطالل,  اإاّل  منها 

مدينة المو�شل وتبعد عنها حوالي 50 كلم, وتعرف با�شم )ا�شكي 

.
(1(

المو�شل(

ويذكر بع�ض الباحثين اأّن الطريق من المو�شل اإلى ن�شيبين 

طريقين,  اإلى  بلد  عند  ينق�شم  كان  االأيمن  دجلة  جانب  في 

اأعفر,  بتل  ماّرًا  �شنجار  اإلى  ذاهبًا  الي�شار  اإلى  يّتجه  اأحدهما 

وهي بلدة في غربي المو�شل على طريق �شنجار, ويقال لها اليوم 

.
(2(

تّلعفر

قال ياقوت: وهي مدينة قديمة على دجلة فوق المو�شل, بينهما 

فر�شخًا,  وع�شرون  ثالثة  ن�شيبين  وبين  وبينها  فرا�شخ,  �شبعة 

 ,Q ابتلعت يون�ض النبي  اإّنما �شّميت بلط الأّن الحوت  قالوا: 

.
(3(

في نينوى مقابل المو�شل وبّلطته هناك

)1) وهي كلمة تركية تعني المو�شل القديمة.

)2) اأنظر: ل�شترنج, كي, بلدان الخالفة ال�شرقية, �ض 129, وهام�ض �ض 130.

)3) الحموي, معجم البلدان, ج 1, �ض 481.
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بن  بها م�شهد عمر  اأّن  بعد ذلك  يهّمنا هو ما يذكره  والذي 

.
(1(

الح�شين بن علّي بن اأبي طالب, ر�شي اهلل عنه

ومع اأّن ياقوت اكتفى بذكر ذلك, اإال اأّن االإ�شافة الهاّمة هي 

ما تعّر�ض لذكرها ال�شائح الهروّي, حيث قال: مدينة بلط, ويقال 

بلد..., وبها مقام عمر بن الح�شين بن علّي بن اأبي طالب ر�شي 

اهلل عنهم, وقراأت على الحجر الذي ظهر في هذا المو�شع ما 

بن  عمر  مقام  هذا  الرحيم,  الرحمن  اهلل  ب�شم  �شورته:  هذه 

الح�شين بن علّي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنهم وهو اأ�شير في 

�شنة اإحدى و�شتين, تطّوع بعمارته اإبراهيم بن القا�شم المدائني 

 وحب�ض عليه خان القطن من ال�شوق 
(2(

في �شفر �شنة ثالث ومائة

.
(3(

العتيق ببلط

:Q تحقيق ح�ل عمر بن الح�سين

واالإ�شكال الذي يواجه هذا االأثر هو: هل كان لالإمام الح�شين 

ولد ا�شمه عمر؟ 

ونحن نكتفي هنا بت�شجيل المالحظات االآتية:

Q ولدًا بهذا  اأوًل: لم نعثر على َمن ذكر لالإمام الح�شين 

اأوالده  لذكر  تعّر�ض  َمن  اأو  االأن�شاب,  علماء  عند  االإ�شم 

)1) الحموي, معجم البلدان, ج 1, �ض 481.

)2) كذا في الم�شدر, ويبدو لي اأن في هذا التاريخ ت�شحيفًا ما, واهلل العالم.

)3) الهروي اأبو الح�شن علي بن اأبي بكر, االإ�شارات اإلى معرفة الزيارات, �ض 62.
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وتعدادهم, ِمّما يترك عالمة ا�شتفهام و�شّك حول وجود ابن 

بهذا اال�شم, خ�شو�شًا مع اهتمام هوؤالء العلماء بتتّبع االأوالد 

الذكور, ومن عّقب منهم ومن لم يعّقب, وال �شّيما ل�شخ�شية 

.Q مهّمة كاالإمام الح�شين

اأوالد  من  كربالء  في  المقتولين  بين  من  بع�شهم  ذكر  ث�ني�ً: 

Q ولد يقال له: عمر,كاإبن �شهراآ�شوب  االإمام الح�شين 

في المناقب, لكنه �شّرح بوقوع الخالف في ذلك, فقال: مع 

.
(1(

اختالف بينهم

 ,Q وال �شّك اأّن من بين من فيهم خالف و�شّك من اأوالده

هو عمر هذا.

ابن  والّناجين من كربالء  االأ�شرى  بين  بع�شهم من  عّد  ث�لث�ً: 

, واآخر �شّماه 
(2(

لالإمام الح�شين Q, �شّماه بع�شهم عمر

 بالواو.
(3(

عمرو

 ,Q وقد وقع نظير هذا االأمر اأي�شًا في ابن لالإمام الح�شن

واآخر   ,
(4(

الح�شن بن  عمر  واالأ�شرى  الّناجين  من  بع�شهم  فعّد 

, قال الطبري وغيره: وا�شُت�شغر عمرو بن الح�شن 
(5(

�شّماه عمرو

)1) ابن �شهراآ�شوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �ض 113.

)2) الدينوري االأخبار الطوال, �ض 259.

)3) القا�شي النعمان, �شرح االأخبار ج 3, �ض 197.

)4) االإ�شفهاني, مقاتل الطالبيين, �ض 119.

)5) ابن ع�شاكر, تاريخ مدينة دم�شق, ج 45, �ض 484.
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, وقيل اإّنه محّمد بن عمرو بن الح�شن 
(1(

بن علي فُترك فلم يقتل

.R
(2(

بن علي 

اأّن  بع�شهم,  نقلها  التي  واالأخبار  الروايات  من  يبدو  والذي 

ة التي جرت مع يزيد في مجل�شه  م�شتندهم في ذلك هو الق�شّ

عند طلبه م�شارعة ولده, قال الدينوري: وكان يزيد اإذا ح�شر 

فقال  معه,  فياأكالن  عمر  واأخاه  الح�شين  بن  علّي  دعا  غذاوؤه 

ذات يوم لعمر بن الح�شين: هل ت�شارع ابني هذا؟ يعني خالدًا, 

�شيفًا  واأعطه  �شيفًا,  اأعطني  بل  عمر:  فقال  اأقرانه.  من  وكان 

حتى اأقاتله, فتنظر اأيُّنا اأ�شبر. ف�شّمه يزيد اإليه, وقال: �ِشْن�ِشَنٌة 

.
(4(

, هل تلد الحّية اإال حّية!
(3(

ْخَزم
َ
اأعرفها من اأ

ة قد نقلها العديد من الرواة والموؤّرخين باختالف  وهذه الق�شّ

ب�شيط, واختلفوا في ا�شم من جرت معه:

كما   ,Q الح�شين  بن  عمر  حّق  في  بع�شهم  فحكاها 

.
(5(

راأينا

)1) ابن حّبان, الثقات ج 2, �ض 310.

)2) مجلة تراثنا, العدد الثاني, �ض 150 و 157, ت�شمية من قتل مع الح�شين Q, للف�شيل 

بن الزبير, تحقيق ال�شيد محّمد ر�شا الح�شيني.

ْخَزم هو ا�شم �شخ�ض, كان ولدًا عاّقًا الأبيه, فمات وترك 
َ
)3) ال�ِشْن�ِشَنة: الطبيعة وال�شجية, واأ

ْخَزم, ف�شار مثاًل.
َ
بنين عّقوا جّدهم و�شربوه واأدموه, فقال: �ِشْن�ِشَنٌة اأعرفها من اأ

)4) الدينوري, االأخبار الطوال, �ض 259.

)5) وانظر: ابن كثير, البداية والنهاية, ج 8 �ض 212, ابن ال�شّباغ المالكي, الف�شول المهمة 

في معرفة اأحوال االأئمة R �ض 195.
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.
(1(
Q واآخر في حّق عمرو بن الح�شين

.
(2(
Q وثالث في حّق عمرو بن الح�شن

.
(3(
Q ورابع في حّق عمر بن الح�شن

.
(4(
Q وخام�ض في حّق محّمد بن عمرو بن الح�شن

.
(5(

!Q بل لقد ن�شبها بع�شهم اإلى االإمام زين العابدين

ا�شمه   Q الح�شن  لالإمام  ابن  وجود  الحظنا  اإذا  ونحن 

, واإلى كثرة وقوع الت�شحيف بين ا�شمي عمر 
(7(

 اأو عمرو
(6(

عمر

)1) ابن طاوو�ض, اللهوف �ض 85 طبعة المكتبة الحيدرية في النجف, وفي الطبعة المحّققة 

من ال�شيخ فار�ض الح�شون ذكر اأّنه في ن�شخة من اللهوف ورد عمرو بن الح�شين, ولكن في 

ن�شخة اأخرى محفوظة في المكتبة المرت�شوية بم�شهد, وكذا في ن�شخة العالمة المجل�شي 

في البحار )اأنظر: ج 45 �ض 143( ورد: عمرو بن الح�شن.

 ,87 4 �ض  353, ابن االأثير, الكامل في التاريخ, ج  4 �ض  اأنظر: الطبري, تاريخ الطبري, ج   (2(

وترجمة االإمام الح�شين Q ومقتله من الق�شم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير البن 

�شعد, تحقيق ال�شيد عبد العزيز الطباطبائي قد�ض �شره, �ض 84, وغير ذلك.

)3) البخاري اأبو ن�شر, �شّر ال�شل�شلة العلوية, �ض 31, الحلي ابن نما, مثير االأحزان �ض 105.

)4) الري �شهري محّمد, ال�شحيح من مقتل �شّيد ال�شهداء واأ�شحابه R, �ض 1148, نقاًل 

عن اأن�شاب االأ�شراف للبالذري, ج 3 �ض 401.

)5) ابن �شهراآ�شوب, مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �ض 173, وقد نقلها عن الطبري والبالذري 

مما يعني وقوع الت�شحيف فيها جزمًا, وانظر: الخوارزمي, مقتل الح�شين Q, ج 2, 

�ض 82, الطبر�شي, االإحتجاج, ج 2, �ض 39.

 ,64 ابن عنبة, عمدة الطالب, �ض   ,342 1 �ض  االأن�شاب, ج  لباب  ابن فندق,  البيهقي   (6(

العبيدلي, تهذيب االأن�شاب, �ض 33, العمري, المجدي في االأن�شاب, �ض 19, الجه�شمي, 

ابن   ,114 �ض  الجاللي,  الح�شيني  ر�شا  محّمد  ال�شيد  تحقيق   R البيت  اأهل  تاريخ 

قتيبة, المعارف, �ض 212.

النفحة  اليماني,   ,50 �ض  قري�ض,  ن�شب  الزبيري,   ,20 �ض   ,2 ج  االإر�شاد,  المفيد,   (7(

العنبرية, �ض 45, البري, الجوهرة في ن�شب االإمام علي واآله, �ض 32, ابن �شعد, ترجمة 

االإمام الح�شن من الق�شم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير ال بن �شعد, �ض 28, 

ال�شافعي ابن طلحة, مطالب ال�شوؤول, �ض 41, المحب الطبري, ذخائر العقبى, ج 2, �ض 

142- 143, الدوالبي, الذّرية الطاهرة, �ض 104.
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اأي�شًا  ذلك  وقوع  اإمكانّية  واإلى  والم�شّنفات,  الكتب  في  وعمرو 

بين ا�شمي الح�شن والح�شين L, واأّن بع�ض الموؤّرخين ذكر 

اأّن عمرو بن الح�شن كان من بين االأ�شارى والناجين, وذكر بع�ض 

البعيد  من  اإذ  واحدة,  ة  والق�شّ حّقه,  في  ة  الق�شّ هذه  الرواة 

المراد  اأّن  حينئٍذ  نجزم  نكاد  تعّددها,  االأحداث  �شياق  بح�شب 

.Q من هذا ال�شخ�ض هو عمرو بن االإمام الح�شن

واأّما ما ذكره ال�شيخ المفيد, اأعلى اهلل مقامه, من اأّن َعمرًا 

 Q الح�شين  عّمه  يدي  بين  ا�شت�شهدوا  الذين  بين  من  كان 

, فغريب, وذلك الأّن ال�شيخ نف�شه M َلّما ذكر اأ�شماء 
(1(

بالطّف

من ُقتل من اأهل بيت الح�شين Q لم ُي�شر اإلى عمرو من بين 

Q, بل قال: والقا�شم واأبو بكر وعبد اهلل بنو  اأوالد الح�شن 

بينه  وقع  قد  اأّن هناك خلطًا  فيبدو   ,R
(2(

علّي  بن  الح�شن 

, ففي 
(3(

باأبي بكر يكّنى   ,Q الح�شن  اآخر لالإمام  ابن  وبين 

 قال: عبد اهلل هو 
(4(

ح الّن�شابة عمدة الطالب البن عنبة اأّن المو�شّ

 2 Q, ج  اأي�شًا: الخوارزمي, مقتل الح�شين  26, وانظر  2, �ض  )1) المفيد, االإر�شاد, ج 

�ض 53.

)2) المفيد, االإر�شاد, ج 2, �ض 125.

قامو�ض  في  الت�شتري  العالمة  المفيد  كالم  من  فهمه  كما  المذكور,  عمرو  هو  ولي�ض   (3(

الرجال ج 11 �ض 232- 233.

)4) ال�شريف اأبو علي عمر العلوى الكوفي ال�شهير بالمو�شح الن�شابة, ابن علّي بن الح�شين ابن اأخي اللبن 

اأمير  االمام  ابن  االأطرف  عمر  بن  محّمد  بن  اهلل  عبد  بن  يحيى  ابن  ال�شوفي,  محّمد  بن  اهلل  عبد 

الموؤمنين Q, وهو �شاحب كتاب »تهذيب االأن�شاب«, اأنظر: لل�شّيد المرع�شي النجفي, مقّدمته على 

كتاب المجدي في اأن�شاب الطالبيين المو�شومة بـ: المجدي في حياة �شاحب المجدي, �ض 11.
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 ,Q ومع تعّدد عبد اهلل في اأوالد االإمام الح�شن ,
(1(

اأبو بكر

اأّن  يّت�شح  االأكبر,  اهلل  وعبد  االأ�شغر  اهلل  عبد  لديه  كان  حيث 

المقتولين الثالثة من اأوالد االإمام الح�شن Q هم: القا�شم, 

وعبد اهلل االأكبر- ولعّله هو اأبو بكر- وعبد اهلل االأ�شغر المقتول 

الح�شن,  بن  الح�شن  واأّما   ,
(2(
Q الح�شين  عّمه  حجر  في 

.
(3(

وعمرو بن الح�شن, فكانا من الناجين ومن بين االأ�شرى

ومن هنا جاء تعبير ابن �شهراآ�شوب في المناقب, لدى تعداده 

كاالآتي:   Q الح�شن  االإمام  اأوالد  من  المقتولين  ال�شهداء 

.
(4(

وقيل: عمر, وكان �شغيرًا

ة قد جرت مع محّمد بن عمرو بن الح�شن  واأّما كون هذه الق�شّ

اأباه عمرًا كان �شغيرًا في  الأّن  ووجوده في كربالء فبعيٌد جّدًا, 

لهذه  ذكره  عند  اللهوف  وفي  ا�شت�شغر,  اأّنه  تقّدم  كما  كربالء 

, فلم يكن قد ُولد له 
(5(

الحادثة: ُيقال اإّن عمره اإحدى ع�شرة �شنة

محّمد بعد, قال ابن ع�شاكر: وقيل اإّنه �شهد كربالء مع عّم اأبيه 

تي به يزيد بن معاوية 
ُ
الح�شين بن علّي, فاإن كان �شهدها فقد اأ

)1) ابن عنبة, عمدة الطالب, �ض 64.

وهو   ,355 �ض  نجله  بتحقيق  العلوم,  بحر  لل�شّيد   Q الح�شين  مقتل  هام�ض  اأنظر:   (2(

الموافق لما في زيارة الناحية المقّد�شة, كما في البحار ج 98, �ض 270.

)3) انظر: الطبري, تاريخ الطبري, ج 4, �ض 359.

)4) ابن �شهراآ�شوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �ض 112- 113.

)5) ابن طاوو�ض, اللهوف, �ض 112.
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اأباه عمرو  اأّن  اأهل بيته, والمحفوظ  تي به من 
ُ
اأ بدم�شق مع َمن 

ابن الح�شن هو الذي كان بكربالء, ولم يكن محّمد ُولد اإذ ذاك, 

.
(1(

واهلل اأعلم

 ,Q ة قد جرت مع االإمام زين العابدين واأّما كون الق�شّ

ذلك  في  وجوده  ب�شبب  الرواة  لدى  وقع  قد  الخلط  اأّن  فوا�شح 

المجل�ض, م�شافًا اإلى اأّن مثل هذا االقتراح من يزيد, ال ينا�شب 

.
(2(
Q شّن االإمام و�شخ�شيته�

 Q فالخال�شة: اأّن االأقرب كون هذا المقام لعمرو بن الح�شن

اإحدى  �شنة  ال�شام  اإلى  طريقهم  في  ال�شبايا  بموكب  مّروا  َلّما 

و�شتين للهجرة.

َجار:
ْ
ِسن

البلدان: مدينة م�شهورة من  الحموي في معجم  ياقوت  قال 

نواحي الجزيرة, بينها وبين المو�شل ثالثة اأيام, وهي في لحف 

.
(3(

جبل عال

العراق  مدن  من  معروفة  مدينة  �شنجار  بع�شهم:  وقال 

اإلى  الطريق  يمين  عن  ن�شيبين  جنوبي  في  تقع  ال�شمالي, 

بكونها  ا�شتهرت  الجزيرة,  بمعظم مدن  ات�شال  على  المو�شل, 

)1) ابن ع�شاكر, تاريخ مدينة دم�شق, ج 55, �ض 15. 

)2) الري �شهري محّمد, ال�شحيح من مقتل �شّيد ال�شهداء واأ�شحابه R, �ض 1149.

)3) الحموي, معجم البلدان, ج 3, �ض 262.
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مدينة الطرق والقوافل منذ القديم؛ الأّنها �شيطرت على الطريق 

.
(1(

بين العراق و�شورية

وفي �شنجار مزار ُين�شب اإلى ال�شّيدة زينب بنت االإمام علّي بن 

.
(2(

اأبي طالب L, يقوم على ربوة عالية في مدخل المدينة

اأّن هذا المقام كان قد لحقه الهدم والتخريب مّرات  ويبدو 

, وكان في كّل مّرة ُيعاد بناوؤه وتجديده اأو ترميمه, ومن 
(3(

ومّرات

تلك المّرات ما ورد في ن�ضٍّ مكتوب على لوحة رخامّية موجودة 

على جدار غرفة ال�شريح من خارج البناء, جاء فيها: »...جّدد 

بن  ب��س�  �سيدي  الفقير  العبد  علّي,  بنت  زينب  ال�ست  مزار 

.
(4(

خداد... ثم�ن ع�سر ربيع الآخر �سنة 1105 ه�«

لكان   ,O زينب  لل�شّيدة  المزار  هذا  ن�شبة  �شّحت  ولو 

اأو  �شالتها  اأو  اإقامتها  محل  في  بني  للذكرى  بناء  عن  عبارة 

نزولها مثاًل, ولي�ض مو�شعًا لقبرها, كما هو وا�شح.

)1) مجلة المو�شم, العدد الرابع, �شنة 1989, �ض 924.

)2) �شمي�شاني الدكتور ح�شن كامل, مرقد ال�شيدة زينب في �شنجار )�شمال العراق(, مجلة 

المو�شم, العدد الرابع, �شنة 1989 �ض 924.

)3) وفي اأيامنا هذه, وتحديدًا في االأيام االأولى من �شهر اآب اأغ�شط�ض لعام 2014 ميالدي, 

فور  )داع�ض(  وال�شام  العراق  في  االإ�شالمية  الدولة  بتنظيم  ي�شّمى  ما  م�شلحو  قام 

�شيطرتهم على ق�شاء �شنجار التابع لمحافظة نينوى, بتفجير هذا المقام وتدميره, على 

ما ذكرته و�شائل االإعالم, فاإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون.

)4) �شمي�شاني الدكتور ح�شن كامل, مرقد ال�شّيدة زينب في �شنجار )�شمال العراق(, مجلة 

المو�شم, العدد الرابع, �شنة 1989 �ض 926.
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لل�شّيدة  المقام  هذا  ن�شبة  ب�شحة  الجزم  ي�شعنا  ال  اأّننا  اإال 

بكر  اأبي  بن  علي  الح�شن  اأبا  اأّن  وجدنا  حيث   ,O زينب 

اإلى  االإ�شارات  كتابه  في  للهجرة,   611 �شنة  المتوّفى  الهروي 

 ,Q الموؤمنين  الأمير  المقام  هذا  ين�شب  الزيارات,  معرفة 

قال: مدينة �شنجار, بها م�شهد علّي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه 

.
(1(

على الجبل

 Q اللهمَّ اإاّل اأن يتعّدد ذلك باأن يكون م�شهدًا الأمير الموؤمنين

ومزارًا لل�شّيدة زينب O, كما اتفق ذلك في بع�ض االأماكن 

ْيِبْين  التي مرَّ بها موكب ال�شبي اأي�شًا, كمدينة بال�ض ومدينة َن�شِ

 ,Q التي ذكروا اأّن فيهما م�شهَدين لالإمام علّي بن اأبي طالب

.
(2(

م�شافًا اإلى م�شهد الراأ�ض وغيره كما �شياأتي

ِصْيِبْين:
َ
ن

قال ياقوت الحموي: هي مدينة عامرة من بالد الجزيرة على 

.
(3(

جاّدة القوافل من المو�شل اإلى ال�شام

وهذه المدينة اليوم هي اإحدى المدن التركية, الواقعة على 

الحدود ال�شورّية المتاخمة لمدينة القام�شلي.

)1)  الهروي اأبو الح�شن علي بن اأبي بكر, االإ�شارات اإلى معرفة الزيارات, �ض 60.

)2) الم�شدر نف�شه, �ض 57, و�ض 60.

)3) الحموي, معجم البلدان, ج 5, �ض 288.
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 ,Q زين العابدين 
(1(

قال الهروي: وبها )يعني ن�شيبين( م�شجد

, ُيقال: اإّن راأ�ض الُح�شين 
(2(

وبها م�شهد الراأ�ض في �شوق الن�شابين

ر�شي اهلل عنه ُعّلَق به َلّما عبروا بال�شّبي اإلى ال�شام.

, واهلل 
(3(

وبها م�شهد النُّقطة, ُيقال: اإّنه من دم الراأ�ض هناك

.
(4(

اأعلم

وقد ذكره اأي�شًا ابن �شهراآ�شوب في المناقب �شمن الم�شاهد 

.
(5(

التي تن�شب لراأ�ض  الح�شين Q كما تقّدم

ان: َحرَّ

ان  قال الحموي: وهي على طريق المو�شل وال�شام والروم, وحرَّ

, وقد احتمل المحّدث النوري M كال 
(6(

اأي�شًا من قرى حلب

عند  اإليه  المن�شرف  لكّن  المق�شود,  هو  يكون  اأن  المو�شعين 

االإطالق هي المدينة االأولى االأكثر �شهرة, التي هي اإحدى المدن 

التركّية اليوم.

)1) في االأعالق الخطيرة: م�شهد بدل: م�شجد.

)2) الن�شابون: ن�شبة اإلى �شنع وبيع الن�شاب, وهي ال�شهام.

)3) في االأعالق الخطيرة: نقط من دم الراأ�ض نقطة هناك.

)4) الهروي اأبو الح�شن علي بن اأبي بكر, االإ�شارات اإلى معرفة الزيارات, �ض 60, وانظر: ابن 

�شّداد, االأعالق الخطيرة في ذكر اأمراء ال�شام والجزيرة, ج 3, ق 1, �ض 125.

)5) ابن �شهراآ�شوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �ض 82.

)6) الحموي, معجم البلدان, ج 2, �ض 235- 236.
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وقد اأ�شار المحّدث النوري M في كتابه اللوؤلوؤ والمرجان 

من  القراآن  تالوة  و�شماعه  الحّراني  اليهودي  يحيى  ة  ق�شّ اإلى 

الراأ�ض ال�شريف عند عبوره من هناك, واإ�شالمه و�شهادته نقاًل 

اهلل  ف�شل  الّدين  غياث  ال�شّيد  الجليل  المتبّحر  الفا�شل  عن 

رو�شة  كتاب  في  المعروف  المحّدث  الرحمن,  عبد  ال�شّيد  بن 

االأحباب, وقال: اإّن قبر يحيى هناك وهو معروف بيحيى ال�شهيد, 

.
(1(

ومعروف اأّن الدعاء عند قبره م�شتجاب

التي  هي  النوري  المحّدث  اإليها  اأ�شار  التي  الرواية  وهذه 

نقلها المال ح�شين الكا�شفي )ت: 910( على ما يبدو في كتابه 

ذلك  في  وقع  وِمّما  الراوي:  يقول  قال:  حيث  ال�شهداء,  رو�شة 

الطريق اأّنهم بلغوا حّران وفيها قلعة يقيم فيها رجل من اليهود 

على  ويتفّرج  القادمين  ي�شتقبل  فخرج  الحّراني,  يحيى  وُيدعى 

 ,Q الح�شين  راأ�ض  تقع عينه على  به  واإذا  الروؤو�ض, وفجاأة 

واإذا  اإليه  ي�شتمع  واأن�شت  نحوه  فتقّدم  تتحّركان,  �شفتيه  فراأى 

 ,
به يتلو قوله تعالى: چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ)2)

فعجب يحيى مّما راأى, وراح ي�شاأل راأ�ض من هذا؟ فقالوا: راأ�ض 

فقالوا:  اأّمه؟  هي  فمن  اأباه,  عرفنا  فقال:  علّي,  بن  الح�شين 

ال�شيخ  المنبر, تعريب  اآداب  اللوؤلوؤ والمرجان في  العالمة ح�شين,  النوري الطبر�شي   - (1(

اإبراهيم بدوي, �ض 188.

)2) �شورة ال�شعراء, االآية: 227.
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فاطمة بنت محّمد, فقال اليهودي: لو لم يكن دين جّده حّقًا لما 

ظهر له هذا البرهان, ثّم نطق بال�شهادتين وق�ّشم عمامته قطعة 

يت�شّترن بها, وكان عليه طيل�شان خّز  ال�شّيدات  قطعة واأعطاها 

فاأعطاه االإمام زين العابدين ومعه األف درهم وقال: اأنفقها فيما 

تحتاجه, ف�شربه الموكلون بالراأ�ض �شربًا مبّرحًا, وقالوا: ما هذا 

الفعل الذي فعلته؟ وِلَم ُتدافع عن عدّو والي ال�شام؟ ابتعد عن 

هوؤالء االأ�شرى واإاّل قتلناك, ولكن يحيى ذاق طعم موّدتهم فاأمر 

خم�شة  وقتل  عليهم  حمل  ثّم  عاليًا,  وكّبر  ب�شيفه,  فاأتوه  اأتباعه 

يزار في مدخل حّران معروف  له قبر  واليوم  وا�شت�شهد,  منهم 

عندها  وي�شتجاب  ال�سهيد«,  يحيى  »تربة  وت�شّمى:  وم�شهور, 

.
(1(

الّدعاء

َباِلس )مسكنة):

, مدينة م�شهورة بين 
(2(

وهي اأّول بالد ال�شام ِمّما يلي الفرات

اإّن بينها  , وقيل 
(3(

الّرّقة وحلب, على ع�شرين فر�شخًا من حلب

 .
(4(

وبين حلب خم�شة ع�شر فر�شخًا

)1) كا�شفي ح�شين, رو�شة ال�شهداء, ترجمة وتحقيق وتعليق محّمد �شعاع فاخر, �ض 710.

)2) ابن �شّداد, االأعالق الخطيرة في ذكر اأمراء ال�شام والجزيرة ج 1, ق 2, �ض 15.

)3) ال�شمعاني, االأن�شاب ج 1, �ض 268,  والجزري ابن االأثير, اللباب في تهذيب االأن�شاب, 

ج 1, �ض 113.

)4) اأبو الفداء, تقويم البلدان, �ض 267.
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على  ال�شام  الأهل  فر�شة  وكانت  عامرًا,  اإليها  الطريق  وكان 

.
(1(

الفرات

قال الحموي في معجم البلدان: بال�ض: بلدة بال�شام بين حلب 

والرّقة, �شميت فيما ذكر ببال�ض بن الروم بن اليقن بن �شام بن 

نوح Q, وكانت على �شفة الفرات الغربية, فلم يزل الفرات 

ي�شرق عنها قلياًل قلياًل حتى �شار بينهما في اأيامنا هذه اأربعة 

.
(3(

. بينها وبين حلب يومان
(2(

اأميال..

وهذه المدينة لم تعد تعرف اليوم با�شم بال�ض, بل ُيقال لها 

االآن: م�شكنة, جاء في هام�ض االأعالق الخطيرة لمحّققه يحيى 

زكريا اأّن: بال�ض من اأعمال ال�شام لوقوعها في يمين الفرات, اأي 

اأر�ض  الرّقة, عند حّد  الغربي..وبال�ض تقع في غرب  في جانبه 

الجنوب,  اإلى  جريانه  بعد  �شرقًا,  الفرات  يّتجه  حيث  �شّفين, 

وكانت فر�شة الأهل ال�شام على الفرات.

م�سكنة«.  »اأ�سكي  با�شم:  العثماني  العهد  في  بال�ض  و�ُشهرت 

في  م�شكنة  وتتبع  »م�سكنة«.  با�شم:  اال�شتقالل  بعد  و�ُشهرت 

غفل ذكر 
ُ
الحا�شر اإدارايًا منطقة منبج من محافظة حلب. وقد اأ

الكتب  في  اإال  اال�شم,  بهذا  ُتذكر  تعد  ولم  هذا,  با�شمها  بال�ض 

)1) ابن حوقل, �شورة االأر�ض, �ض 165, االأ�شطخري المعروف بالكرخي, م�شالك الممالك, 

�ض 62.

)2) الحموي, معجم البلدان, ج 1, �ض 328.

)3) الم�شدر نف�شه, ج 2, �ض 284.
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.
(1(

التاريخّية القديمة, اأو ما هو في حكمها

قال ال�شائح الهروّي: وبها )يعني بال�ض( م�شهد الطرح, وبها 

م�شهد الحجر, ُيقال: اإّن راأ�ض الح�شين ر�شي اهلل عنه ُو�شع عليه 

.
(2(

عندما عبروا بال�شبي, واهلل اأعلم

مدينة حلب:

طريق  مدرج  على  واقعة  وهي  ال�شورّية,  المدن  اأ�شهر  من 

.
(3(

العراق اإلى الثغور و�شائر ال�شامات كما قالوا

ُقتل   61 �شنة  في  بالغّزي:  ال�شهير  الحلبي  الموؤّرخ  يقول 

الح�شين بن علّي ر�شي اهلل عنهما بكربال, واحتّز راأ�شه ال�شريف 

�شمر بن ذي الجو�شن, و�شار به وبمن معه من اآل الح�شين اإلى 

الجبل  عند  به  ونزل  حلب,  على  بطريقه  فمرَّ  دم�شق  في  يزيد 

.
(4(

غربي حلب

)1) اأنظر: االأعالق الخطيرة في ذكر اأمراء ال�شام والجزيرة, ج 1, ق 2, �ض 9, عن كتاب 

بلدان الخالفة ال�شرقية, �ض 139, والمنجد- ق�شم االأعالم- مادة اأ�شكي م�شكنة, والدليل 

الهجائي للمدن والقرى والمزارع في القطر العربي ال�شوري, �ض 121.

)2) الهروي اأبو الح�شن علي بن اأبي بكر, االإ�شارات اإلى معرفة الزيارات, �ض 57. وانظر: ابن 

�شّداد, االأعالق الخطيرة في ذكر اأمراء ال�شام والجزيرة, ج 1, ق 1, �ض 187.

)3) ابن حوقل, �شورة االأر�ض �ض 163, االأ�شطخري, م�شالك الممالك �ض 61.

)4) الحلبي, ال�شهير بالغّزي, كامل بن ح�شين بن محّمد بن م�شطفى البالي, نهر الذهب في 

تاريخ حلب, ج 3, �ض 23.
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وقد تمَّ ت�شيّيد ثالثة م�شاهد في هذه المدينة:

قط: الم�شه  الأّول: م�شه  ال�شِّ

} حول  الدين  ال�شيخ محّمد حرز  الخبير  البّحاثة  يقول 

م�شهد ال�شقط: وورد اأّن مح�شن ال�ّشقط هو الذي اأ�شقطته بع�ض 

Q الم�شبّيات - بعد حادثة كربالء الدامية  ن�شاء الح�شين 

وقد  ال�شام,  اإلى  ومنها  الكوفة  اإلى  كربال  من   - هـ   61 �شنة 

الحثيث  وال�ّشير  الجفاء  من  الن�شوة  راأين  ِلما  حملها,  اأ�شقطت 

.
(1(

وال�شرب المبّرح من اأجالف اأهل الكوفة واأوالد البغايا

وقد نقل ياقوت الحموي )المتوّفى �شنة 626 هـ( في معجم 

البلدان عن بع�شهم قوله: »ج��سن« جبل في غربي حلب, ومنه 

منذ  بطل  اإّنه  ويقال:  معدنه,  وهو  االأحمر  النحا�ض  يحمل  كان 

عبر عليه �شبي الح�شين بن علّي, ر�شي اهلل عنه, ون�شاوؤه, وكانت 

ال�شّناع  من  فطلبت  هناك  فاأ�شقطت  حاماًل  الح�شين  زوجة 

عليهم,  ومنعوها, فدعت  ف�شتموها  وماًء  الجبل خبزًا  ذلك  في 

فمن االآن من عمل فيه ال يربح, وفي ِقبِلّي الجبل م�شهد ُيعرف 

ن بن  قط ي�شّمى مح�شِّ كة, وال�شِّ قط وي�شّمى م�شهد الدِّ بم�شهد ال�شِّ

.
(2(

الح�شين, ر�شي اهلل عنه

)1) حرز الدين, ال�شيخ محّمد, مراقد المعارف, ج 2, �ض 301.

)2) الحموي, معجم البلدان, ج 2, �ض 186.
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جبل  �شفح  في  البلد  غربّي  وفي  يقول:  حلب  عنوان  وتحت 

 اأّنه �شقط لما جيء 
(1(

ن بن الح�شين يزعمون جو�شن قبر المح�شِّ

بال�شبي من العراق ليحمل اإلى دم�شق, اأو طفل كان معهم بحلب 

.
(2(

فدفن هنالك

بغية  في  للهجرة(   660 �شنة  )المتوّفى  العديم  ابن  ويذكر 

)1) والعجب من �شاحب مو�شوعة االإمام الح�شين Q ما ذكره في المجلد الخام�ض �ض 

206, حيث قال: فاإّن تعبير موؤّلف معجم البلدان كلمة: يزعمون, داّل على عدم �شالحّية 

اأو  المح�ّشن  با�شم  ابنًا  اأحداث كربالء  في  نعرف  ال  واإّننا  ة  لال�شتناد, خا�شّ الّظن  هذا 

واإّن ال�شهرة  Q, ولم يرد �شيء عنهما في الكتب,  زوجة حاماًل من االإمام الح�شين 

المحّلية- على فر�ض �شّحة الرواية- ال تتجاوز حّد كونها عقيدة عاّمة وعادية. انتهى. 

وهذا الكالم ينق�شه الّدقة, فاإّن تعبير يزعمون اأو ُيقال, �شببه عدم وجود رواية م�شندة 

كتاب  في  ذلك  يجد  لم  واأّنه  بذلك,  الت�شريح  العديم  ابن  من  و�شياأتي  االأمر,  هذا  في 

يومنا هذا عن  واإلى  الوقت  اأهل حلب في ذلك  توارثه  ما  واأّن م�شدره هو  يعتمد عليه, 

مرور ال�شبايا بذلك المكان, فاإّن ت�شمية هذا الجبل بجو�شن, �شببه وجود ال�شمر مع ذلك 

الركب, وم�شهد ال�ّشقط �شببه اأّن اإحدى ن�شاء الح�شين Q اأ�شقطت هناك, و�شياأتي عن 

ابن �شّداد اأّن �شيف الدولة الحمداني َلّما حفر وجد لوحًا مكتوبًا عليه هذا قبر المح�ّشن 

بن الح�شين بن علّي بن اأبي طالب, وهم يفّرقون في ن�شبة هذا المقام عن غيره ِمّما كان 

�شبب بنائه روؤيا اأو منام, كّل هذا يورث االطمئنان ب�شّحة ما يذكره النا�ض اإجمااًل. واأّما 

عدم ذكر هذا ال�ّشقط اأو حمل زوجة لالإمام الح�شين Q في الكتب فهو اأوهن من اأن 

ي�شتدّل به, بعد االإهمال الكبير الذي تعّر�ض له تراث اأهل البيت R, واإذا كّنا نجد اأّن 

�شقط �شّيدة الن�شاء فاطمة الزهراء O الذي �شّماه ر�شول اهلل P مح�ّشنًا, وقد جرى 

االأن�شاب  اأهمل ذكره بع�ض علماء  اأحداث موؤلمة ومفجعة, ومع ذلك  عليه ما جرى من 

وعدد كبير من الموؤّرخين والرواة, فما بالك ب�شقط في طريق ال�شبي لم يّطلع على اأمره 

اإال عدد محدود من اأهل تلك البالد, تناقله الخلف من ال�شلف عندهم, حّتى بات اأمرًا 

�شائعًا ومعروفًا ال ينكره منكر بينهم, وال يجهله اأحد منهم, فو�شل اإلينا خبره عن طريق 

هوؤالء النا�ض, الذين لم تتوّفر لديهم دواع للو�شع والجعل واالختراع, على خالف بع�ض 

الرواة الذين حاكوا ما حاكوه وو�شعوا ما و�شعوه تقربًا اإلى ال�شلطان, اأوتزلفًا لنيل بع�ض 

الحطام.

)2) الحموي, معجم البلدان, ج 2, �ض 284.
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في  جاء  لما  اأكثر  تف�شيل  فيه  كالمًا  حلب  تاريخ  في  الطلب 

كالم الحموي فيقول عند ذكر م�شهد الدّكة: ويقال اإّن به �شقطًا 

.
(1(

للح�شين بن علّي ر�شي اهلل عنه

ويقول عند ذكر جبال حلب: جبل جو�شن, وهو جبل من غربّي 

مدينة حلب, وفي لحفه نهر قويق, وي�شمى قويق في ذلك المو�شع 

العوجان؛ وهذا الجبل فيه معدن النحا�ض.

واأخبرني والدي M قال: اإّنما امتنعوا من عمل النحا�ض به 

الأّنهم عملوه فما ح�شل فيه فائدة, وقيل: اإّن �شبب عدم الفائدة 

فيه قّلة الحطب بحلب.

بني  اأعيان  بع�ض  واأظّنه  الحلبيين,  بع�ض  بخّط  وقراأت 

الح�شين  �شبي  عليه  عبر  منذ  بطل  اإّنه  ويقال  قال:  المو�شول, 

R, واأّن زوجة الح�شين كانت حاماًل, واأّنها  ون�شاوؤه واأوالده 

اأ�شقطت هناك وطلبت من ال�شياع في ذلك الجبل خبزًا اأو ماء, 

واأّنهم �شتموها, ومنعوها فدعت عليهم, واإلى االآن َمن عمل فيه 

لم يربح �شوى التعب.

�شمعت بع�ض �شيوخ ال�شيعة بحلب يقول: كان دعاوؤها عليهم: 

ال اأربح اهلل لكم تجارة, فما ربحوا بعدها.

)1) ابن العديم, بغية الطلب في تاريخ حلب, ج 1, �ض 8.
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ي�شّمى م�شهد  قط, وهو  بال�شِّ وِقْبِليِّ الجبل فيه م�شهد يعرف 

ن بن الح�شين. الّدكة, وال�ّشقط ي�شّمى المح�شِّ

قلت: ولل�شيعة بحلب فيه اعتقاد عظيم, وينذرون له النذور, 

ُي�شّمى!  ال  ال�ّشقط  الأّن  له؛  اأ�شل  ال  ن  بالمح�شِّ ال�ّشقط  وت�شمية 

في  الن�ّشابون  يذكره  اأن  ينبغي  فكان  و�شّمي,  ا�شتهّل  كان  واإن 

 Q الح�شين  كان  اإن  اإاّل  اللهمَّ  يذكر,  لم  هذا  ومع  كتبهم, 

اأ�شقطت  فلّما  المح�ّشن,  اإمراأته  بطن  في  ما  ت�شمية  على  عزم 

اأطلق هذا اال�شم, لكّن هذا وغيره لم يذكر في كتاب ُيعتمد عليه, 

الفرنج على حلب  ولّما نزل  الحلبيون ما ذكرناه.  يتداول  واإّنما 

ال�شريح  نب�شوا  وخم�شمائة  ع�شرة  ثماني  �شنة  في  وح�شروها 

الذي ُيقال به ال�ّشقط في الم�شهد المذكور, ونزلوا فيه, فلم يروا 

.
(1(

فيه �شيئًا فاأحرقوه.. 

االأعالق الخطيرة )الذي  الم�شهد في  �شّداد هذا  ابن  وذكر 

و�شع كتابه �شنة 679 للهجرة( عند ذكر الم�شاهد والمزارات في 

حلب فقال: ومنها: م�شهد الدّكة- وهو في غربّي حلب- و�ُشّمي 

المطّل  الجبل  على  دّكة  له  كانت  الدولة  �شيف  الأّن  اال�شم  بهذا 

على الم�شهد يجل�ض عليها للنظر اإلى حلبة ال�شّباق, فاإّنها كانت 

تجري بين يديه في ذلك الوطاء اّلذي فيه الم�شهد.

)1) ابن العديم, بغية الطلب في تاريخ حلب, ج 1, �ض 114- 115.
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�شنة  يعني  ال�شنة-  وفي  تاأريخه:  في  اأبي طّي  بن  يحيى  قال 

�شبب  وكان  الدّكة.  م�شهد  ظهر  وثالثمائة-  وخم�شين  اإحدى 

ظهوره اأّن �شيف الدولة علّي بن حمدان كان في اإحدى مناظره, 

بداره اّلتي بظاهر المدينة, فراأى نورًا ينزل على المكان اّلذي 

فيه الم�شهد عّدة مّرات. فلّما اأ�شبح ركب بنف�شه اإلى ذلك المكان 

بن  ن  المح�سِّ )قبر(  »هذا  كتابة:  عليه  حجرًا  فوجد  وحفره 

الح�سين بن علّي بن اأبي ط�لب«- ر�شي اهلل عنهم- فجمع �شيف 

ن؟  المح�شِّ ا�شمه  ولد  للح�شين  كان  و�شاألهم: هل  العلوّيين  الدولة 

O كانت  اأّن فاطمة  فقال بع�شهم: ما بلغنا ذلك واإّنما بلغنا 

كان  فلّما  ن.  مح�شِّ بطنك  في   :-P النبّي-  لها  فقال  حاماًل, 

يوم البيعة هجموا عليها في بيتها الإخراج علّي Q اإلى البيعة 

. وقال بع�شهم: ُيحتمل اأّن �شبي ن�شاء الح�شين َلّما 
(1(

ْخدجت
ُ
فاأ

وردوا هذا المكان طرح بع�ض ن�شائه هذا الولد. فاإّنا نروي عن 

اأّن هذا المكان �ُشّمي بَجْو�َشن الأّن �َشمر بن ذي الَجْو�َشن  اآبائنا 

النحا�ض  فيه  ُيعَمل  معدٌن  واأّنه  والروؤو�ض,  بال�شبي  عليه  نزل 

زينب  عليهم  فدعت  بال�شبي  فرحوا  المعدن  اأهل  واأّن  االأ�شفر, 

 الح�شين فف�شد المعدن من يومئذ.
(2(

اأخت

)1) يقال اأخدجت المراأة: اإذا األقت ولدها ناق�ض الخلق, اأو قبل تمام االأيام.

)2) في بع�ض ن�شخ الكتاب: زينب بنت الح�شين.
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َثُر 
َ
وقال بع�شهم: اإّن هذه الكتابة اّلتي على الحجر قديمة, واأ

هذا المكان قديم, واإّن هذا الّطرح اّلذي زعموا لم يف�شد, وبقاوؤه 

المفاو�شة  هذه  النا�ض  بين  ف�شاع  الح�شين.  ابن  اأّنه  على  دليل 

اّلتي جرت وخرجوا اإلى هذا المكان واأرادوا عمارته, فقال �شيف 

 تعالى لي في عمارته على ا�شم 
ّ

الدولة: هذا مو�شع قد اأذن اهلل

اأهل البيت.

قال يحيى بن اأبي طّي: ولحقت باب هذا الم�شهد, وهو باب 

اأهل  بخّط  عليها  مكتوب  قنطرة  عليه  اأ�شود,  حجر  من  �شغير 

وجه  ابتغاء  المبارك  الم�شهد  هذا  َر  َعمَّ عري�شة:  كتابة  الكوفة 

ن بن الح�شين بن  اهلل تعالى وقربة اإليه على ا�شم موالنا المح�شِّ

علّي بن اأبي طالب R االأمير االأجّل �شيف الدولة اأبو الح�شن 

.
(1(

علّي بن عبد اهلل بن حمدان. وذكر التاأريخ المتقّدم

ثّم يذكر ابن �شّداد ما جرى من عمارات واإ�شافات وخراب 

.
(2(

اأو نهب اأو تخريب على هذا الم�شهد خالل فترات متالحقة

:Q الم�سهد الث�ني: م�سهد الح�سين

يقول ابن العديم: وفي �شفح جبل جو�شن من �شمالي م�شهد 

لمنام  الحلبيون  بناه  الح�شين,  ي�شّمى م�شهد  اآخر  كة م�شهد  الدِّ

)1) ابن �شّداد, االأعالق الخطيرة في ذكر اأمراء ال�شام والجزيرة, ج 1, ق 1, �ض 147- 150.

)2) الم�شدر نف�شه, �ض 150- 151.
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وتبّرع  ومنجوره,  واإحكامه  بنائه  في  وتنّوقوا  روؤي,  اأّنه  زعموا 

فيه؛  �شنعته  واأظهر  منه,  �شيء  في عمارة  ال�شّناع  جماعة من 

ا�شتمالة  ح�شنًا,  وقفًا  عليه   M غازي  الظاهر  الملك  ووقف 

.
(1(

لقلوب ال�شيعة من اأهل حلب

جبل  �شفح  وهو  الح�شين,  م�شهد  ومنها:  اد:  �شدَّ ابن  ويقول 

َجْو�َشن, وكان ال�شبب في اإن�شائه ما حكاه يحيى بن اأبي طيء في 

تاأريخه اأّن رجاًل راعيًا ُي�شّمى عبد اهلل ي�شكن في درب المغاربة 

وكان يخرج كّل يوم لرعي الغنم, فنام في يوم الخمي�ض الع�شرين 

من ذي الحجة �شنة ثالث و�شبعين وخم�شمائة بعد �شالة الظهر, 

رجاًل  كاأّن  الم�شهد,  فيه  ُبني  اّلذي  المكان  في  نومه  في  فراأى 

اأخرج ن�شفه من �شقيف الجبل المطّل على المكان ومّد يده اإلى 

. فقال له: يا موالي الأّي �شيء اأخذت هذه 
(2(

الوادي واأخذ عنزًا

العنزة ولي�شت لك؟ فقال: ُقل الأهل حلب يعّمرون في هذا المكان 

اإلى قولي.  الح�شين. فقال: ال يرجعون  وي�شّمونه م�شهد  م�شهدًا 

فقال: ُقل لهم يحفرون هناك, ورمى بالعنز من يده اإلى المكان 

قوائمها  غا�شت  قد  العنز  راأى  ا�شتيقظ  فلما  اإليه.  اأ�شار  اّلذي 

في المكان, فجذب العنز فظهر الماء من مكان قوائمها, فدخل 

)1) ابن العديم, بغية الطلب في تاريخ حلب, ج 1, �ض 114- 115.

ب  )2) الَعَنَزة: بالتحريك, اأطول من الع�شا واأق�شر من الرمح, والجمع َعَنز وَعَنَزات, كَق�شَ

َبات. وَق�شَ
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فخرج  راأى,  بما  وحّدث  القبلّي  الجامع  باب  على  ووقف  حلب 

جماعة من اأهل البلد اإلى المكان اّلذي ذكر, فراأوا العالمة على 

ما و�شف. وكان هذا المو�شع الذي ظهرت فيه العين في غاية 

ال�شالبة بحيث اإّنه ال ُتعمل فيه المعاول وكان به معدن للنحا�ض 

ذلك  في  خّطوا  ثّم  ماوؤها.  وغزر  فثّرت  العين  فاأنبطوا  قديمًا 

.
(1(

المكان الم�شهد المذكور..

يق�شدهما  اليوم,  معروفين  يزاالن  ال  الم�شهدان,  وهذان 

عامة النا�ض للزيارة والتبّرك من اأنحاء مختلفة.

الم�شه  الثالب: م�شه  النقطة:

وحول هذا الم�شهد يقول ال�شيخ حرز الدين: وبالقرب منه- 

الجو�شن  جبل  �شفح  في  النقطة«  »م�سهد  ال�ّشقط-  م�شهد  اأي 

تلك  في  والم�شهور  المعروف  النقطة.  بم�شهد  و�ُشّمي  اأي�شًا, 

البقاع اأّنه َلّما و�شل �شبي عيال الح�شين Q اإلى هذا الجبل 

 بات فيه الكوفيون وَحَمَلة الروؤو�ض مع ال�شبايا, وقد و�شعوا راأ�ض 

Q على حجر مرتفع فقطرت منه قطرة دم زكي  الح�شين 

)1) ابن �شّداد, االأعالق الخطيرة في ذكر اأمراء ال�شام والجزيرة, ج 1, ق 1, �ض 152- 153. 

 114 اأي�شًا ابن الوردي في خريدة العجائب وفريدة الغرائب �ض  واأورد ذلك باخت�شار 

حيث قال: جبل جو�شن: غربي حلب, وفيه معدن النحا�ض. قيل: اإنه بطل منذ عبر عليه 

�شبي الح�شين بن علي ر�شي اهلل عنهما, وكانت زوجة الح�شين مثقلة بالحمل فطرحت 

هناك. وبه م�شهد مبارك يعرف بم�شهد الطرح, وطلبت من �شّناع النحا�ض ماء لل�شرب 

فمنعوها و�شبوها, فدعت عليهم فامتنع الربح من ذلك الحين. انتهى. 
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واهتمام,  اإعجاب  مو�شع  القطرة  فكانت  الحجر,  ذلك  على 

الحمداني  الدولة  �شيف  فتح  حتى  القطر  ذلك  اأهل  فحفظها 

بناية  عليها  فبنى  الزكي  الدم  قطرة  بمو�شع  واأعلموه  ال�شام, 

.
(1(

اأثرّية مهّمة

بالغّزي  ال�شهير  الحلبي  قال  اليوم,  له  اأثر  ال  الم�شهد  وهذا 

اأبي  ابن  ويوؤخذ من كالم  اأبي طي:  ابن  الموؤّرخ  نقله لكالم  بعد 

طي اأّنه كان بينهما - يعني الم�شهدين المتقّدمين- م�شهد اآخر 

يعرف بم�شهد النقطة, وهو مما ال اأثر له. قلت: ذكر اأّن �شبب بناء 

م�شهد النقطة هو اأّن راأ�ض الح�شين لّما و�شلوا به اإلى هذا الجبل 

و�شعوه على االأر�ض فقطرت منه قطرة فوق �شخرة بنى الحلبيون 

ال�شخرة  هذه  ولعّل  النقطة.  م�شهد  و�ُشّمي  الم�شهد  هذا  عليها 

اإلى محراب م�شهد الح�شين  الم�شهد بعد خرابه  نقلت من هذا 

من  والمفهوم  اآخر:  مو�شع  في  يقول  اأن  اإلى   .
(2(

عليها... فُبِني 

ة م�شهد النقطة اأّنه كان بين م�شهد الح�شين وم�شهد ال�شيخ  ق�شّ

ن, عين ماء ُبِنَي في مكانها م�شهد النقطة المذكور, وهي  مح�شِّ

.
(3(

االآن ِمّما ال اأثر له, ولعّلها كانت فن�شبت واهلل اأعلم

)1) حرز الدين, ال�شيخ محّمد, مراقد المعارف, ج 2, �ض 302- 303.

)2) الحلبي, ال�شهير بالغّزي, كامل بن ح�شين بن م�شطفى بن محّمد البالي, نهر الذهب في 

تاريخ حلب, ج 2, �ض 282.

)3) الم�شدر نف�شه, �ض 285.
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ْسرين:
َّ
ِقن

وكانت  حلب,  منها  بال�شام  كورة  وهي  الحموي:  ياقوت  قال 

قّن�شرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حم�ض..., وما 

على  الروم  وغلبت   ,351 �شنة  كانت  اأن  اإلى  اآهلة  عامرة  زالت 

مدينة حلب وقتلت جميع ما كان برب�شها فخاف اأهل قّن�شرين 

وتفرقوا في البالد, فطائفة عبرت الفرات وطائفة نقلها �شيف 

الدولة بن حمدان اإلى حلب كثَّر بهم من بقي من اأهلها فلي�ض بها 

اليوم اإال خان ينزله القوافل وع�ّشار ال�شلطان وفري�شة �شغيرة. 

وقال بع�شهم: كان خراب قّن�شرين في �شنة 355 قبل موت �شيف 

�شيف  وعجز  الروم  ملك  اإليها  خرج  قد  كان  باأ�شهر,  الدولة 

الدولة عن لقائه فاأمال عنه فجاء اإلى قّن�شرين وخربها واأحرق 

ر قّن�شرين بلدة باقية اإلى  م�شاجدها ولم تعمر بعد ذلك, وحا�شِ

.
(1(

االآن, ذكرت في مو�شعها..

.
(2(

وكانت الم�شافة بينها وبين حلب تقّدر في ال�شابق بيوم

اأّن هذه المدينة كانت ت�شاهي مدينة  وذكر بع�ض الباحثين 

العربي  العهد  اأوائل  خالل  عليها  تفّوقت  بل  �شهرتها,  في  حلب 

المقاطعة  عا�شمة  جعلت  اأّنها  لدرجة  �شوريا,  في  االإ�شالمي 

ولكّنها  قّن�سرين«,  »جند  الوقت  ذلك  في  الم�شّماة  ال�شمالية 

)1)  الحموي, معجم البلدان, ج 4, �ض 404.

)2) الم�شدر نف�شه, ج 2, �ض 284.
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�شيئًا  وُهجرت  حلب,  لمدينة  االأهّمية  هذه  عن  بالتدريج  تخّلت 

ف�شيئًا بحيث لم يبق منها ما بين القرنين الثالث ع�شر والرابع 

.
(1(

ع�شر اإال الخرائب

وقد نقل ابن �شهراآ�شوب عن النطنزي في الخ�شائ�ض اأّنه: َلّما 

جاوؤوا براأ�ض الح�شين ونزلوا منزاًل يقال له: قّن�شرين, اّطلع راهب 

من �شومعته اإلى الراأ�ض فراأى نورًا �شاطعًا يخرج من فيه وي�شعد 

واأدخله  الراأ�ض  واأخذ  درهم  اآالف  بع�شرة  فاأتاهم  ال�شماء,  اإلى 

�شومعته, ف�شمع �شوتًا ولم يَر �شخ�شًا, قال: طوبى لك وطوبى لمن 

عرف حرمته, فرفع الراهب راأ�شه قال: يا رّب بحّق عي�شى تاأمر 

هذا الراأ�ض بالتكّلم معي, فتكّلم الراأ�ض وقال: »ي� راهب اأّي �سيء 

اأنت؟ قال: »اأن� بن محّمد الم�سطفى, واأن� بن  تريد«! قال: َمن 

علّي المرت�سى, واأن� بن ف�طمة الزهراء, واأن� المقت�ل بكربالء, 

على  وجهه  الراهب  فو�شع  ف�شكت,  العط�س�ن«,  اأن�  المظل�م,  اأن� 

وجهه, فقال: ال اأرفع وجهي عن وجهك حتى تقول: اأنا �شفيعك يوم 

القيامة, فتكّلم الراأ�ض فقال: »ارجع اإلى دين جّدي محّمد«, فقال 

اهلل,  ر�شول  محّمدًا  اأّن  واأ�شهد  اهلل  اإال  اإله  ال  اأن  اأ�شهد  الراهب: 

فقبل له ال�شفاعة, فلّما اأ�شبحوا اأخذوا منه الراأ�ض والدراهم, فلّما 

.
(2(

بلغوا الوادي نظروا الدراهم قد �شارت حجارة

)1) الحلو, الدكتور عبد اهلل, تحقيقات تاريخية لغوية في االأ�شماء الجغرافية ال�شورّية, �ض 458.

)2) ابن �شهراآ�شوب, مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �ض 60.
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و�شياأتي اأّن هذا الوادي هو وادي َبَرَدى, كما تدّل عليه روايات 

اأخرى.

قال اأبو الح�شن الجوهرّي الجرجانّي:

ــاِحــُبــَهــا ــَن �ــشَ ــِري ــشْ ــ� ــنَّ ــِق ــَح ِب ــْي ــ�ــشِ ــى َي َحــتَّ

ــَيــاِطــْيــِن ــــْزَب الــ�ــشَّ ــيِّ َيـــا ِح ــَغ َيـــا ِفـــْرَقـــَة ال

ــًا ــَب ـــــاَت ُمــنــَتــ�ــشِ وَن ِبــــَراأ�ــــضٍ َب
ُ
َتـــــــْهـــــــَزاأ

َ
اأ

ِمـــْيـــِنـــي ُيـــوؤْ اهلِل  ِبــــِديــــِن  ـــاِة  ـــَن ـــَق ال ـــى  ـــَل َع

ـــًا ـــِدَي ـــَت ـــه ـــــــاهلِل ُم اآَمـــــْنـــــُت َوْيــــَحــــُكــــُم ِب

(1(

ـــي ـــِن ــى ِدْي ــِبــيِّ َوُحـــــبُّ الــمــرَتــ�ــشَ َوِبــالــنَّ

ر:
َ
ْيز

َ
ش

وهي بلدة تقع على نهر العا�شي على م�شافة 30 كلم تقريبًا �شمال 

قلعة  الحموي:  عنها  قال  قديمة,  قلعة  وفيها  حماة.  مدينة  غربّي 

.
(2(

ت�شتمل على كورة بال�شام قرب المعّرة, بينها وبين حماة يوم

نقاًل  النوري  المحّدث  ذكره  ما  عليها  مرورهم  على  ويدل 

من  يظهر  ما  ويوؤّيده   ,
(3(

عليها عبروا  اأّنهم  البهائي  كامل  عن 

 ,Q 1) ابن �شهراآ�شوب, مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �ض 60, وانظر: الخوارزمي, مقتل الح�شين(

ج 2 �ض 154- 155, باختالف في بع�ض االأبيات.

)2) الحموي, معجم البلدان, ج 3, �ض 383.

ال�شيخ  بتعريب  الكتاب  وانظر   ,189 �ض  بالفار�شّية,  ومرجان,  لوؤلوؤ  النوري,  المحّدث   (3(

اإبراهيم بدوي, �ض 188.
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كتابه,  في  ابن حوقل  القديم  الجغرافّي  و�شعها  التي  الخارطة 

حيث ذكر هذه البلدة من بين البلدان الواقعة على الطريق بين 

.
(1(

حلب وحماة

َحَماة:

لقا�شد  بّد  وال  وحم�ض  حلب  بين  الطريق  على  واقعة  وهي 

دم�شق من حلب اأن يمّر عليها.

بجامع  يعرف  كان  تاريخّي  م�شجد  المدينة  هذه   وفي 

الح�شين Q وقد تّم تغيير ا�شمه في ل�شان العاّمة اإلى جامع 

الح�شنين L, وتدّل اإحدى اللوحات الرخامّية الموجودة على 

.Q هذا الجامع على اأّنه كان �شهيرًا بم�شهد راأ�ض الح�شين

في  الم�شهورة  المقامات  من  عثمان:  ها�شم  االأ�شتاذ  قال 

بجامع  العاّمة  لدى  المعروف  الح�شين  جامع  في  مقام  حماة: 

Q حينما مّر به  اإّنه مو�شع راأ�ض الح�شين  الح�شنين. ُيقال 

البا�شورة  حيَّي  بين  الجامع  هذا  يقع  دم�شق.  اإلى  كربالء  من 

بالقرب  خندقها,  يلي  مما  الجنوب  من  القلعة  تحت  والمدينة, 

من باب العدة قديمًا.... يوجد على الجامع ثالث كتابات اأثرية:

الكت�بة الأولى: فوق المدخل الرئي�شي للم�شجد, وهي مكتوبة 

ها: )ب�شم اهلل الرحمن الرحيم ال اإله اإال اهلل  بخّط كوفّي بارز ن�شّ

)1) اأنظر: ابن حوقل, �شورة االأر�ض, �ض 155.
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P, اأمر بعمارة هذا الم�شجد المبارك بعد  محّمد ر�شول اهلل 

مائة  وخم�ض  وخم�شين  اثنتين  �شنة  الجارّية  الزلزلة  في  هدمه 

موالنا الملك العادل المجاهد نور الدين اأبو القا�شم محمود بن 

زنكي(.

االأولى  الكتابة  تقابل  الن�شخي  بالخّط  الث�نية:  والكت�بة 

رخامي,  لوح  على  الخارجي  المدخل  من  ال�شمالي  الجانب  في 

نزهة  ال�شهير  الح�شين  براأ�ض  ال�شهير  الم�شهد  )جّدد  ها:  ن�شّ

من  الخير  من�شئ  ال�شرابدار  بابن  المعروف  اآغا  اأحمد  اأب�شار 

�شاللة اأن�شار 1023/ ه ـ(.

الحرم  ظاهر  ال�شرقّية  القّبة  وجهة  في  الث�لثة:  والكت�بة 

تعالى  اهلل  اإلى  الفقير  المباركة  القّبة  هذه  )اأن�شاأ  ها:  ون�شّ

محمود بن الحكيم الراجي عفو رّبه بتاريخ �شنة خم�شة واأربعين 

.
(1(

وثمانمائة(«

وقد ذكره اأي�شًا ابن �شهراآ�شوب في المناقب �شمن الم�شاهد 

.
(2(

التي تن�شب لراأ�ض الح�شين Q كما تقّدم

بتاريخ  رحلته  في  النابل�شي  الغني  عبد  ذكره  م�شهد  وهناك 

ما  ميالدية- ح�شب   1693  /10  /13 للهجرة,   1105  /1  /13

 ,90  -88 R في �شورّية, �ض  )1) عثمان ها�شم, م�شاهد ومزارات ومقامات اأهل البيت 

ويالحظ المراجع في الهوام�ض.

)2) ابن �شهراآ�شوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �ض 82.
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ورد في الكتاب- وا�شفًا له بالقول: وقد زرنا في الطريق مكانًا, 

القّبة  تحت  اإّن  ُيقال:  �شهلة,  هناك  اأر�ض  في  لطيفة  قّبة  عليه 

 .
(1(

راأ�ض الح�شن والح�شين, وهو اأمر ال يخلو من )َمين وال َمين(

فزرنا ذلك المكان وقراأنا الفاتحة ودعونا اهلل تعالى«. ثّم ينقل 

بع�ض االأقوال في دفن راأ�ض الح�شين Q ويعّقب قائاًل: ولعّل 

هذه الم�شاهد اأماكن و�شعوا فيها راأ�ض الح�شين حين جاوؤوا به 

.
(2(

من بالد العراق من كربالء وال ُيدرى راأ�شه في اأّي مكان دفن

وقال االأ�شتاذ ها�شم عثمان: ولم نجد من اأ�شار اإلى هذه القّبة 

.
(3(

غير النابل�شي

كان  الذي  الم�شهد  واأّما   :M القّمي  عّبا�ض  ال�شيخ  وقال 

 M بحماة: ففي بع�ض الكتب- في الهام�ض بتعليقة من الم�شّنف

بع�ض  عن  نقاًل   - القزويني  ح�شن  للمولى  االأحزان  ريا�ض  اأّنه 

اأرباب المقاتل - في الهام�ض: من المعا�شرين له - اأّنه قال: َلّما 

�شافرت اإلى الحج فو�شلت اإلى حماة راأيت بين ب�شاتينها م�شجدًا 

فراأيت  الم�شجد  فدخلت  قال:  )كذا(,   Q الح�شين  ي�شّمى 

في بع�ض عماراته �شترًا م�شّباًل من جدار, فرفعته وراأيت حجرًا 

راأ�شه  عنق  مو�شع  فيه  موؤربًا  الحجر  وكان  جدار,  في  من�شوبًا 

)1) كذا في المطبوع.

)2) النابل�شي عبد الغني, الحقيقة والمجاز في رحلة بالد ال�شام وم�شر والحجاز, �ض 163- 

.164

)3) عثمان ها�شم, م�شاهد ومزارات ومقامات اأهل البيت R في �شورية, �ض 92.
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اأثر فيه وعليه دم منجمد, ف�شاألت من بع�ض خّدام الم�شجد: ما 

راأ�ض  مو�شع  الحجر  هذا  لي:  فقال  والدم؟  واالأثر  الحجر  هذا 

الح�شين Q, فو�شعه القوم الذين ي�شيرون به اإلى دم�شق...

.
(1(

الخ

جبل زين العابدين في َحَماة:

يوجد في جبل زين العابدين الواقع في �شمال حماة )منطقة 

على  وذلك   ,Q العابدين  زين  لالإمام  ين�شب  مقام  حراج( 

.
(2(

يمين الطريق الموؤّدي اإلى حم�ض, وعلى بعد 7 كيلو متر تقريبًا

اأثرّية في  اأحمد و�شفي زكريا في كتابه جولة  االأ�شتاذ  يقول 

بع�ض البالد ال�شامّية:

االأ�شود,  الحري  الحجر  من  متقاربان  جبالن  حماة  وقرون 

يبعدان عن حماة اإلى ال�شمال نحو ع�شرة كيلو متر, يدعى الكبير 

م(,   645( راع  كفر  وال�شغير  م(   631( العابدين  زين  منهما 

�شيعة  الثاني  �شمالي  وفي  الها�شمّية,  �شيعة  االأّول  �شرقّي  وفي 

كفر راع, وفوق االأّول جامع مهجور ذو قّبتين بي�شاوين من اآثار 

الملك االأ�شرف )قايتباي( في �شنة 883 هـ, وفي الجامع مقام 

الغربّية  جبالهم  من  الن�شيرّية  تق�شده  العابدين,  زين  ي�شّمى 

)1) القّمي ال�شيخ عّبا�ض, نف�ض المهموم, �ض 426- 427.

)2) الكربا�شي محّمد �شادق محّمد, دائرة المعارف الح�شينية, تاريخ المراقد, ج 5, �ض 96.
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.
(1(

للزيارة في �شهر ني�شان من كل عام

في  ذكره  ورد  المقام  هذا  اأّن  عثمان  ها�شم  الباحث  ويذكر 

التي  الق�شطنطونّية,  بالق�شيدة  الم�شّماة  الق�شائد  اإحدى 

نظمها المرحوم نوري با�شا الكيالني, وتحّدث فيها عن التَُّرب 

والمقامات بحماة, ومطلعها:

ــــا ــــاَه َوَحــــَم َهـــــــــِذِه  ــــاَدِة  ــــَع ــــشَّ ــــ� ال َداُر 

ــا ــاَه ــَم ْيــــــــَن ِح
َ
ــــــَن َغــــــَدْت َواأ ْي

َ
اُر اأ ــــدَّ ــــال َف

ومنها:

ــا ــَب ـــُم الــَع ـــْت ــــُه َخ ــــْن َل ــــاِج َفـــْخـــِري َم ــــَت َوِب

ـــا الــــَخــــاَلِئــــِق َجـــاَهـــا ـــَن ـــشْ �
َ
ِه اأ ــــــدِّ َعـــــْن َج

ــِه ــشِ َراأ� ــُع  َمــو�ــشِ َوَذاَك  الُح�َشيَن  ــي  عــِن
َ
اأ

ــَقــاَهــا ــــُدوا َيــــِزيــــَد �ــشَ ـــا ِبـــــِه َقــــ�ــــشَ َلـــمَّ

ـــٌق ـــاِب َع ِمـــ�ـــشـــٌك  االآِن  ـــى  ـــَحـــتَّ ِل ـــمـــًا  َقـــ�ـــشَ

ــــــــُج اآَهـــــــا ــــــــوؤَجِّ ــــا ُي ــــَن ــــي ـــــِه ِف ـــــاِن ـــــَك ـــــَم ِب

ـــَدا ــــاُم َزيـــــِن الـــَعـــاِبـــِديـــَن الـــــِذي َغ ــــَق َوَم

(2(

ــــا ــــاَلَه ـــلـــَعـــاِبـــِديـــَن َمــــَقــــاَم َزيـــــِن َح ِل

الدكتور  بي�شون  198, عنه:  ال�شامّية, �ض  البالد  بع�ض  في  و�شفي, جولة  اأحمد  زكريا   (1(

لبيب, مو�شوعة كربالء, ج 2 �ض 357.

)2) عثمان ها�شم, م�شاهد ومزارات ومقامات اأهل البيت R في �شورية, �ض 92.



م�شري  ال�شبايا من الكوفة اإىل ال�شام

- 82 -

حمص:

وتقع بعد مدينة حماة في الطريق اإلى دم�شق, وال بّد لقا�شد 

الطبيعي  الطريق  هو  هذا  فاإّن  عليها,  يمّر  اأن  من حلب  دم�شق 

والمتعارف عليه قديمًا وحديثًا, قال الحموي في معجم البلدان: 

.
(1(

وهي بين دم�شق وحلب في ن�شف الطريق

وهذا يدّل على �شلوك موكب ال�شبي له عادًة, م�شافًا اإلى ما 

التي تن�شب  الم�شاهد  المناقب �شمن  ذكره ابن �شهراآ�شوب في 

االإمام  لراأ�ض  كان  م�شهد  وجود  من   Q الح�شين  لراأ�ض 

الح�شين Q فيه على ما تقّدم.

 :M القّمي  المحّدث  قال  اليوم,  له  اأثر  ال  الم�شهد  وهذا 

.
(2(

»واأما م�شهد الراأ�ض بحم�ض فلم اأظفر به..«

الم�شهد  هذا  مكان  اأّن  المعا�شرين  المحّققين  بع�ض  وذكر 

في �شارع اأبي الهول, بالمدينة القديمة, ُعرف لمّدة بـ »الزاوية 

ويقول:  موقوفة.  اأر�ض  قطعة  عن  عبارة  وهو  الح�شنوّية«, 

غير  وقٍت  حتى  المدينة  اأهل  بين  معروفًا  كان  الذي  واالأمر 

لالإمام  م�شهدًا  قبل  من  كانت  الح�سن�ّية«  »الزاوية  اأّن   بعيد 

جعل  ثّم  والح�شين«,  علّي  بـ«جامع  عرف  ثّم   ,Q الح�شين 

.
(3(

زاوية, وانتهى قطعة اأر�ض بور, محمّية ِلَما لها من �شفة وقفّية

)1) الحموي, معجم البلدان ج 2, �ض 302.

)2) القّمي ال�شيخ عّبا�ض, نف�ض المهموم, �ض 427.

)3) المهاجر, ال�شيخ الدكتور جعفر, موكب االأحزان, �ض 27.
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:
ّ

موكب السبي في بعلبك

موكب  مرور  على  ين�ّض  وجدنا-  ما  على  م�شدر-  اأقدم  اإّن 

ال�شبي على بعلبّك, هو كتاب كامل البهائي في ال�شقيفة, لموؤلِّفه 

ال�شابع  القرن  اأعالم  من  الطبري,  الدين  عماد  بن  الح�شن 

.
(1(

الهجري

لم�شير  عر�شه  �شياق  في  المذكور  الكتاب  في  جاء  وِمّما 

ال�شبايا قوله:

اأخرجوا راأ�ض الح�شين من  وقد كان هوؤالء المالعين الذين 

»�شيخ, عالم, ماهر,  الر�شوية:  الفوائد  اأعلى اهلل مقامه في  القّمي  المحّدث  )1) قال عنه 

للخواجة  معا�شر  فّهامة.  فا�شل,  نبيل,  متكّلم, جليل, محّدث,  نحرير,  متدّرب,  خبير, 

الدين  قواعد  وت�شييد  المذهب  اأ�شول  في  ال�شريفة  الكتب  �شاحب  والعاّلمة.  والمحّقق 

والفقه والحديث وغيره...«. )المحّدث القّمي, الفوائد الر�شوّية- فار�شي- �ض 111).

وكان قد اأّلف كتابه الم�شار اإليه با�شم الوزير بهاء الدين محّمد بن الوزير �شم�ض الدين 

اأّيام  في  اإيران  ممالك  حكومة  والمتوّلي  الديوان,  ب�شاحب  الم�شهور  الجويني,  محّمد 

رفيعة  مرتبة  عنده  لل�شيخ  وكان  تاّمة,  عناية  بال�شيخ  يعتني  وكان  خان..  هالكو  �شلطنة 

ومنزلة جليلة, ولذا اأّلف هذا الكتاب با�شمه...

وي�شف القّمي M هذا الكتاب باأّنه عظيم الفائدة, واأّن موؤّلفه انتهى من تاأليفه �شنة 

12 �شنة, واأّن ال�شيخ الموؤّلف كان لديه ن�شخ  675 للهجرة بعد اأن ا�شتغرق جمعه حوالي 

�ض  فار�شي-  الر�شوّية-  الفوائد  القّمي,  )المحّدث  االأ�شحاب.  قدماء  وكتب  االأ�شول 

تفّرد  واإن  عاّم,  ب�شكل  عليها  االعتماد  يمكن  التي  الم�شادر  من  والكتاب   ,)113  -111

بنقل بع�ض االأمور, فيوؤخذ منه ما ت�شاعد القرائن على وقوعه.
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ويقوموا  عليهم,  يخرجوا  اأن  العرب  قبائل  من  يخافون  الكوفة 

غير  على  وم�شوا  العراق  طريق  فتركوا  منهم,  الراأ�ض  باأخذ 

القبائل طلبوا علفًا وقالوا:  اإلى قبيلة من  وَلّما و�شلوا  الطريق, 

اإلى  ال�شفة  هذه  على  و�شاروا  الخوارج,  روؤو�ض  من  عدد  لدينا 

اأن و�شلوا بعلبّك, فاأمر واليها اآنذاك القا�شم بن ربيع اأن تزّين 

من  اآالف  يرافقه  اإليها   Q الح�شين  راأ�ض  واأدخلوا  المدينة 

الدفوف والّناي والربابة والطبول. وَلّما علم النا�ض اأّن هذا راأ�ض 

ت  الح�شين Q خرج ن�شفهم وما يزيد واأحرقوا الزينة وعمَّ

.
(1(

الفتنة اأيامًا عديدة«

وينقل القندوزي الحنفي )المتوّفى �شنة 1294 هـ( في ينابيع 

الموّدة قريبًا من هذه الرواية فيقول:

ثّم اإّنهم قبل اأن جاءوا بلدة بعلبّك كتبوا اإلى واليها اأن تتلّقانا 

فدعت  و�شرورًا,  فرحًا  اأميال  �شّتة  نحو  على  وخرجوا  النا�ض, 

ال  من  عليكم  و�شّلط  كثرتكم  اهلل  اأباد  وقالت:  عليهم  كلثوم  اأّم 

يرحمكم, فعند ذلك بكى علّي بن الح�شين وهو يقول:

ــى َعــَجــاِئــُبــُه ــقــ�ــشَ ــــاَل ُت ــــاُن َف َم ــــزَّ ــــَو ال َه

ــُه ــُب ــاِئ ـــَدى َمــ�ــشَ ـــْه  َوَمـــــا َت
ِ
ــــَرام ــــِك ــــِن ال َع

المهموم  نف�ض  هام�ض  وانظر:   ,291 �ض  فار�شي,  بهائي,  كامل  الدين,  عماد  الطبري   (1(

للمحدث القّمي, �ض 426.
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ــا ــَن ــاِرُب ــَح ُت َكـــْم َذا  اإَِلـــــى  ــِري  ــْع ــشِ ــيــَت � ــَل َف

ُنــــَجــــاِذُبــــُه َذا  ـــــْم  َك َلـــــــــى  َواإِ ــــُروُفــــُه  �ــــشُ

ــــاأ ــــاَل َوَط ــــاٍب ِب ــــَت ق
َ
ـــــوَق اأ ُيـــ�ـــشـــَرى ِبـــَنـــا َف

ـــُه ــُه َغـــاِرُب ــن ـــاِئـــُق الــِعــيــ�ــِض َيــحــِمــي َع َو�ـــشَ

ــُم ــُه ــيــَن  َب
ِ
وم ــــــرُّ ـــــاَرى ال �ـــــشَ

َ
ـــا ِمـــن اأ ـــَن نَّ

َ
ـــاأ َك

ــــُه ــــاِذُب حــــَمــــُن َك ــــُه الــــرَّ ــــاَل ــــا َق نَّ َم
َ
ــــــــاأ َك

ــــُكــــُم َويــــَل اهلِل  ـــــوِل  ـــــشُ ـــــَر� ِب َكـــــَفـــــرُتـــــُم 

ـــُه ـــُب ـــَذاِه ـــْت َم ـــلَّ ـــثـــَل َمــــن �ـــشَ َفـــُكـــنـــُتـــُم ِم

ال�شريف  الراأ�ض  عليه  الذي  الرمح  ن�شبوا  مخنف:  اأبو  قال 

�شوت  ف�شمعوا  الراهب  �شومعة  جانب  اإلى  م  المكرَّ المبارك 

هاتف ُين�شد ويقول:

ِبـــِه ـــرُت  َبـــ�ـــشُ ـــى  َحـــتَّ ــم  ــُك ــُت ــئ ِج ـــا  َم َواهلِل 

يـــِن َمـــْنـــُحـــوَرا ــَر الـــَخـــدَّ ــِف ــَع ــن ـــِف ُم ِبـــالـــطَّ

ــــُم ــــُحــــوُرُه ــــى ُن ــــدَم َوَحــــــوَلــــــُه ِفــــْتــــَيــــٌة َت

ُنــوَرا َجــى  الــدُّ َيغ�َشوَن  اِبيِح  اْلَم�شَ ِمــثــَل 

ــِه ِب ــاُء  ُيــ�ــشــَتــ�ــشَ ــَراجــًا  ــشِ � الح�شيُن  َكــــاَن 

ُزْوَرا ـــــــــْل  ُق
َ
اأ ـــــم  َل ــــــــي  نِّ

َ
اأ َيـــعـــَلـــُم   

ُ
اهلل

ُمــنــِفــردًا اِر  ــــدَّ ال ــَب  ــِري َغ الح�َشيُن  ـــاَت  َم

َمقُهوَرا الَقلِب  اِدي  �شَ اْلُح�َشا�َشِة  َظاِمي 
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فقالت اأّم كلثوم: َمن اأنت يرحمك اهلل؟ قال: اأنا ملك الجّن 

واأر�شاه(  عنه  اهلل  )ر�شي  الح�شين  لن�شرة  وقومي  اأنا  اأتيت 

فوجدناه مقتواًل. فلّما �شمع الجي�ض من الجّن فتيّقنوا بكونهم من 

اأهل النار.

ْخُذ الراهب لراأ�ض الح�شين Q واإعالن اإ�شالمه(:
َ
)اأ

م راأى  فلّما جّن الليل نظر الراهب اإلى الراأ�ض ال�شريف المكرَّ

نورًا قد �شطع منه اإلى عنان ال�شماء, وراأى اأّن المالئكة ينزلون 

ويقولون: »يا اأبا عبد اهلل عليك ال�شالم«. فبكى وقال لهم: »ما 

ه؟  مُّ
ُ
اأ َمن  فقال:  علّي.  بن  الح�شين  راأ�ض  قالوا:  معكم؟«  الذي 

َدَقِت  ه فاطمة الزهراء بنت محّمد الم�شطفى. قال: �شَ مُّ
ُ
قالوا: اأ

قتل  اإذا  يقولون:  قال:  االأحبار؟  قالت  الذي  ما  قالوا:  االأحبار. 

نبي اأو و�شي اأو ولد نبي اأو ولد و�شي تمطر ال�شماء دمًا, فراأينا 

بنت  ابن  قتلت  اأمة  من  واعجباه  وقال:  دمًا.  تمطر  ال�شماء  اأّن 

نبيها. ثّم قال: اأنا اأعطيكم ع�شرة اآالف درهم اإن تعطوني الراأ�ض 

درهم.  اآالف  ع�شرة  اأح�شر  فقالوا:  عندي.  فيكون  ال�شريف 

فاأح�شرها لهم فاأخذ الراأ�ض المبارك المكرم, وجعله في حجره 

وهو يقّبله ويبكي ويقول: »ليتني اأكون اأول قتيل بين يديك, فاأكون 

غدًا معك في الجنة, وا�شهد لي عند جّدك ر�شول اهلل P باأّني 

عبده  محّمدًا  واأّن  له,  �شريك  ال  وحده  اهلل  اإال  اإله  ال  اأن  اأ�شهد 
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اإّنهم جل�شوا يقت�شمون المال واإذا  ور�شوله« وح�شن اإ�شالمه. ثّم 

هو قد انقلب خزفًا, وفي جانب كل واحد منها منقو�ض: چ ېئ  

الجانب  وفي   
چ)1) ی  ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  

.
(3(

,
(2(

االآخر: چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ 

اإاّل اأّن القندوزي قال في اأّول الباب الذي نقل فيه هذه الرواية: 

في اإيراد ما في الكتاب الم�شّمى )بمقتل اأبي محنف( الذي ذكر 

اًل ر�شي اهلل عنهم, وقال  فيه �شهادة الح�شين واأ�شحابه مف�شّ

.
(4(

في اآخر الباب: اإنتهى مقتل اأبي محنف

وجدنا  َلّما  الهام�ض:  في  المودة  ينابيع  كتاب  محّقق  وعّلق 

هذه الن�شخة ال تتطابق مع الن�شخة ال�شائعة, وال ن�شخة الطبري, 

الن�ّض  تقارب  اأّننا الحظنا من خالل  َبْيد  تركناها على حالها, 

واهلل  ال�شائعة,  الن�شخة  عن  مخت�شرة  تكون  تكاد  اأّنها  ن�شبّيًا 

.
(6(

. ووافقه بع�ض الباحثين على ذلك
(5(

اأعلم

)1) �شورة اإبراهيم االآية 42.

)2) �شورة ال�شعراء االآية 227.

)3) القندوزي الحنفي, ينابيع المودة, ج 2 �ض 422, 423.

)4) الم�شدر نف�شه, �ض 401, و 426.

)5) ينابيع المودة لذوي القربى, تحقيق: �شّيد علي جمال اأ�شرف, ج 3 �ض 51. ولم يت�شنَّ لنا 

التاأكد من �شحة هذا الكالم والقيام بالمقارنة بين الن�شختين في هذه العجالة.

)6) ترحيني العاملي ال�شيد محّمد ح�شن, النه�شة الح�شينية �ض 21- 22.
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هو  ِلَما  القندوزي,  اأورده  ما  على  التعويل  يمكن  ال  وبذلك 

.
(1(

المعلوم من حال المقتل المن�شوب اإلى اأبي مخنف

اأبي  اإلى  المن�شوب  المقتل  في  اأي�شًا  الرواية  هذه  وردت  وقد 

مخنف ب�شيء من االختالف, كما وردت في كتاب نور العين في 

م�شهد الح�شين Q المن�شوب لالإ�شفراييني, اإاّل اأّن هذا المقتل 

.
(2(

اأي�شًا ال يمكن االعتماد عليه ِلَما فيه من تخليط وتحريف

وعليه فالم�شدر الوحيد الذي يمكن االعتماد عليه في كونه 

للبهائي  الكامل  هو  ببعلبّك  مرورهم  على  �شريح  ب�شكل  ًا  نا�شّ

المتقّدم ذكره.

:
ّ

قرائن ومؤيدات لمرورهم على بعلبك

في  تفيدنا  التي  والموؤّيدات  القرائن  بع�ض  اإلى  ن�شير  ونحن 

مرور ركب ال�شبايا على مدينة بعلبّك:

 مدينة أموية:
ّ

بعلبك

تعّد مدينة بعلبّك- الواقعة اإلى الجهة الغربّية ال�شمالّية من 

مدينة دم�شق- من المدن الّتابعة للبالد ال�شامّية قديمًا, ويذكر 

)1) اأنظر حول مقتل اأبي مخنف المتداول: مقدمة وقعة الطف الأبي مخنف, تحقيق ال�شيخ 

محّمد هادي اليو�شفي الغروي, �ض 22.

)2) اأنظر حول مقتل االإ�شفراييني: القا�شي الطباطبائي ال�شيد محّمد علي, تحقيق در بارهء 

اأول اأربعين ح�شرت �شّيد ال�شهداء Q- فار�شي- �ض 60.
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ير اأّنها افتتحت في زمان الخليفة الثاني  الموؤّرخون واأ�شحاب ال�شِّ

ال�شام  بالد  لفتح  بعثه  الذي  جي�شه  يد  على  الخطاب  بن  عمر 

بقيادة اأبي عبيدة بن الجّراح ومعه خالد بن الوليد.

اإلى  �شار  دم�شق  فتح  من  الجّراح  بن  عبيدة  اأبو  فرغ  ولّما 

حم�ض فمّر ببعلبّك فطلب اأهلها اإليه االأمان وال�شلح ف�شالحهم 

لهم  وكتب  وكنائ�شهم,  واأموالهم  اأنف�شهم  على  َنهم  مَّ
َ
اأ اأن  على 

كتابًا اأّجلهم فيه اإلى �شهر ربيع االآخر وجمادى االأولى, فمن جال 

... وذلك في �شنة 
(1(

�شار اإلى حيث �شاء ومن اأقام فعليه الجزية

.
(3(

, وقيل: خم�ض ع�شرة للهجرة
(2(

اأربع ع�شرة

بن  عبيدة  اأبي  بعد  لها  معاوية  وتوّلي  دم�شق  فتح  ومنذ 

من  بقيتا  ل�شنتين  واليته  تحت  له  كّلها  ال�شام  وجمع  الجّراح, 

الذي  هو  كان   ,
(5(

للهجرة  33 �شنة  حوالي  اأي   ,
(4(

عثمان اإمارة 

يعّين والة بعلبّك.

)1) الحموي, معجم البلدان ج 1 �ض 454.

)2) اأنظر حول فتح ال�شام: الواقدي, فتوح ال�شام ج 1 �ض 117, والبالذري, فتوح البلدان ج 1 

�ض 155, وابن االأثير الجزري, الكامل في التاريخ ج 2 �ض 491, غيرهم.. 

)3) اأنظر: الع�شفري خليفة بن خياط, تاريخ خليفة بن خياط �ض 88, ابن ع�شاكر, تاريخ 

مدينة دم�شق ج 2 �ض 139- 141.

)4) الطبري, تاريخ الطبري ج 3 �ض 340.

)5) الم�شدر نف�شه, �ض 399.
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مجيب  بن  �شفيان  معاوية:  ِقَبل  من  َوِلَيَها  ه  اأنَّ ذكر  ن  وِممَّ

.
(2(

, و روح بن زنباع
(1(

)ويقال نفير بن مجيب( االأزدي

قال ابن �شّداد: ولم تزل بعلبّك يليها نّواب َمن َيِلي دم�شق من 

االأمراء منذ فتحت اإلى اأن �شارت في اأيدي نّواب المعّز �شاحب 

...
(3(

م�شر, َلّما ملك دم�شق في �شنة اإحدى و�شتين وثالثمائة

ومنه ُيعلم اأنَّ هذه المدينة كانت في تلك االأيام تحت �شلطة 

االأمويين, واإحدى المدن المهّمة في مملكتهم.

:
ّ

الطريق من حمص إلى بعلبك

هناك العديد من الدواعي المتوّفرة الأخذ موكب ال�شبي عن 

طريق بعلبّك اإلى دم�شق:

ينزلوا  اأن  والجنود  الركب  لقادة  يمكن  اأموّية,  مدينة  فهي   -1

فيها للراحة وياأمنون فيها على اأنف�شهم, حيث فيها حا�شنة 

�شعبّية موالية ليزيد, حّتى لو فر�شنا وجود اأنا�ض غير موالين 

والن�شر  الموهوم  االإنجاز  هذا  بعر�ض  لهم  ي�شمح  ِمّما  له, 

المزعوم عليهم ليحتفل القوم ويفرحوا ويطربوا ويرق�شوا, 

كما هي عادة النا�ض قديمًا وحديثًا في مثل هذه المنا�شبات.

حم�ض  بين  الطريق  على  بكثرة  وتوّفرها  المياه  وجود  اإن   -2

)1) ابن ع�شاكر, تاريخ مدينة دم�شق ج 21 �ض 352, الرقم 2589.

)2) البالذري, اأن�شاب االأ�شراف ج 5 �ض 86.

)3) ابن �شّداد, االأعالق الخطيرة في ذكر اأمراء ال�شام و الجزيرة �ض 68.
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وبعلبّك ودم�شق, بدءًا بنهر العا�شي و�شفافه, مرورًا بالعيون 

المختلفة كالتي في اللبوة وعين الجّر, و�شواًل اإلى نهر بردى 

في الزبداني, ووجود الكثير من الب�شاتين واالأ�شجار واأماكن 

النزول للم�شافرين, تعّد من المّرجحات الختيار هذا الطريق 

في ذهنية الم�شافر العربي الذي ال بّد له من التفكير بهذه 

ال�شفر  اإذ هي من م�شتلزمات  ب�شكل جّيد,  االأمور ودرا�شتها 

البقاع:  البلدان:  و�شرورّياته كما هو وا�شح. قال في معجم 

جمع بقعة, مو�شع يقال له بقاع كلب قريب من دم�شق, وهو 

كثيرة  قرى  فيها  ودم�شق  وحم�ض  بعلبّك  بين  وا�شعة  اأر�ض 

ومياه غزيرة نميرة, واأكثر �شرب هذه ال�شياع من عين تخرج 

.
(1(

من جبل, يقال لهذه العين: عين الجّر

3- م�شافًا ِلَما �شبق, فاإّن الطريق الماّر من بعلبّك كان موؤّهاًل 

ذلك  ويظهر  االآخر.  الطريق  على  اختياره  ي�شتدعي  ب�شكل 

من و�شفهم وت�شميتهم له, حيث كان ُيعرف بطريق البريد, 

واأطلقوا على طرقه ا�شم »ال�سكك« وهذا ما يحتاج اإلى �شيء 

من التو�شيح, فنقول:

)1) الحموي, معجم البلدان, ج 1, �ض 470.
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اأّوًل: اإّن الق��سد لدم�سق من حم�س يمكنه �سل�ك اأكثر من 

طريق

 في 
(1(

الهجري( الرابع  القرن  اأعالم  المقد�شي )من  اأ�شار   

اأح�شن التقا�شيم اإلى طريقين اأ�شا�شيين:

 
(2(

الطريق الأّول: ياأخذ من حم�ض اإلى جو�شية ثّم اإلى يعاث

ثّم اإلى بعلبّك ثّم اإلى الزبداني ثّم اإلى دم�شق.

والطريق الث�ني: ياأخذ من حم�ض اإلى �شم�شين ثّم اإلى قارا 

.
(3(

ثّم اإلى الّنبك ثّم اإلى القطيفة ثّم اإلى دم�شق

ث�ني�ً: ب�لمق�رنة بين هذين الطريقين نجد:

في  اختلف  واإن  دم�شق,  اإلى  الم�شافة  ناحية  من  تقاربهما  اأ. 

د  حدَّ الذي  الوقت  ففي  االأقرب,  واأّيهما  الم�شافة  تحديد 

اليعقوبي الطريق المار بقارا باأربع مراحل, حيث قال: ومن 

االأولى  فالمرحلة  مراحل:  اأربع  دم�شق  مدينة  اإلى  حم�ض 

جو�شية, وهي من حم�ض, والثانية قارا, وهي اأول عمل جند 

دم�شق, والثالثة القطيفة, وبها منازل له�شام بن عبد الملك 

 .
(4(

ابن مروان, ومنها اإلى مدينة دم�شق

التاريخي عند  والتدوين  التاريخ  البحث في  الكريم, منهج  الدكتور محّمد عبد  الوافي   (1(

العرب, �ض 321.

)2) وهي نف�ض بلدة اإيعات البقاعّية.

)3) المقد�شي الب�شاري, اأح�شن التقا�شيم في معرفة االأقاليم, �ض 190.

)4) اليعقوبي, كتاب البلدان, المطبوع مع كتاب االأعالق النفي�شة البن ر�شته, �ض 325.
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مراحل  بخم�ض  التقا�شيم  اأح�شن  في  المقد�شي  حّدده  فقد   

حيث قال: 

وتاأخذ من حم�ض اإلى �شم�شين مرحلة, ثّم اإلى قارا مرحلة, ثّم 

.
(1(

اإلى الّنبك مرحلة, ثّم اإلى القطيفة مرحلة, ثّم اإلى دم�شق مرحلة

ويبدو اأّن �شبب هذا االختالف هو وجود اأكثر من طريق تمّر 

ابن  ويدّل على ذلك ما ذكره  �شلوكها,  للم�شافرين  بقارا يمكن 

خرداذبه )المتوّفى �شنة 272 للهجرة( في الم�شالك والممالك, 

اأّن من حم�ض اإلى �شم�شين ثمانية ع�شر مياًل, ثّم اإلى قارا اثنان 

وع�شرون مياًل, ثّم اإلى الّنبك اثنا ع�شر مياًل, ثّم اإلى القطيفة 

.
(2(

ع�شرون مياًل, ثّم اإلى دم�شق اأربعة وع�شرون مياًل

اآخر من حم�ض  اآخر ذكر ابن خرداذبه طريقًا  وفي مو�شع 

جو�شية  اإلى  حم�ض  من  فقال:  اأي�شًا,  بقارا  يمّر  دم�شق  اإلى 

اثنا  الّنبك  اإلى  ثّم  مياًل,  ثالثون  قارا  اإلى  ثّم  مياًل,  �شّتة ع�شر 

ع�شر مياًل, ثّم اإلى القطيفة ع�شرون مياًل, ثّم اإلى دم�شق اأربعة 

.
(3(

وع�شرون مياًل

واأما الم�شافات من حم�ض اإلى دم�شق عن طريق بعلبّك, فقد 

ذكرها المقد�شي فقال: وتاأخذ من حم�ض اإلى جو�شية مرحلة, 

)1) المقد�شي الب�شاري, اأح�شن التقا�شيم في معرفة االأقاليم, �ض 190.

)2)  ابن خرداذبه, الم�شالك والممالك, �ض 98.

)3) الم�شدر ال�شابق, �ض 76.



م�شري  ال�شبايا من الكوفة اإىل ال�شام

- 96 -

اإلى  ثّم  مرحلة,  ن�شف  بعلبّك  اإلى  ثّم  مرحلة,  يعاث  اإلى  ثّم 

...
(1(

الزبداني مرحلة, ثّم اإلى دم�شق مرحلة

وهناك طريق اآخر ذكره ابن خرداذبه فقال: ومن حم�ض اأي�شًا 

على طريق البقاع: من حم�ض اإلى جو�شية ثالثة ع�شر مياًل, ومن 

ثالثة  بعلبّك  اإلى  ايعاث  ومن  مياًل,  ع�شرون  ايعاث  اإلى  جو�شية 

.
(2(

اأميال, ومن بعلبّك ي�شرة على جبل ي�شّمى رّمى خم�شون مياًل

لكن يظهر من ابن بطوطة اأّن الطريق االأول هو الذي ي�شلكه 

اإليه  يحتاج  الذي  الوقت  تحديد  في  قال  حيث  عادة,  الّرفاق 

للُمجّد,  يوم  م�شيرة  وبينهما  دم�شق:  اإلى  بعلبّك  من  الم�شافر 

واأّما الّرفاق فيخرجون من بعلبّك فيبيتون ببلدة �شغيرة ُتعرف 

.
(3(

بالزبداني, كثيرة الفواكه, ويغدون منها اإلى دم�شق

والوا�شح اأّن الطريقين متقاربان جّدًا من ناحية الم�شافة, وال 

ت�شّكل الطريق من حم�ض اإلى دم�شق على بعلبّك فارقًا كبيرًا من 

.
(4(

هذه الناحية عن الطريق االأخرى من جهة قارا, كما قد ُيتوّهم

ب. �شهولة طريق بعلبّك, كونه الطريق الذي تّم �شلوكه من قبل 

البريد بعد ذلك, وو�شفت طرقه بال�شكك, ومن الوا�شح اأّن 

)1) المقد�شي الب�شاري, اأح�شن التقا�شيم في معرفة االأقاليم �ض 190.

)2) ابن خرداذبه, الم�شالك والممالك, �ض 219.

)3) رحلة ابن بطوطة, �ض 49.

)4) اأنظر: مجموعة من الباحثين تحت اإ�شراف حجة االإ�شالم مهدي بي�شوايي, تاريخ قيام 

ومقتل جامع �شّيد ال�شهداء Q, بالفار�شية, ج 2, �ض 82.
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�شلوك خيل البريد في طريق من الطرق داللة على �شهولته 

و�شرعة الو�شول منه اإلى االأماكن االأخرى:

قال اليعقوبي في كتاب البلدان: ومن �شلك من حم�ض على 

طريق البريد اأخذ من جو�شية اإلى البقاع, ثّم اإلى مدينة بعلبّك 

.
(1(

وهي اإحدى مدن ال�شام الجليلة..

وقال ابن خرداذبه في الم�شالك والممالك: الطريق من حم�ض 

اإلى دم�شق على بعلبّك- وهو طريق البريد-: من حم�ض اإلى جو�شية 

.
(2(

اأربع �شكك, ثّم اإلى بعلبّك �شت �شكك, ثّم اإلى دم�شق ت�شع �شكك

قال في معجم البلدان: واأما ال�شّكة: فهي الطريق الم�شكوكة 

التي تمّر فيها القوافل من بلٍد اإلى اآخر. فاإذا قيل في الكتب: من 

بلد كذا اإلى بلد كذا, كذا �شّكة, فاإّنما يعنون الطريق. مثال ذلك 

اأن يقال: من بغداد اإلى المو�شل خم�ض �شكك, يعنون اأّن القا�شد 

من بغداد اإلى المو�شل يمكنه اأن ياأتيها من خم�ض طرق. وُحكي 

عن بع�شهم اأّن قولهم �شكك البريد, يريدون منازل البريد في 

.
(3(

كّل يوم, واالأّول اأظهر واأ�شّح. واهلل اأعلم

وقال في ل�شان العرب: ال�شّكة: الطريق الم�شتوي, وبه �شميت 

.
(4(

�شكك البريد

)1) اليعقوبي, كتاب البلدان, المطبوع مع كتاب االأعالق النفي�شة البن ر�شته, �ض 325.

)2) ابن خرداذبه, الم�شالك والممالك, �ض 22.

)3) الحموي, معجم البلدان, ج 1, �ض 38.

)4) ابن منظور, ل�شان العرب, ج 10, �ض 441.
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الرابع  القرن  اأواخر  في  )المتوّفى  حوقل  ابن  نرى  ولذا 

 في كتابه المطبوع با�شم: »�س�رة الأر�س« لم ي�شر في 
(1(

الهجري(

الخارطة اإال اإلى طريق واحد من حم�ض اإلى دم�شق, على ال�شكل 

.
(2(

االآتي: حم�ض, جو�شية, اللبوة, بعلبّك, الزبداني, دم�شق

والذي  المطبوع,  الكتاب  في  وردت  كما  الخارطة  هي  وهذه 

فرغ من ن�شخه علّي بن الح�شن بن بندار في يوم الثالثاء م�شتهّل 

:
(3(

رجب, �شنة ت�شع و�شبعين واأربع مائة, كما جاء في اآخر الكتاب

التاريخي عند  والتدوين  التاريخ  البحث في  الكريم, منهج  الدكتور محّمد عبد  الوافي   (1(

العرب, �ض 320.

)2) اأنظر: ابن حوقل, �شورة االأر�ض, �ض 155.

)3) الم�شدر ال�شابق, �ض 430.
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كما تكّررت االإ�شارة اإليه في كلمات ابن خرداذبه عند تعّر�شه 

 قال: 
(1(

للطرق المختلفة, فعند ذكره �شكك طريق المغرب

ال�شّن ع�شر  اإلى  ثّم  �شبع �شكك,  َجِبلتا  اإلى  راأى  َمن  �شّر  من 

�شكك, ثّم اإلى الحديثة ت�شع �شكك, ثّم اإلى المو�شل �شبع �شكك, 

ثّم اإلى بلد اأربع �شكك, ثّم اإلى اأْذرمة ت�شع �شكك, ثّم اإلى ن�شيبين 

�شّت �شكك, ثّم اإلى كفرتوثا �شّت �شكك, ثّم اإلى راأ�ض عين ع�شر 

ع�شر  النقيرة  اإلى  ثّم  �شّكة,  ع�شرة  خم�ض  الرّقة  اإلى  ثّم  �شكك 

�شكك, ثّم اإلى منبج خم�ض �شكك, ثّم اإلى حلب ت�شع �شكك, ثّم 

اإلى  ثّم  َرى ع�شر �شكك,  وَّ اإلى �شَ ثّم  قّن�شرين ثالث �شكك,  اإلى 

اأربع  اإلى جو�شية  ثّم  اأربع �شكك,  اإلى حم�ض  ثّم  �شّكتان,  حماة 

.
(2(

�شكك, ثّم اإلى بعلَبّك �شّت �شكك, ثّم اإلى دم�شق ت�شع �شكك...

واأي�شًا ورد ذكر هذا الطريق عن كتاب الخراج و�شنعة الكتابة 

الأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي, في معر�ض بيان 

الطريق االآخذ اإلى اأكناف نواحي المغرب, قال: َمن بغداد اإلى 

البردان �شّكتان, وَمن بردان اإلى عكبرا اأربع �شكك, ومن عكبرا 

اإلى جبلتا �شبع  اإلى �شّر من راأى �شبع �شكك, ومن �شّر من راأى 

�شكك, ومن جبلتا اإلى ال�شّن ع�شر �شكك, ومن ال�شّن اإلى الحديثة 

ت�شع �شكك, ومن الحديثة اإلى المو�شل �شبع �شكك, ومن المو�شل 

)1) الظاهر اأن مراده جهة المغرب من الجزيرة.

)2) ابن خرداذبه, كتاب الم�شالك والممالك, �ض 119- 120.
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بلد  �شّكة  اإلى  المو�شل  عمل  اآخر  ومن  �شّكة,  بلد  عمل  اأّول  اإلى 

اإلى  اأذرمة  ومن  �شكك,  ت�شع  اأذرمة  اإلى  بلد  ومن  �شكك,  ثالث 

�شكك,  ثالث  كفرتوثا  اإلى  ن�شيبين  ومن  �شكك,  �شّت  ن�شيبين 

اإلى  عين  راأ�ض  ومن  �شكك,  ع�شر  عين  راأ�ض  اإلى  كفرتوثا  ومن 

الرّقة خم�ض ع�شرة �شّكة, ومن الرّقة اإلى النقيرة اآخر عمل ديار 

ومن  �شكك,  خم�ض  منبج  اإلى  النقيرة  ومن  �شكك,  ع�شر  م�شر 

منبج اإلى حلب ت�شع �شكك, ومن حلب اإلى قّن�شرين ثالث �شكك, 

ومن قّن�شرين اإلى اأول عمل حم�ض �شّكة واحدة, ومن �شّكة المرج 

اإلى �شوران �شبع �شكك, ومن  َتِلي عمل قّن�شرين  اأّول �شّكة  وهي 

�شكك,  اأربع  اإلى حم�ض  ومن حماة  �شّكتان,  اإلى حماة  �شوران 

اإلى  المحّمدية  ومن  �شكك,  اأربع  المحّمدية  اإلى  حم�ض  ومن 

.
(1(

بعلبّك خم�ض �شكك, ومن بعلبّك اإلى دم�شق ت�شع �شكك..

وقد كان هذا الطريق معروفًا في الزمان ال�شابق, والظاهر 

اأّنه نف�ض الطريق الذي �شلكه اأبو عبيدة بن الجّراح لما اأراد فتح 

حم�ض, حيث قالوا: قدم حم�ض على طريق بعلبّك, اأو نحوه من 

.
(2(

التعابير

)1) ابن خرداذبه, كتاب الم�شالك والممالك, �ض 227.

)2) اأنظر: البالذري, فتوح البلدان, ج 1, �ض 155, والحموي, معجم البلدان ج 2 �ض 303, 

وابن االأثير, الكامل في التاريخ ج 2 �ض 491.
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رواية مؤّيدة:

ث  وِمّما يوؤّيد مرورهم على بعلبّك, ثّم على الزبداني, ما حدَّ

به بع�ض الرواة وورد في الكتب المتقّدمة:

فقد جاء في كتاب الثقات لالإمام الحافظ محّمد بن حّبان 

بن اأحمد اأبي حاتم التميمي الب�شتي, )المتوّفى �شنة 354 هـ - 

965 م( قوله:

اإلى  علّي  بن  الح�شين  راأ�ض  زياد  بن  اهلل  عبيد  اأنفذ  »..ثّم 

 P ال�شام مع اأ�شارى الن�شاء وال�شبيان من اأهل بيت ر�شول اهلل

نزلوا منزاًل  اإذا  وال�شعور, فكانوا  الوجوه  اأقتاٍب, مك�ّشفات  على 

اإلى  رمح, وحر�شوه  وجعلوه في  ال�شندوق,  الراأ�ض من  اأخرجوا 

عيد الراأ�ض اإلى ال�شندوق ورحلوا. فبينا هم 
ُ
وقت الرحيل, ثّم اأ

فاأخرجوا  راهب,  دير  فيه  واإذا  المنازل,  بع�ض  نزلوا  اإذ  كذلك 

اإلى  الرمح  واأ�شندوا  الرمح,  في  وجعلوه  عادتهم,  على  الراأ�ض 

الدير, فراأى الديراني بالليل نورًا �شاطعًا من ديره اإلى ال�شماء, 

فاأ�شرف على القوم وقال لهم: من اأنتم؟ قالوا: نحن اأهل ال�شام, 

قال: وهذا راأ�ض من هو؟ قالوا: راأ�ض الح�شين بن علّي, قال: بئ�ض 

القوم اأنتم واهلل! لو كان لعي�شى ولد الأدخلناه اأحداقنا, ثّم قال: يا 

قوم عندي ع�شرة اآالف دينار ورثتها من اأبي, واأبي من اأبيه, فهل 

لكم اأن تعطوني هذا الراأ�ض ليكون عندي الليلة, واأعطيكم هذه 
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الع�شرة اآالف دينار؟ قالوا: بلى, فاأحدر اإليهم الدنانير, فجاوؤوا 

وختم  جراب  في  جعلت  ثّم  ونقدت,  الدنانير  ووزنت  بالّنقاد 

عليه, ثّم اأدخل ال�شندوق و�شالوا اإليه الراأ�ض, فغ�ّشله الديراني 

اأ�شفر  اأن  فلّما  الليل كّله عليه,  وو�شعه على فخذه, وجعل يبكي 

عليه ال�شبح, قال: يا راأ�ض ال اأملك اإال نف�شي, واأنا اأ�شهد اأن ال 

ك ر�شول اهلل, فاأ�شلم الن�شراني و�شار مولى  اإله اإال اهلل واأنَّ جدَّ

للح�شين, ثّم اأحدر الراأ�ض اإليهم فاأعادوه اإلى ال�شندوق ورحلوا.

فلّما قربوا من دم�شق, قالوا: نحب اأن نق�شم تلك الدنانير الأنَّ 

يزيد اإن راآها اأخذها منا, ففتحوا ال�شندوق واأخرجوا الجراب 

بختمه وفتحوه, فاإذا الدنانير كلَّها قد تحولت خزفًا, واإذا على 

ېئ   ېئ   چ  مكتوب:  ال�شّكة  من  الجانبين  من  جانب 

االآخر:  الجانب  وعلى  یچ,  ىئ    ىئ   ىئ    ېئ  
افت�شحنا  قد  قالوا:  یچ,  ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ  چ 

تاب من ذلك  لهم, فمنهم من  نهٍر  ثّم رموها في بردى,  واهلل 

رئي�ض من  وكان  اإ�شراره,  بقي على  راأى, ومنهم من  ِلما  الفعل 

.
(1(

بقي على ذلك االإ�شرار �شنان بن اأن�ض النخعي«

كتاب:  في  اأي�شًا  بعينها  الرواية  هذه  وتجد   .313  -312 �ض   ,2 ج  الثقات,  حّبان,  ابن   (1(

الفكر  دار  الثقافية  الكتب  موؤ�ش�شة  ط   560 )�ض  الخلفاء(  واأخبار  النبوية  )ال�شيرة 

بيروت(, كما في �شرح اإحقاق الحق, ج 33, �ض 691- 693.



 من حعلبّع اإىل دم�ش�

- 103 -

وروى قريب منه �شبط ابن الجوزي )المتوّفى �شنة 654 هـ( 

 في كتاب )ال�شيرة(, الذي 
(1(

فقال: ذكر عبد الملك بن ها�شم

اأخبرنا القا�شي االأ�شعد اأبو البركات عبد القوي بن اأبي المعالي 

و�شتمائة  ت�شع  �شنة  االأولى  جمادى  في  ال�شعدي,  الحبار  ابن 

بالديار الم�شرية قراءة عليه ونحن ن�شمع قال: اأنباأنا اأبو محّمد 

�شنة  االأولى  ال�شعدي, في جمادى  عبد اهلل بن رفاعة بن غدير 

بن  علّي  الح�شن  اأبو  اأنباأنا  قال:  وخم�شمائة,  وخم�شين  خم�ض 

بن  عمر  بن  الرحمن  عبد  محّمد  اأبو  اأنباأنا  الخلعي,  الح�شن 

�شعيد النخا�ض النحيي, اأنباأنا اأبو محّمد عبد اهلل بن جعفر بن 

بن  الرحيم  عبد  �شعيد  اأبو  اأنباأنا  البغدادي,  رنجويه  بن  محّمد 

عبد اهلل البرقي, اأنباأنا اأبو محّمد عبد الملك بن ه�شام النحوي 

الب�شري قال: َلّما اأنفذ ابن زياد راأ�ض الح�شين Q اإلى يزيد 

ابن معاوية مع االأ�شارى موّثقين في الحبال, منهم ن�شاء و�شبيان 

موّثقين  الجمال  اأقتاب  على   P اهلل  ر�شول  بنات  و�شبّيات من 

الراأ�ض  اأخرجوا  منزاًل  نزلوا  وكّلما  والروؤو�ض,  الوجوه  مك�ّشفات 

الليل  طول  وحر�شوه  رمح  على  فو�شعوه  له,  اأعّدوه  �شندوق  من 

فنزلوا  ويرحلون,  ال�شندوق  اإلى  يعيدونه  ثّم  الرحيل,  وقت  اإلى 

بع�ض المنازل وفي ذلك المنزل دير فيه راهب, فاأخرجوا الراأ�ض 

)1) كذا في المطبوع, وال�شحيح: ه�شام كما �شياأتي منه.
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على عادتهم وو�شعوه على الرمح وحر�شه الحر�ض على عادتهم 

واأ�شندوا الرمح اإلى الدير, فلّما كان في ن�شف الليل راأى الراهب 

القوم  على  فاأ�شرف  ال�شماء,  عنان  اإلى  الراأ�ض  مكان  من  نورًا 

وقال: َمن اأنتم؟ قالوا: نحن اأ�شحاب ابن زياد, قال: وهذا راأ�ض 

َمن؟ قالوا: راأ�ض الح�شين بن علّي بن اأبي طالب, ابن فاطمة بنت 

ر�شول اهلل P, قال: نبّيكم؟ قالوا: نعم, قال: بئ�ض القوم اأنتم 

لو كان للم�شيح ولد الأ�شّكناه اأحداقنا, ثّم قال: هل لكم في �شيء؟ 

قالوا: وما هو؟ قال: عندي ع�شرة اآالف دينار تاأخذونها وتعطوني 

الراأ�ض يكون عندي تمام الليلة, واإذا رحلتم تاأخذونه, قالوا: وما 

ي�شرنا, فناولوه الراأ�ض وناولهم الدنانير, فاأخذه الراهب فغ�ّشله 

وطّيبه وتركه على فخذه وقعد يبكي الليل كّله, فلّما اأ�شفر ال�شبح 

قال: يا راأ�ض ال اأملك اإال نف�شي, واأنا اأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل واأنَّ 

ثّم  اأّنني موالك وعبدك,  �شهد اهلل 
ُ
واأ ك محّمدًا ر�شول اهلل,  جدَّ

خرج عن الدير وما فيه و�شار يخدم اأهل البيت.

اأخذوا الراأ�ض و�شاروا,  اإّنهم  قال ابن ه�شام في ال�شيرة: ثّم 

نق�شم  حّتى  تعالوا  لبع�ض:  بع�شهم  قال  دم�شق  من  قربوا  فلّما 

الدنانير ال يراها يزيد فياأخذها مّنا, فاأخذوا االأكيا�ض وفتحوها 

واإذا الدنانير قد تحّولت خزفًا وعلى اأحد جانب الدينار مكتوب: 

االآية,  یچ  ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   چ 
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یچ  ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   چ  االآخر:  الجانب  وعلى 

.
(1(

فرموها في بردى

وال�شاهد في هذه الرواية عبارتان:

الأولى: فلّما قربوا من دم�شق, والتي يظهر منها اأّنهم كانوا 

على مقربة من المدينة ولم يدخلوها بعد.

والث�نية: نهر بردى.

فاإّننا لو راجعنا ما قيل عن هذا النهر قديمًا لوجدنا اأّن الق�شم 

االأكبر والرئي�شّي منه يقع ناحية الزبداني التي َتِلي الطريق من 

جهة بعلبّك.

فتحات..  بثالث  َبَرَدى:  البلدان:  معجم  في  الحموي  قال 

اأعظم اأنهر دم�شق, وقال نفطويه: هو بردى ممال يكتب بالياء, 

مخرجه من قرية يقال لها: قنوا من كورة الزبداني على خم�شة 

فرا�شخ من دم�شق مما يلي بعلبّك, يظهر الماء من عيون هناك 

.
(2(

ثّم ي�شّب اإلى قرية تعرف بالفيجة على فر�شخين من دم�شق

وقال تحت عنوان: الفيجة: بالك�شر ثّم ال�شكون وجيم: قرية 

.
(3(

بين دم�شق والزبداني عندها مخرج نهر دم�شق بردى وبحيرة

النهر  لهذا  اأو�شح  تف�شياًل  العرو�ض  تاج  في  الزبيدي  وذكر 

وفروعه فقال تحت عنوان »بردى«:

)1) �شبط ابن الجوزي, تذكرة الخوا�ض, �ض 263- 264.

)2) الحموي, معجم البلدان, ج 1, �ض 378.

)3)الم�شدر نف�شه, ج 4, �ض 282.
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نهر دم�شق االأعظم, قال نفطويه: هو بردى ممال, يكتب بالياء, 

مخرجه من قرية يقال لها: قنوا, من كورة الزبداني, بفتح ف�شكون, 

الماء من  بعلبّك, يظهر  يلي  على خم�شة فرا�شخ من دم�شق مما 

عيون هناك ثّم ي�شّب اإلى قرية على فر�شخين من دم�شق, وتن�شم 

بجمرايا  تعرف  قرية  اإلى  الجميع  يخرج  ثّم  اأخرى,  اأعين  اإليه 

فيفترق حينئٍذ في�شير اأكثره في بردى, ويحمل الباقي نهر يزيد 

وهو نهر حفره يزيد بن معاوية في ُلحف بع�ض جبل قا�شيون, فاإذا 

�شار ماء بردى اإلى قرية يقال لها دّمر افترق على ثالثة اأق�شام, 

لبردى منه نحو الن�شف, ويفترق الباقي نهرين, يقال الأحدهما 

ثورا في �شمالي بردى ولالآخر بانا�ض في قبليه, وتمّر هذه االأنهار 

دم�شق  بمدينة  بردى  يمّر  حتى  بالغوطة,  ثّم  بالبوادي,  الثالثة 

في ظاهرها في�شّق ما بينها وبين العقيبة حتى ي�شّب في بحيرة 

المرج في �شرقّي دم�شق, واإليه تن�شّب ف�شالت اأنهرها. وي�شاوقه 

من الجهة ال�شمالية نهر ثورا, وفي �شمالي ثورا ]نهر[ يزيد, اإلى 

اأن ينف�شل عن دم�شق وب�شاتينها, ومهما ف�شل من ذلك كّله �شّب 

في بحيرة المرج. واأّما بانا�ض فاإّنه يدخل اإلى و�شط مدينة دم�شق 

فيكون منه بع�ض مياه قنواتها وق�شاطلها, وينف�شل باقيه في�شقي 

.
(1(

زروعها من جهة الباب ال�شغير وال�شرقي

)1) الزبيدي, تاج العرو�ض, ج 4, �ض350- 351.
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بع�شها  اإلى  واالأقوال  الروايات  هذه  �شّم  من  يظهر  والذي 

منطقة  هو  الراهب  مع  الراأ�ض  حادثة  وقوع  مكان  اأّن  بع�شًا 

قّن�شرين, وقد قّدمنا الرواية التي ُذكرت في هذا المجال تحت 

عنوان قّن�شرين, وهي مطابقة لما ذكرناه ها هنا, فاإّن التعبير 

باأّنهم: »..َلّما بلغوا الوادي نظروا الدراهم قد �شارت حجارة..«, 

ُيراد منه وادي بردى الذي يقع فيه نهر بردى قرب الزبداني, 

فاإّن منطقة الزبداني واقعة على طرف وادي بردى..

قال اأبو الفداء �شاحب حماة: ومن بعلبّك اإلى الزبداني ثمانية 

ع�شر مياًل, والزبداني مدينة لي�ض لها اأ�شوار وهي على طرف وادي 

بردى, والب�شاتين مت�شلة من هناك اإلى دم�شق, وهي بلد ح�شن 

.
(1(

كثير المنازه والخ�شب, ومنه اإلى دم�شق ثمانية ع�شر مياًل

يكون  اأن  الحتمال  دلياًل,  ال  موؤّيدًا  الرواية  هذه  جعلنا  واإّنما 

هوؤالء قد األقوا ذلك الخزف في بع�ض فروع ذاك النهر المت�شلة 

بدم�شق من جهة اأخرى, كال�شمالّية منها من ناحية حم�ض على 

الطريق االآخر, واإن كان يبعده اأمران:

الأّول: تعبير الرواية: فلّما قربوا من دم�شق, الظاهر منه اأّنهم 

و�شلوا اإلى نهر بردى ولم يكونوا قد و�شلوا اإلى دم�شق بعد, 

بل كانوا على م�شافة قريبة منها, مع اأّن الفروع االأخرى للنهر 

)1) اأبو الفداء, تقويم البلدان �ض 254.
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كانت مت�شلة بباب المدينة من الجهة ال�شمالّية اآنذاك, والتي 

هي اليوم و�شط المدينة الحديثة, فلو كان مراده تلك الجهة 

المت�شلة لقال: فلّما و�شلوا اإلى دم�شق.

والث�ني: ما جاء في رواية النطنزي التي نقلها ابن �شهراآ�شوب: 

فلّما بلغوا الوادي, فبناًء على كونه وادي بردى- كما ذكرنا- 

فاإّنه يقع على طرف الزبداني ِمّما َيِلي بعلبّك ال محالة.

فاإن لم يكن هذا دلياًل اآخر ي�شاف اإلى ما �شبق, من مرورهم 

على طريق بعلبّك الزبداني, فال باأ�ض بجعله موؤّيدًا قوّيًا.

مؤّيد آخر:

اأي�شًا, االأثر التاريخي الذي  وِمّما يوؤّيد مرورهم على بعلبّك 

الخام�ض  القرن  اإلى  تاريخه  يعود  والذي  بعلبّك,  في  عليه  ُعثر 

الهجري.

وقد ورد هذا االأثر في مقالة لالأب �ض. رنزفال الي�شوعي تحت 

قامت  وتف�سيره�«,  ال�سرقية  الكت�ب�ت  بع�س  »قراءة  عنوان: 

بن�شره مجّلة الم�شرق لالأب لوي�ض �شيخو في عددها ال�شادر �شنة 

.
(1(

1900 ميالدية

وتحت عنوان: الكتابة الّثالثة جاء في تلك المقالة اأّنها: من هدايا 

ح�شرة االأب المن�ض )الي�شوعي(, وقد دلَّه عليها في بعلبّك �شيادة 

)1) وقد تنّبهنا اإليه من خالل برنامج بّثته قناة المنار اللبنانية يتعّلق بال�شبايا ومرورهم على 

بعلبّك, فعلى اهلل �شبحانه اأجرهم.
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االحترام,  الجزيل  بعلبّك  مطران  معلوف  اأغابيو�ض  الجليل  الحبر 

وهي على قطعة حجر, فلم يقت�شر االأب الُهمام على اأخذها بالر�شم 

على   ,)estampage( الطبيعّية  �شورتها  اإليها  اأ�شاف  بل  ال�شم�شي 

الورق الن�ّشاف. وهذه الكتابة غير �شهلة القراءة في بع�ض الموا�شع, 

ف�شاًل عن اأنها غير كاملة. واإليك ما اأمكننا اأن نقراأ فيها واعلم اأن 

�شورتنا الّثالثة ماأخوذة عن الطبع ال عن الر�شم ال�شم�شي:

�شورة الكتاحة الّثالثة:

• ح�شين بن علي... ر�شي	

• اهلل عنه في ذي الحجـ)ة(	

• �شنة �شبع و�شبعين واأر)بعمائة(	

• رب اغفر له وارحم	
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ثّم قال: مالحظات: الحروف كما ترى ناتئة وكوفّية مذّيلة اأو 

مزدانة, الأّنها مزخرفة للغاية, وفي خالل االأ�شطر نقو�ض غيرها 

تختلط باالأحرف, حّتى اإّنه لوال ر�شم الطبع المذكور َلَما قدرنا 

على ا�شتخراج معاني الكتابة.

ُيَنا اأنها ا�شم 
ْ
قراءة »ح�سين اإلخ«, اأكيدة اإال الكلمة التالية, وراأ

. فاإّنه َلّما كانت هذه الكتابة �شريحّية كاالأولى نظّن اأّنها 
(1(

ال فعل

ُت�في.... ح�سين  »)الب�سملة(  العبارة:  بمثل هذه  تبتدئ  كانت 

بن علي اإلخ«.

واأّما ال�شنة )477( فال �شّك فيها, الأّن �شورة حروف ال�شين 

في التاريخ كغيرها من �شينات الكتابة, فال يجوز اأن تقراأ �شنة 

ت�شع وت�شعين.

فاإّن  اآخر,  وجه  من  اأي�شًا  بّين  وهذا  الهام�ض:  في  واأ�شاف 

�شورة االأحرف من الطرز الكوفي الفاطمي, وورود ا�شمي ح�شين 

.
(2(

وعلّي دليل وا�شح على مذهب المتوّفى...

ولم ي�شر االأب المذكور اإلى مكان العثور على هذه الكتابة في 

بعلبّك, ِمّما يترك الباب مفتوحًا الأكثر من احتمال:

)1) ونحتمل اأنها: ال�شهيد واهلل العالم.

 1900 الثالثة,  ال�شنة  الي�شوعي,  �شيخو  لوي�ض  لالأب  الكاثوليكية,  الم�شرق  مجلة  اأنظر:   (2(

ميالدية, �ض 38- 39.
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راأ�ض  فيها  و�شع  التي  الموا�شع  اأحد  يكون  اأن   منه�: 

الح�شين Q, وتلك الكتابة اإ�شارة اإلى التاأريخ الإحدى االأبنية 

والعمارات التي كانت قد اأقيمت فوقه, من ِقَبل بع�ض الحّكام اأو 

الوالة اأو غيرهم, كما كان المعهود والمتعارف عليه تلك االأزمنة, 

وقد مّر نظيره فيما �شبق.

ومنه�: اأن يكون قبرًا ل�شقط طرحته بع�ض الن�شاء, كما اتفق 

وقوع هذا االأمر في حلب مثاًل, اأو لطفل �شغير توّفي في الطريق 

جّراء طول الم�شافة وم�شّقة ال�شفر و�شّدة الحر.

المن�شوب  للقبر  الكتابة  هذه  تكون  اأن  بع�شهم  ي�شتبعد  وال 

والمعروفة  ال�شغيرات,   Q الح�شين  االإمام  بنات  الإحدى 

ميخائيل  المتاأخرين  من  اإليها  اأ�شار  والتي  خولة,  بال�شّيدة 

مو�شى اأّلوف في كتابه تاريخ بعلبّك عند تعداده للمزارات التي 

م�شجد  الجديدة  اللوكندة  مقابل  البلدة  وبمدخل  بقوله:  فيها 

ر�شي  طالب  اأبي  بن  علّي  بن  الح�شين   
(1(

ابنة خولة  ال�شّيدة 

عنهم. قيل: اإّنه َلّما �ُشِبَي اأهل البيت بعد موقعة كربال واأتى بهم 

فيها.  وُدفنت  خولة  فماتت  ببعلبّك  مّروا  دم�شق  اإلى  االأمويون 

بناءه  جّدد  وقد  العهد,  قديمة  �شرو  �شجرة  الم�شجد  دار  وفي 

.
(2(

1891م اإ�شحاق روحي اأفندي نائب بعلبّك �شنة 

)1) كذا في الكتاب, وال�شحيح: بنت.

7. الطبعة العربية الثانية, طبع في  )2) البعلبكي ميخائيل مو�شى األوف, تاريخ بعلبك, �ض 

بيروت في المطبعة االأدبية �شنة 1904.
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الزبداني: 

المتقّدمة  الرواية  منه�,  على مقربة  على مرورهم  ويدّل 

اأو وادي بردى الذي تقع  لح�ملي الراأ�س ومرورهم على نهر 

.
)1(

بلدة الزبداني على طرفه

ذلك  في  �شلوكها  المعتاد  الطرق  اأبرز  اأحد  كونه  اإلى  م�شافًا 

اأح�شن  في  المقد�شي  الم�شافات عن  تقّدم في تحديد  كما  الوقت, 

ثّم  مرحلة,  جو�شية  اإلى  حم�ض  من  وتاأخذ  قال:  حيث  التقا�شيم, 

الزبداني  اإلى  ثّم  بعلبّك ن�شف مرحلة,  اإلى  ثّم  يعاث مرحلة,  اإلى 

ابن  قول  من  اأي�شًا  تقّدم  وما   ..
(2(

مرحلة دم�شق  اإلى  ثّم  مرحلة, 

�شغيرة  ببلدة  فيبيتون  بعلبّك  من  فيخرجون  الّرفاق  واأّما  بطوطة: 

,.. كما 
(3(

ُتعرف بالزبداني, كثيرة الفواكه, ويغدون منها اإلى دم�شق

.
(4(

اأ�شار اإليه القلق�شندي في �شبح االأع�شى كاأحد طريقين رئي�شيين

وقد ورد ا�شم الزبداني اأي�شًا في الطريق الوحيد الذي ذكره 

الأر�س«, وعليه جاء  »�س�رة  بـ:  المعروف  كتابه  ابن حوقل في 

.
(5(

ر�شم الخارطة على ما قّدمناه

)1) اأبو الفداء, تقويم البلدان �ض 254.

)2) المقد�شي الب�شاري, اأح�شن التقا�شيم في معرفة االأقاليم �ض 190.

)3) رحلة ابن بطوطة �ض 49.

)4) القلق�شندي اأحمد بن علي, �شبح االأع�شى في �شناعة االإِن�شا, تحقيق الدكتور يو�شف علي 

طويل, ج 14 �ض 428.

)5) اأنظر: ابن حوقل, �شورة االأر�ض �ض 155.
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 قرب دمشق:

ابن  ال�شّيد  نقله  ما  �شوى  �شيئًا  المو�شع  هذا  عن  ندري  وال 

طاوو�ض وغيره قال: و�شار القوم براأ�ض الح�شين ون�شائه واالأ�شرى 

من رجاله, فلّما قربوا من دم�شق دنت اأّم كلثوم من �شمر- وكان 

حاجتك؟  ما  فقال:  حاجة,  اإليك  لي  له:  فقالت  جملتهم-  من 

النّظارة,  قليل  درب  في  فاحملنا  البلد  بنا  دخلت  اإذا  قالت: 

المحامل,  بين  من  الروؤو�ض  هذه  يخرجوا  اأن  اإليهم  وتقّدم 

وينّحونا عنها, فقد خزينا من كثرة النظر اإلينا, ونحن في هذه 

الحال, فاأمر في جواب �شوؤالها اأن يجعل الروؤو�ض على الرماح في 

اأو�شاط المحامل, بغيًا منه وكفرًا, و�شلك بهم بين النّظارة على 

باب  باب دم�شق, فوقفوا على درج  اأتى بهم  ال�شفة, حّتى  تلك 

.
(1(

الم�شجد الجامع حيث ُيقام ال�شبي

)1) ابن طاوو�ض, اللهوف في قتلى الطفوف, �ض 102, الحلي ابن نما, مثير االأحزان, �ض 77.
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خالصة البحث:

لنا اإليها في بحثنا هذا: والخال�شة التي تو�شّ

دم�شق  اإلى  الكوفة  من  ال�شبي  بموكب  �شاروا  قد  القوم  اأّن 

ال�شام, عبر اأطول الطرق واأبعدها, حيث �شلكوا طريق �شفاف 

نهر دجلة, ومّروا على مناطق وبلدان عديدة كتكريت والمو�شل 

المناطق  بع�ض  اإلى  و�شواًل  و�شنجار,  المو�شل(  )ا�شكي  وبلد 

ثّم  وحّران,  كن�شيبين  قديمًا  بالجزيرة  يعرف  لما  التابعة 

بال�ض )م�شكنة( وحلب فحماة ف�َشْيَزر فحم�ض فبعلبّك, انتهاًء 

باأطراف وادي بردى ومنطقة الزبداني, فدم�شق.

وهذه هي المناطق التي وجدنا في الروايات المعتبرة دلياًل 

اأو قرينة تدّل على المرور بها, اأّما بقّية االأماكن التي لم ترد في 

م�شدر معتبر فقد تركنا التعّر�ض لها, ع�شى اأن يك�شف البحث 

الركب  طريق  معالم  تت�شح  ومعه  االأّيام,  بمرور  عنها  النقاب 

الح�شيني من الكوفة اإلى ال�شام اأكثر فاأكثر.

واآخرًا  اأواًل  هلل  والحمد  الحال,  بحقيقة  العالم  واهلل  هذا, 

وظاهرًا وباطنًا.
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المصادر والمراجع

الكرم . 1 اأبي  بن  علي  الح�شن  اأبو  الّدين,  عّز  االأثير,  ابن 

الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محّمد  بن  محّمد 

ال�شيباني, الكامل في التاريخ, دار �شادر, بيروت- لبنان.

الطبعة . 2 �شادر,  دار  بطوطة,  ابن  رحلة  بطوطة,  ابن 

الرابعة, بيروت -  لبنان.

مكتبة . 3 دار  من�شورات  االأر�ض,  �شورة  كتاب  حوقل,  ابن 

الحياة, بيروت- لبنان.

ابن خرداذبه, اأبو القا�شم عبيد اهلل بن عبد اهلل, كتاب . 4

المحرو�شة,  َلْيَدن  بمدينة  طبع  والممالك,  الم�شالك 

بمطبعة بريل, �شنة 1889 الم�شيحية.

ابن �شعد, ترجمة االإمام الح�شن Q, من الق�شم غير . 5
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وتحقيق  تهذيب  الكبير,  الّطبقات  كتاب  من  المطبوع, 

 R ال�شّيد عبد العزيز الّطباطبائّي, موؤ�ّش�شة اآل البيت

الإحياء الّتراث, الّطبعة االأولى, قّم- اإيران.

من . 6 ومقتله,   Q الح�شين  االإمام  ترجمة  �شعد,  ابن 

الق�شم غير المطبوع, من كتاب الّطبقات الكبير, تحقيق 

 R ال�شّيد عبد العزيز الّطباطبائّي, موؤ�ّش�شة اآل البيت

الإحياء الّتراث, الّطبعة االأولى, قّم- اإيران.

ابن �شّداد, عّز الّدين محّمد بن علي بن اإبراهيم, االأعالق . 7

الخطيرة في اأمراء ال�شام والجزيرة, حّققه يحيى زكريا 

العربية  الجمهورية  في  الثقافة  وزارة  من�شورات  عّبارة, 

ال�شورّية, دم�شق- �شورّيا.

المالكي . 8 اأحمد  بن  محّمد  بن  علّي  ال�شيخ  ال�شّباغ,  ابن 

 ,R المّكي, الف�شول المهّمة في معرفة اأحوال االأئمة

النجف  ومطبعتها,  التجارية  الكتب  دار  مكتبة  ن�شريات 

االأ�شرف- العراق.

ابن طاوو�ض, ر�شي الدين علي بن مو�شى بن جعفر, اإقبال . 9

النا�شر:  االأ�شفهاني,  القّيومي  جواد  تحقيق  االأعمال, 

مكتب االإعالم االإ�شالمي, الطبعة االأولى, قّم- اإيران.

بن . 10 علي  القا�شم  اأبو  الدين  ر�شي  ال�شّيد  طاوو�ض,  ابن 
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تحقيق  الطفوف,  قتلى  الملهوف على  بن جعفر,  مو�شى 

االأ�شوة  دار  الح�شون,  تبريزيان  فار�ض  ال�شيخ  وتقديم 

للطبعة والن�شر, الطبعة الثالثة, قّم- اإيران.

ابن العديم, ال�شاحب كمال الدين عمر بن اأبي جرادة, . 11

بغية الطلب في تاريخ حلب, حّققه وقّدم له الدكتور �شهيل 

زّكار, النا�شر موؤ�ّش�شة البالغ, بيروت- لبنان.

ابن ع�شاكر, الحافظ اأبو القا�شم علّي بن الح�شن بن هبة . 12

اهلل بن عبد اهلل ال�شافعي, تاريخ مدينة دم�شق, درا�شة 

وتحقيق علي �شيري, دار الفكر, بيروت- لبنان.

ابن عنبة, جمال الدين اأحمد بن علّي الح�شيني, عمدة . 13

اأن�شاريان,  موؤ�ش�شة  طالب,  اأبي  اآل  اأن�شاب  في  الطالب 

قّم- اإيران.

المعارف, . 14 م�شلم,  بن  اهلل  عبد  محّمد  اأبو  قتيبة,  ابن 

حّققه وقّدم له ثروة عكا�شه, من�شورات ال�شريف الر�شي, 

الطبعة االأولى في اإيران, قّم- اإيران.

البداية . 15 اإ�شماعيل,  الفداء  اأبو  الدم�شقي,  كثير  ابن 

والنهاية, حّققه ودّقق اأ�شوله وعّلق حوا�شيه: علي �شيري, 

دار اإحياء التراث العربي, الطبعة االأولى, بيروت- لبنان.

ابن منظور االإفريقّي الم�شرّي, اأبو الف�شل جمال الدين . 16



محّمد بن مكرم, ل�شان العرب, ن�شر اأدب الحوزة, قّم- 

اإيران.

خريدة . 17 عمر,  حف�ض  اأبو  الدين,  �شراج  الوردي,  ابن 

العجائب وفريدة الغرائب, طبع بمطبعة م�شطفى البابي 

الحلبي واأوالده بم�شر, ذي القعدة, 1341 هـ.

بن . 18 اإ�شماعيل  الدين  عماد  حماه,  �شاحب  الفداء,  اأبو 

بيروت-  �شادر,  دار  البلدان,  تقويم  عمر,  بن  محّمد 

لبنان.

ال�شريف . 19 انت�شارات  مخنف,  اأبي  مقتل  مخنف,  اأبو 

الر�شي, قّم- اإيران. 

االأ�شطخري المعروف بالكرخي, اأبو اإ�شحاق اإبراهيم بن . 20

محّمد الفار�شي, م�شالك الممالك, دار �شادر, بيروت- 

لبنان.

من�شورات . 21 الطالبّيين,  مقاتل  الفرج,  اأبو  االإ�شفهاني, 

ال�شريف الّر�شّي, الّطبعة االأولى, قّم- اإيران.

االأمين, مح�شن, اأعيان ال�ّشيعة, دار الّتعارف للمطبوعات, . 22

الّطبعة االأولى, بيروت- لبنان.

23 . ,Q بحر العلوم, ال�شيد محّمد تقي, مقتل الح�شين 

تقديم وتعليق واإ�شافات نجل الموؤلف الح�شين بن التقي 
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بيروت-  الثالثة,  الطبعة  الزهراء,  دار  العلوم,  بحر  اآل 

لبنان.

التاه�شاني, . 24 االأن�شاري  بكر  اأبي  بن  محّمد  البري, 

الدكتور  تحقيق  واآله,  علي  االإمام  ن�شب  في  الجوهرة 

محّمد التونجي, مكتبة النوري, دم�شق- �شورّيا.

25 . .7 �ض  بعلبك,  تاريخ  األوف,  مو�شى  ميخائيل  البعلبكي, 

المطبعة  في  بيروت  في  طبع  الثانية,  العربية  الطبعة 

االأدبية �شنة 1904.

البالذري, اأحمد بن يحيى بن جابر, اأن�شاب االأ�شراف, . 26

التعارف  دار  المحمودي,  باقر  محّمد  ال�شيخ  تحقيق 

للمطبوعات, الطبعة االأولى, بيروت- لبنان.

البالذري, اأحمد بن يحيى بن جابر, فتوح البلدان, مكتبة . 27

النه�شة الم�شرية, القاهرة- م�شر.

بي�شون, الدكتور لبيب, مو�شوعة كربالء, النا�شر: طليعة . 28

نور, الطبعة االأولى, قّم- اإيران.

البيهقي, ابن فندق, اأبو الح�شن علي بن اأبي القا�شم بن . 29

زيد البيهقي, لباب االأن�شاب واالألقاب واالأعقاب, تحقيق 

العظمى  اهلل  اآية  مكتبة  ن�شر  الرجائي,  مهدي  ال�شيد 

المرع�شي العامة, الطبعة االأولى, قّم- اإيران.



الإحياء . 30  R البيت  اآل  موؤ�ّش�شة  ت�شدرها  ف�شلية  ن�شرة  تراثنا, 

التراث, العدد الثاني, ال�شنة االأولى, خريف 1406, قّم- اإيران.

دار . 31 الح�شينية,  النه�شة  ح�شن,  محّمد  ال�شّيد  العاملي,  ترحيني 

الهادي, الطبعة االأولى, بيروت- لبنان.

واإزهاق . 32 اإحقاق الحّق  ال�ّشيد القا�شي نور اهلل,  ال�ّشهيد  الت�شتري, 

الفقيه  االأ�شتاذ  ف�شيلة  بقلم  هاّمة,  نفي�شة  تعليقات  مع  الباطل, 

الّنجفّي,  الّدين  �شهاب  ال�ّشيد  اهلل  اآية  البارع  العاّلمة  الجامع 

من�شورات مكتبة اآية اهلل العظمى المرع�شّي الّنجفّي, قّم- اإيران.

الن�شر . 33 موؤ�ّش�شة  الرجال,  قامو�ض  تقي,  محّمد  ال�شيخ  الت�شتري, 

الطبعة  الم�شّرفة,  بقم  المدّر�شين  لجماعة  الّتابعة  االإ�شالمي 

االأولى, قّم- اإيران.

التميمي الب�شتي االإمام الحافظ محّمد بن حّبان بن اأحمد بن اأبي . 34

حاتم, كتاب الثقات, الطبعة االأولى, حيدر اآباد الدكن, الهند.

التميمّي المغربّي, القا�شي اأبو حنيفة الّنعمان, �شرح االأخبار في . 35

ف�شائل االأئّمة االأطهار, موؤ�ّش�شة الّن�شر االإ�شالمّي الّتابعة لجماعة 

المدّر�شين بقّم الم�شّرفة, الّطبعة االأولى, قّم- اإيران.

الجزري, عّز الّدين, ابن االأثير, اللباب في تهذيب االأن�شاب, دار . 36

�شادر, بيروت- لبنان.

37 . ,R البيت  اأهل  تاريخ  علي,  بن  ن�شر  المحّدث  الجه�شمي, 

ما,  دليل  النا�شر  الجاللي,  الح�شيني  ر�شا  محّمد  ال�شّيد  تحقيق 

الطبعة االأولى, قّم- اإيران.
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عليه . 38 عّلق  المعارف,  ال�شيخ محّمد, مراقد  الدين,  حرز 

بن  �شعيد  النا�شر  الدين,  حرز  ح�شين  محّمد  وحّققه 

حبير, )م�شورة عن طبعة االآداب في النجف االأ�شرف, 

1971م(, قّم- اإيران.

بن . 39 بالغّزي, كامل بن ح�شين بن محّمد  ال�شهير  الحلبي 

في  تاريخ حلب, طبع  في  الذهب  نهر  البالي,  م�شطفى 

المطبعة المارونية بحلب, 1926 م.

في . 40 لغوية  تاريخية  تحقيقات  اهلل,  عبد  الدكتور  الحلو, 

للن�شر  بي�شان  النا�شر  ال�شورّية,  الجغرافية  االأ�شماء 

والتوزيع واالإعالم, الطبعة االأولى, بيروت- لبنان.

مدر�شة . 41 االأحزان,  مثير  نما,  ابن  الجليل  ال�ّشيخ  الحّلي, 

االإمام المهدّي »عج«, قّم- اإيران. 

الدين . 42 �شهاب  االإمام  ال�شيخ  البغدادي,  الرومي  الحموي 

دار  البلدان,  معجم  اهلل,  عبد  بن  ياقوت  اهلل  عبد  اأبو 

�شادر, الطبعة الثامنة, بيروت- لبنان.

اأخطب . 43 المّكي  اأحمد  الموّفق بن  الموؤّيد  اأبو  الخوارزمي, 

ال�شيخ  العالمة  Q, تحقيق  الح�شين  خوارزم, مقتل 

محّمد ال�شماوي, انت�شارات اأنوار الهدى, الطبعة الثالثة, 

قّم- اإيران.



اأبو ب�شر محّمد بن اأحمد بن حّماد االأن�شاري الّرازي, . 44 الدوالبي, 

الجاللي,  الح�شيني  جواد  محّمد  ال�شّيد  حّققه  الطاهرة,  الّذرية 

موؤ�ّش�شة االأعلمي للمطبوعات, الطبعة الثانية, بيروت- لبنان. 

الدينوري, اأبو حنيفة اأحمد بن داوود, االأخبار الطوال, تحقيق عبد . 45

الحلبي  البابي  عي�شى  العربي,  التراث  اإحياء  دار  عامر,  المنعم 

و�شركاه, الطبعة االأولى, القاهرة- م�شر.

46 . ,R الّري �شهري, محّمد, ال�شحيح من مقتل �شّيد ال�شهداء واأ�شحابه

موؤ�ّش�شة دار الحديث العلمّية الثقافّية, الطبعة االأولى, قّم- اإيران.

النا�شر . 47  ,Q الح�شين  االإمام  مو�شوعة  محّمد,  �شهري,  الّري 

موؤ�ّش�شة التاريخ العربي, الطبعة االأولى, بيروت- لبنان.

محّمد . 48 ال�شّيد  في�ض  اأبو  الدين  محّب  االإمام  الحنفي,  الزبيدي 

مرت�شى, تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض, درا�شة وتحقيق علي 

�شيري, دار الفكر, بيروت- لبنان.

الزبيري, اأبو عبد اهلل الم�شعب بن عبد اهلل بن الم�شعب, كتاب . 49

ن�شب قري�ض, دار المعارف, الطبعة الثالثة, القاهرة- م�شر.

زكريا, اأحمد و�شفي, جولة اأثرّية في بع�ض البالد ال�شامّية, الطبعة . 50

الثانية, دار الفكر, دم�شق- �شورّية.

�شبط ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّض, اإ�شدار مكتبة نينوى الحديثة, . 51

طهران- اإيران.

ال�شهداء . 52 �شّيد  التواريخ, حياة  نا�شخ  تقي,  الميرزا محّمد  �شبهر, 

انت�شارات  اأ�شرف,  �شّيد جمال  وتحقيق  ترجمة   ,Q الح�شين 
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مدين, الطبعة االأولى, قّم- اإيران.

بن . 53 علي  بن  محّمد  جعفر  اأبو  المازندراني,  ال�شروي 

�شهراآ�شوب, مناقب اآل اأبي طالب, دار االأ�شواء, بيروت- 

لبنان.

الكريم بن محّمد بن من�شور . 54 �شعد عبد  اأبو  ال�شمعاني, 

التميمي, االأن�شاب, تقديم وتعليق عبد اهلل عمر البارودي, 

دار الجنان, الطبعة االأولى, بيروت- لبنان.

في . 55 ال�ّشوؤول  مطالب  طلحة,  بن  الدين  كمال  ال�ّشافعّي, 

مناقب اآل الّر�شول, موؤ�ّش�شة اأّم القرى للّتحقيق والّن�شر, 

الّطبعة االأولى, بيروت- لبنان.

56 . ,Q شم�ض الّدين, ال�ّشيخ محّمد مهدي, اأن�شار الح�شين�

دار الكتاب االإ�شالمي, الّطبعة االأولى, قّم- اإيران.

دوق, اأبو جعفر محّمد بن علّي بن الح�شين بن بابويه . 57 ال�شّ

قّم-  االأولى,  الّطبعة  البعثة,  موؤ�ّش�شة  االأمالي,  القّمّي, 

اإيران.

الّطبرّي . 58 تاريخ  جرير,  بن  محّمد  جعفر  اأبو  الّطبرّي, 

موؤ�ّش�شة  من�شورات  والملوك,  االأمم  بتاريخ  المعروف 

االأعلمّي للمطبوعات, الّطبعة الخام�شة, بيروت- لبنان.

الطبري, الح�شن بن علي بن محّمد بن علّي بن الح�شن, . 59



وتحقيق  تعريب  البهائي,  كامل  الطبري,  الّدين  بعماد  الم�شهور 

محّمد �شعاع فاخر, انت�شارات المكتبة الحيدرية, الطبعة االأولى, 

قّم- اإيران.

في . 60 العقبى  ذخائر  اهلل,  عبد  بن  اأحمد  الدين  محّب  الطبري, 

مناقب ذوي القربى, دار الكتاب االإ�شالمي, قّم- اإيران.

ال�شام, . 61 اإلى  كربالء  من  الطريق  وقائع  جعفر,  محّمد  الطب�شي, 

الخام�ض,  الجزء  المدينة,  اإلى  المدينة  من  الح�شيني  الركب  مع 

النا�شر �شبهر اندي�شه, الطبعة االأولى, قّم- اإيران.

دار . 62 ال�ّشيعة,  ت�شانيف  اإلى  الّذريعة  بزرك,  االآغا  الّطهراني, 

االأ�شواء, الّطبعة الّثالثة, بيروت- لبنان.

العبيدلي الّن�شابة, اأبو الح�شن محّمد بن اأبي جعفر �شيخ ال�شرف, . 63

العظمى  اهلل  اآية  مكتبة  ن�شر  االأعقاب,  ونهاية  االأن�شاب  تهذيب 

المرع�شي النجفي العاّمة, الطبعة االأولى, قّم- اإيران.

عثمان, ها�شم, م�شاهد ومزارات اأهل البيت في �شورّية, من�شورات . 64

االأعلمي للمطبوعات, الطبعة االأولى, بيروت- لبنان.

له . 65 وقّدم  حّققه  خليفة,  تاريخ  الخياط,  بن  خليفة  الع�شفري, 

الدكتور �شهيل زّكار, دار الفكر, بيروت- لبنان.

العلوّي العمرّي الّن�شابة, علي بن محّمد بن علّي بن محّمد, المجدي . 66

المرع�شي  العظمى  اهلل  اآية  مكتبة  ن�شر  الطالبيين,  اأن�شاب  في 

النجفي العاّمة, الطبعة االأولى, قّم- اإيران.

القاجاري, فرهاد ميرزا بن عّبا�ض ميرزا بن فتحعلي �شاه, القمقام . 67
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م�شام البّتار, تعريب وتحقيق محّمد �شعاع  الّزّخار وال�شّ

فاخر, انت�شارات المكتبة الحيدرّية, قّم- اإيران.

محّمد . 68 ال�شّيد  المحراب  �شهيد  الطباطبائي,  القا�شي 

 ,Q علي, تحقيق در بارهء اأول اأربعين �شّيد ال�شهداء

قا�شي  اهلل  اآية  �شهيد  وفرهنكي  علمي  بنياد  فار�شي, 

طباطبائي, جاب �شّوم, قّم- اإيران.

�شناعة . 69 في  االأع�شى  �شبح  علي,  بن  اأحمد  القلق�شندي, 

الفكر,  دار  طويل,  علي  يو�شف  الدكتور  تحقيق  االإن�شا, 

دم�شق- �شورّيا.

اأحوال علماء . 70 الّر�شوية في  ال�شيخ عّبا�ض, فوائد  القّمي, 

المذهب الجعفرّية, )فار�شي(, طبع اإيران.

النبي . 71 تواريخ  في  االآمال  منتهى  عّبا�ض,  ال�شيخ  القّمي, 

لجماعة  الّتابعة  االإ�شالمي  الن�شر  موؤ�ّش�شة   ,P واالآل 

المدّر�شين بقّم الم�شرفة, الطبعة ال�شاد�شة, قّم- اإيران.

القّمّي, ال�شيخ عّبا�ض, نف�ض المهموم في م�شيبة �شّيدنا . 72

ب�شيرتي,  مكتبة  من�شورات   ,Q المظلوم  الح�شين 

قّم- اإيران.

القندوزي الحنفي, ينابيع المودة لذوي القربى, تحقيق: . 73

والن�شر,  للطباعة  االأ�شوة  دار  اأ�شرف,  جمال  علي  �شّيد 

قّم- اإيران, الطبعة االأولى, 1416 هـ.



وتعليق محّمد . 74 وتحقيق  ترجمة  ال�شهداء,  رو�شة  كا�شفي, ح�شين, 

قّم-  االأولى,  الطبعة  الحيدرّية,  المكتبة  انت�شارات  فاخر,  �شعاع 

اإيران.

اأبو الفتح محّمد ين علي بن عثمان, التعّجب, . 75 الكراجكي, ال�شيخ 

الغدير,  دار  انت�شارات  كريم,  ح�شون  فار�ض  وتخريج  ت�شحيح 

الطبعة االأولى, قّم- اإيران.

الكربا�شي, محّمد �شادق محّمد, دائرة المعارف الح�شينية, المركز . 76

الح�شيني للّدرا�شات, الطبعة االأولى, لندن المملكة المّتحدة.

الكتب . 77 دار  الفتوح,  اأعثم,  بن  اأحمد  محّمد  اأبو  العالمة  الكوفي, 

العلمّية, الطبعة االأولى, بيروت- لبنان.

ل�شترنج, كي, بلدان الخالفة ال�شرقّية, موؤ�ش�شة الر�شالة, المجمع . 78

العلمي العراقي.

ال�شنة . 79 الي�شوعي,  �شيخو  لوي�ض  لالأب  الكاثوليكية,  الم�شرق  مجّلة 

الثالثة, 1900 ميالدية.

لدرر . 80 الجامعة  االأنوار  بحار  باقر,  محّمد  ال�ّشيخ  المجل�شّي, 

الّثالثة  الّطبعة  العربّي,  الّتراث  اإحياء  دار  االأطهار,  االأئّمة  اأخبار 

الم�شّححة, بيروت- لبنان.

والم�شلمين . 81 االإ�شالم  حّجة  اإ�شراف  تحت  الباحثين  من  مجموعة 

 ,Q االأ�شتاذ مهدي بي�شوايي, تاريخ ومقتل جامع �شّيد ال�شهداء

 ,M فار�شّي, انت�شارات موؤ�ّش�شة اآموز�شي وبزوه�شي اإمام خميني

الطبعة الخام�شة, قّم- اإيران.
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82 . ,1 رقم  عا�شوراء,  نه�شة   ,Q ال�شهداء  �شّيد  معهد 

االإ�شدار  الثقافّية,  االإ�شالمّية  المعارف  جمعّية  ن�شر 

االأول, بيروت- لبنان.

المفيد, االإر�شاد في معرفة حجج اهلل على العباد, موؤ�ّش�شة . 83

اآل البيت الإحياء الّتراث, الّطبعة االأولى, قّم- اإيران.

عبد . 84 اأبو  الدين  �شم�ض  بالب�ّشاري,  المعروف  المقد�شي 

اهلل محّمد بن اأحمد بن اأبي بكر البناء ال�شامي, اأح�شن 

َلْيدن  مدينة  في  طبع  االأقاليم,  معرفة  في  التقا�شيم 

المحرو�شة بمطبعة بريل �شنة 1909 الم�شيحية.

المهاجر, ال�شيخ الدكتور جعفر, موكب االأحزان, )�شبايا . 85

كربال( خريطة الطريق, ن�شر جمعية المعارف االإ�شالمّية 

الثقافّية, الطبعة االأولى, بيروت- لبنان.

والتراث, . 86 باالآثار  تعنى  م�شّورة  ف�شلية  مجّلة  المو�شم, 

ال�شّيدة زينب »عدد خ��س«, العدد الرابع, المجّلد االأول, 

محّمد  تحريرها:  ورئي�ض  �شاحبها  هـ.   1410 1989م- 

�شعيد الطريحي.

في . 87 والمجاز  الحقيقة  الغني,  عبد  العالّمة  الّنابل�شي, 

عبد  ريا�ض  تحقيق  والحجاز,  وم�شر  ال�شام  بالد  رحلة 

الحميد مراد, الطبعة االأولى, دم�شق- �شورّية.
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الّنجا�شّي, . 88 اأحمد بن علي, رجال  العّبا�ض  اأبو  الّنجا�شّي, 

موؤ�ّش�شة الّن�شر االإ�شالمّي الّتابعة لجماعة المدّر�شين بقّم 

الم�شّرفة, قّم- اإيران.

الّنوري الطبر�شي, العالّمة ح�شين, اللوؤلوؤ والمرجان في . 89

دار  بدوي,  اإبراهيم  ال�شيخ  تعريب  المنبر,  اأهل  اآداب 

البالغة, الطبعة االأولى, بيروت- لبنان.

نوري ميرزا ح�شين, لوؤلوؤ ومرجان, )فار�شي(, انت�شارات . 90

مطبوعات ديني, جاب اأّول, قّم- اإيران.

في . 91 االإ�شارات  بكر,  اأبي  بن  علي  الح�شن  اأبو  الهروي, 

النا�شر  عمر,  علي  الدكتور  تحقيق  الزيارات,  معرفة 

مكتبة الثقافة الدينية, الطبعة االأولى, القاهرة- م�شر.

في . 92 البحث  منهج  الكريم,  عبد  محّمد  الدكتور  الوافي, 

التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب, من�شورات جامعة 

قار يون�ض, الطبعة الثالثة, بنغازي- ليبيا.

واقد . 93 بن  بن عمر  اأبو عبد اهلل محّمد  المدني,  الواقدي 

الثانية,  الطبعة  �شادر,  دار  ال�شام,  فتوح  االأ�شلمي, 

بيروت- لبنان.

وقعة الطّف الأبي مخنف لوط بن يحيى االأزدي الغامدي . 94

الغروي,  اليو�شفي  هادي  محّمد  ال�شيخ  تحقيق  الكوفي, 
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موؤ�ّش�شة الن�شر االإ�شالمي الّتابعة لجماعة المدّر�شين بقّم 

الم�شّرفة, الطبعة االأولى, قّم- اإيران.

اليعقوبي, اأحمد بن اأبي يعقوب بن وا�شح الكاتب, كتاب . 95

علي  الأبي  النفي�شة  االأعالق  كتاب  مع  المطبوع  البلدان, 

اأحمد بن عمر بن ر�شته, دار �شادر, بيروت- لبنان.

بن . 96 الفتوح  اأبي  بن  كاظم  محّمد  المو�شوي,  اليماني 

�شليمان, النفحة العنبرية في اأن�شاب خير البرية, تحقيق 

العظمى  اهلل  اآية  مكتبة  ن�شر  الرجائي,  مهدي  ال�شّيد 

المرع�شي النجفي العاّمة, الطبعة االأولى, قّم- اإيران.
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