


م���ع���ج���م ك����رب����اء
لمحة عن: الشخصّيات - األحداث  - األماكن





لمحة عن: الشخصّيات - األحداث  - األماكن

المركز الإ�سامّي للتبليغ

www.almenbar.org





5

المقّدمة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
و�لحمد هلل رّب �لعالمين و�سّلى �هلل على �سّيد �لأنبياء و�لمر�سلين محّمد وعترته �أهل 

بيته �لطّيبين �لطاهرين.

»اإّن لقتل الح�سين حرارة في قل�ب الم�ؤمنين ل  �أّنه قال:   P عن �لنبّي �لأكرم 

(((

تبرد اأبداً«.

ة �لإمام �لح�سين Q ونه�سته لتبّين �أّنها نه�سة ُكِتَب لها  تخت�سر هذه �لرو�ية ق�سّ

�لبقاء و�لدو�م و�لخلود, فكثيرة هي �لثور�ت �لتي لم يكتب لها �لبقاء ولم يبق لها ذكر 

�إّل في مطاوي �لكتب وذ�كرة �لتاريخ.

ولعّل �أهّم ما يمكن �لإ�سارة �إليه ك�سبب لبقاء وخلود هذه �لنه�سة هو عّدة �أمور:

اأّوًل: �سخ�سّية �لإمام �لح�سين Q �ل�ستثنائّية, حيث �متاز هذ� �لإمام �لعظيم- 

كبقّية �أئّمة �أهل �لبيتR- ب�سفات وموؤّهالت ل توجد في بقّية �أفر�د هذه �لأّمة, ما 

جعله �متد�دً� لخّط �لنبّوة دون �سو�ه, كيف؟ وقد قال فيه �لنبّي P: »ح�سين مّني واأنا 

, وفيما قاله �لإمام �لح�سين Q للوليد بن عتبة: »اأّيها الأمير اإّنا اأهل 
(((

من ح�سين«

.
(((

بيت النبّ�ة ومعدن الر�سالة ومختلف المالئكة, بنا فتح اهلل وبنا ختم اهلل..«

))) - �لنورّي �لمحّدث �ل�سيخ ح�سين: م�ستدرك �لو�سائل ج 0) �ص ))).

))) - �بن قولويه: كامل �لزيار�ت �ص 7)).

))) - �بن طاوو�ص: �للهوف في قتلى �لطفوف �ص 7).
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ثانياً: �إّن ما �جتمع له من �أهل بيت و�أن�سار و�أ�سحاب كانو� �أي�سًا ��ستثنائّيين, وهذ� 

اأ�سحاباً  اأعلم  »فاإّني ل  نف�سه:   Q �لح�سين  �لإمام  ل�سان  ما جاء في و�سفهم على 

اأولى ول خيراً من اأ�سحابي ول اأهل بيت اأبّر ول اأو�سل من اأهل بيتي, فجزاكم اهلل 

.
(((

عّني جميعاً خيراً«

وروي عن �أمير �لموؤمنين Q �أي�سًا فيما قاله فيهم حين مّر بكربالء: »..وم�سارع 

.
(((

ع�ّساق �سهداء, ل ي�سبقهم من كان قبلهم, ول يلحقهم من بعدهم«

ل  و�لتي  �لنه�سة  لهذه  و�لأهد�ف  �لدو�فع  تظهر  �لتي  �لخالدة  �ل�سعار�ت  وثالثاً: 

و�إ�سالحه  �لمجتمع  حركة  على  تن�سّب  و�إّنما  ة,  خا�سّ بحالة  ول  خا�ّص  بظرٍف  ترتبط 

وهد�يته نحو �ل�سعادة �لحقيقّية, ويمكن �أن نالحظ ذلك بو�سوح �إذ� نظرنا �إلى كلمات 

�لإمام �لح�سين Q, �أمثال قوله:

»اإّني لم اأخرج اأ�سراً ول بطراً ول مف�سداً ول ظالماً واإّنما خرجت لطلب الإ�سالح 

ب�سيرة جّدي  واأ�سير  المنكر,  واأنهى عن  بالمعروف  اآمر  اأن  اأريد   P اأّمة جّدي  في 

.
(((

واأبي علّي ابن اأبي طالب Q فمن قبلني بقب�ل الحّق فاهلل اأولى بالحّق..«

ول  �سلطان,  في  تناف�ساً  مّنا  كان  ما  يكن  لم  اأّنه  تعلم  اإّنك  »اأّللهّم   :Q وقوله 

في  الإ�سالح  ونظهر  دينك,  من  المعالم  لنري  ولكن  الحطام,  ف�س�ل  من  التما�ساً 

.
(((

بالدك, وياأمن المظل�م�ن من عبادك..«

والذّلة  ال�سّلة  بين  اثنتين  بين  ركز  قد  الدعّي  ابن  الدعّي  اإّن  »األ   :Q وقوله 

من  ذلك  غير  �إلى   ,
(5(

والم�ؤمن�ن..« ور�س�له  لنا  ذلك  اهلل  ياأبى  الذّلة  مّنا  وهيهات 

ن�سو�ص وكلمات.

فقد  �لنتائج,  م�ستوى  على  ت�سنيف  من  و�لنه�سة  �لثورة  هذه  �أفرزته  ما  ورابعاً: 

و�سعت حركة �لإمام Q هذه �لأّمة �أمام �متحاٍن عظيم, �خت�سره Q ب�سطرين 

))) - �لطبرّي: تاريخ �لطبرّي ج ) �ص 7)).

))) - �لمجل�سّي: بحار �لأنو�ر ج )) �ص 95).

))) - �لمجل�سّي: بحار �لأنو�ر ج )) �ص 0)).

))) - �لمجل�سّي: بحار �لأنو�ر ج 97 �ص 80, ويروى ذلك عن �أمير �لموؤمنين Q �أي�سًا, وكّلهم نور و�حد.

)5) - �لأمين �ل�سّيد مح�سن: لو�عج �لأ�سجان �ص ))).
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مقّدمة املؤّلف

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم,  �إلى �لعر�ق ودعا بقرطا�ص وكتب فيه:  لما ف�سل متوّجهًا 

من الح�سين بن علّي اإلى بني ها�سم, اأّما بعد, فاإّنه من لحق بي ا�ست�سهد, ومن تخّلف 

, ففاز بن�سرته فريق وتخّلف �آخرون..
(((

عّني لم يبلغ الفتح وال�سالم«

كال  �سّمها  �لتي  و�لوجوه  �ل�سخ�سّيات  على  �لتعّرف  �ل�سروري  من  كان  هنا  ومن 

�لمع�سكرين, لتكون در�سًا لالأّمة في م�سيرتها, وعبرة لها في �تخاذ �لمو�قف �لمختلفة 

�لتي تمّيز بين �لحّق و�لباطل.

هذا الكتاب:

ومن هنا جاءت فكرة تعريب هذ� �لكتاب من �للغة �لفار�سّية, لموؤّلفه �لفا�سل �لمتتّبع 

»محّمد باقر ب�ر اأميني«, حيث �حتوى على تر�جم لل�سخ�سّيات و�لوجوه �لتي لها عالقة 

بكال �لمع�سكرين من قريب �أو بعيد, م�ستعر�سًا �أهّم ما يذكر حولهم دون �أن يكون ب�سدد 

��ستق�ساء كّل �سيء عنهم, مّما جعله- بحّق- معجمًا لكربالء, فجاء �لكتاب �سغيرً� في 

حجمه غنّيًا في م�سمونه, فلّله دّره وعلى �هلل �سبحانه وتعالى �أجره.

واحت�ى الكتاب على خم�سة ف�س�ل:

 Q الف�سل الأّول: بعنو�ن »�سّيد ال�سهداء«, ��ستعر�ص فيه �سيرة �سّيد �ل�سهد�ء

باخت�سار من �لولدة وحّتى �ل�سهادة, و�سّمنه بيان �لمنازل و�لأماكن �لتي مرَّ فيها ركب 

�لح�سين من مّكة �إلى كربالء وما جرى فيها من �أحد�ث.

�لها�سمّيين  ذكر:  �لترتيب  على  فيه  ��ستعر�ص  »ال�سابق�ن«  بعنو�ن  الثاني:  الف�سل 

و�ل�سحابة و�ل�سباب و�لأطفال و�لفتيان و�لن�ساء و�لبنات و�ل�سفر�ء و�لأ�سرى و�لجرحى 

.Q و�لمو�لي وختامًا �أ�سحاب و�أن�سار �لح�سين

الف�سل الثالث: بعنو�ن »الملتحق�ن« ��ستعر�ص فيه ترجمة �لذين �لتحقو� بالإمام 

Q في �لطريق �أو في كربالء ونالو� درجة �ل�سهادة.

الف�سل الرابع: بعنو�ن »المتخّلف�ن«, وهم من تخّلف عن �لإمام Q في كربالء 

�أو قبلها.

))) - �لطبرّي �بن ر�ستم: دلئل �لإمامة �ص 88).
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الف�سل الخام�س: بعنو�ن »الظالم�ن« وهم �أعد�ء �لح�سين Q ومن �ساركو� في 

قتله وظلمه وظلم �أهل بيتهR و�أن�ساره �أو كان له دور في ذلك.

عملنا في الكتاب:

- حاولنا قدر �لإمكان تعريب �لن�ّص دون �لت�سّرف بالم�سمون �إّل بمقد�ر �ل�سرورة.

- حافظنا على ترتيب �لكتاب بنف�ص ترتيب �لم�سّنف له, و�لذي �عتمد فيه على �لعناوين, 

فربما تكّررت بع�ص �لأ�سماء في عّدة من هذه �لعناوين ولكن تّمت ترجمة �ل�سخ�ص 

تحت عنو�ن و�حٍد منها, و�أرجعت �إليه بقّية �لمو��سع, مثال ذلك: �لح�سن بن �لح�سن 

�لمثّنى, حيث تّمت ترجمته �سمن بني ها�سم, ثّم �أورد مّرة �أخرى ذكر �ل�سم فقط 

�سمن عنو�ن �لجرحى تارة و�لأ�سرى تارة �أخرى. فليالحظ.

- �لن�سو�ص �لتي قام بترجمتها �لم�سّنف من �لم�سادر �لعربّية, قمنا بالرجوع �إلى نف�ص 

تلك �لم�سادر و��ستخرجنا منها �لن�ّص بالعربّية.

»چهره ها در حما�سه كربال« و�لذي  - قمنا بتغيير ��سم �لكتاب �لذي كان بالفار�سّية 

يعني وجوه و�سمات من ملحمة كربالء, و��ستبدلناه بـ: »معجم كربالء )لمحة عن 

�لكتاب  م�سمون  �إلى  �أقرب  �لأخير  هذ�  كون  والأماكن(«  والأحداث  ال�سخ�سّيات 

و�أكثر منا�سبة مع �للغة �لعربّية.

- تّم حذف بع�ص �لفقر�ت من �لّن�ص -وهي قليلة- وذلك لعدم �ن�سجامها مع �ل�سيا�سات 

�لمعتمدة في �لمعهد.

وفي �لختام فاإّننا ن�ساأل �هلل تبارك وتعالى �أن يجعل عملنا هذ� خال�سًا لوجهه و�أن 

يثيب �لعاملين فيه و�لقارئين له �أجرً� عظيمًا ويرزق �لجميع �سفاعة محّمد و�أهل بيته 

�لطّيبين �لطاهرين, �إّنه �سميع مجيب.

معهد �سّيد ال�سهداء Q للمنبر الح�سينّي
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مقّدمة المؤّلف

ــــْن ــــِم ــــاِبــــيــــِح َف ـــــٍم َهــــــَوىَوُوُجـــــــــــــــوٍه َكــــالــــَمــــ�ــــسَ ـــــْج ــــــــــْن َن ـــــٍر َغـــــــــاَب َوِم ـــــَم َق

َيـــا �هلِل  ــــــوِل  ــــــَر�ــــــسُ ِل ـــــــــَذ�  َه َلــــْيــــ�ــــصَ 
(((

ـــاِن َو�لــــَبــــْغــــِي َجـــــــَزى ـــَي ـــْغ ـــطُّ ـــــــَة �ل مَّ
ُ
�أ

�إلهّي  �متحان  في  �ل�سخ�سّيات  وجوه  من  �لعديد  ك�سفت  ثورة  كربالء  و�قعة  تمّثل 

ع�سير.

لقد قام �لإمام �لح�سين بن علّيQ من �أجل �إحياء �لأّمة �لإ�سالمّية و�إر�سادها �إلى 

طريق �لخير و�ل�سالح, ولم يكن هذ� �ل�سعي لأجل »مناف�سة في �سلطان« �أو »التما�س 

�سيٍء من ف�س�ل الحطام« بل كان هدفه »اإعالء راية دين اهلل« و»الإ�سالح في البالد« 

و»لياأمن المظل�م�ن من عباد اهلل« وتعمل �لأّمة بما وجب عليها من �لفر�ئ�ص و�ل�سنن.

للن�ساء  و�لكبار,  لل�سغار  ة؛  و�لخا�سّ للعاّمة  �ساماًل:  �متحانًا  �لثورة  ولقد كانت هذه 

�لنخب  �إلى  فيها  بالخطاب   Qل�سهد�ء� �سّيد  توّجه  وقد  و�لعجم.  للعرب  و�لرجال, 

�آخرون  بهم  و�لتحق  �لنه�سة,  هذه  ند�ء  »ال�سابق�ن«  فلّبى  �لأّمة  وعو�م  �ل�سيا�سّية 

»المهتدون« في هذ� �لم�سير �لأحمر �لقاني. و�أّما �لأكثرّية فكانت في �سّف  �لظالمين 

ونبذة  الأحزاب  و�سّذاذ  الأّمة  »ط�اغيت  باأّنهم:   Qلح�سين� �لإمام  نعتهم  �لذين 

.
(((

الكتاب ونفثة ال�سيطان وع�سبة الآثام ومحّرفي الكتاب ومطفئي ال�سنن«

)))  من ق�سيدة لل�سريف �لر�سّي.

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سين, ج), �ص6. 
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وم�سافًا �إلى هوؤلء فاإّن طائفة ر�بعة برّدها لدعوة �لإمامQ ر�أت �أّن تكليفها مر�قبة 

��سطفاف جبهة �لحّق في مقابل جبهة �لباطل ويمكننا ت�سمية هوؤلء بـ»الخا�سرون« لثورة 

كربالء �لخالدة.

)�سعر(

�ِن ادَّ ُمَت�سَ ِنَد�َء�ِن  �لَعاَلِم  ِمْن  َياأِتي  ـــِعـــدُّ�َسْوَف  ـــَت ــــــــــَت ُمـــ�ـــسْ ْن
َ
يٍّ ِمـــْنـــُهـــَمـــا �أ

َ
ـــــــــــاِلأ َف

ـــــــاِء ـــــــي ـــــــِق ْت
َ
ــــــوِر �لأ ـــــــــــــــَد�ٌء ِلــــــُنــــــ�ــــــسُ ــــــِقــــــَيــــــاِء ِن �ــــــسْ

َ
ــــــــــــــــَد�ٌء ِلــــــــُغــــــــروِر �لأ َوِن

ْخــــَيــــاِر
َ
ـــاِرَو�آَخــــــُر َحـــْيـــُث َلــــْم َيـــُكـــْن َمــــَع �لأ �لـــُفـــجَّ َمـــــَع  ـــَيـــُكـــوُن  �ـــسَ ْن 

َ
�أ ــــــَرَم  َج ل 

ِم
َ

ــــال ــــظَّ ـــــِرَف �ل ـــــْع ــــــْن َت ــــــــَت َل َوَمـــــــا ُدْم
(((

ــاْم إَِم ْ
ــال ل  

َ
اأ ِلَتَتَهيَّ َمْعِرَفِتِهْم  ِفــي  َفا�ْسَع 

وق�س�ص  �ل�سقوط  غ�س�ص  �لأذهان,  في  تتد�عى  و�أفولها  �لوجوه  طلوع  حكاية  من 

وقائع �لتاريخ و�أحد�ثه, وفي كّل ثورة ونه�سة هناك »متخّلف عن الطريق« و�آخر »ملتحق 

به«.

وجمال �لتاريخ وروعته �أن تبقى �أنت خالدً� في �سّف �أ�سحاب �ليمين.

)�سعر(

ــــِة ــــــِك �لــــِقــــ�ــــسَّ ــــــْل ـــــــي ِت �لــــــِعــــــْبــــــَرُة ِف
(((

ــــصُ �ْعــــــَتــــــِبــــــِري ِبــــــَهــــــا ــــ� ــــْف ـــــا َن َفـــــَي

محّمد باقر پور �أميني

ذو �لحّجة ))))هـ.ق

بهمن )8))هـ.�ص

بضد)))�ل�سعر بالفار�سّية: آي���د  م���ي  ب��ان��گ  دو  ج��ه��ان  مستعداز  ب���اش���ى  ت���و  را  ك��دام��ي��ن  ت���ا 
اتقيا ُن����ش����ور  ب���ان���گ���ش  ي���ك���ى  اشقياآن  ف���ري���ب  ب��ان��گ��ش  ي��ك��ى  وآن 
يار اختيار  ب��ا  نيست  چ��ون  يكى  ال ج�����رم ش����د پ���ه���ل���وى ف����ّج����ار ج���ارآن 
از ظالم را  ك��س��ى  ن��ش��ن��اش��ى  ت��و  امامگ��ر  س��ازي��دس��ت  ُك���وش  را  او  بنكر 

 

ـــــه))) قـــــ�ـــــسّ �آن  ��ـــــــــســـــــــت  ر�عـــــــــبـــــــــرت  تـــــــــــــــو  مـــــــــــــــر  جــــــــــــــــــــان  �ى   
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((

Qسّيد الشهداء

السنون األولى

ولد �لإمام �لح�سين بن علّي L في �لثالث من �سعبان لل�سنة �لر�بعة من �لهجرة 

.
(((

في �لمدينة �لمنّورة

, وهو ��سم من �أ�سماء �أهل 
(((

 ��سم »ح�سين«
(((

وقد �ختار �لنبّي P لحفيده �لثاني

�لجّنة لم يكن معروفًا حّتى ذلك �لحين بين �أعر�ب �لجاهلّية.

�أذنه �ليمنى و�أقام في  P لروؤيته �أخذه في �أح�سانه فاأّذن في  وعندما جاء �لنبّي 

�أذنه �لي�سرى. ثّم �أخذ ينظر �إليه ويبكي وعندما �سئل عن �سبب بكائه �أجاب قائاًل: »تقتله 

.
(((

الفئة الباغية من بعدي, ل اأنالهم اهلل �سفاعتي«

�ل�سنو�ت  مع   Qلح�سين� �لإمام  حياة  من  �لأولى  �ل�سبع  �ل�سنو�ت  �قترنت  وقد 

و�ل�سارع  �لبيت  في  حفيده  �أمر  يتعّهد  كان  �لذي   P �هلل  ر�سول  حياة  من  �لأخيرة 

 ,Qو�لم�سجد وعلى �لمنبر, مظهرً� للنا�ص �سعاعًا من �أ�سعة عالقته تجاه �لح�سين

فاإذ� ح�سيٌن مع  �إليه  ُدعو�  �إلى طعاٍم   P �أّنه خرج مع ر�سول �هلل  يعلى بن مّرة  يقول 

�ل�سبيان يلعب في �ل�سّكة )�لطريق(, قال: فتقّدم �لنبّي P �أمام �لقوم وب�سط يديه 

)))  �بن �سهر �آ�سوب, مناقب �آل �أبي طالب, ج), �ص)))؛ �لمّزي, تهذيب �لكمال, ج6, �ص98).

�ص90)؛  �لمحرقة,  �ل�سو�عق  حجر,  )�بن  الجاهلّية«  في  يك�نا  لم  الجّنة  اأهل  اأ�سماء  من  ا�سمان  والح�سين  »الح�سن    (((

�ل�سيوطّي, تاريخ �لخلفاء, �ص)7).

)))  روي �أّن جبر�ئيل هبط على �لنبّي P فقال: »يا محّمد, العلّي الأعلى يقرئك ال�سالم ويق�ل: علّي منك كهارون من م��سى, 

�سمِّ ابنك هذا با�سم ابن هارون, فقال النبّي P: وما ا�سم ابن هارون؟ قال: "�سبير". قال النبّي P: ل�ساني عربّي, قال 

جبرائيلQ: �سّمه "الح�سين"«. )�ل�سيخ �ل�سدوق, عيون �أخبار �لر�ساQ, ج), �ص5)).  

)))  �ل�سيخ �لطو�سّي, �لأمالي, ج), �ص77).



((

فجعل �لغالم يفّر هنا وههنا, وي�ساحكه �لنبّي P حّتى �أخذه فجعل �إحدى يديه تحت 

ذقنه و�لأخرى تحت قفاه, ثّم قّنع ر�أ�سه فو�سع فاه على فيه فقّبله وقال: »ح�سين مّني 

.
(((

واأنا من ح�سين, اأحّب اهلل من اأحّب ح�سيناً«

لقد كان �لنبّي �لأكرم P على علم ب�سهادة �لح�سينQ على يد �أّمته وقد �أخبر 

بذلك بع�ص �أ�سحابه, ومن جملة ذلك ما قاله �لنبّي P يومًا لزينب بنت جح�ص: »اأتاني 

جبرائيل فاأخبرني اأّن اأّمتي �ستقتل ابني هذا -يعني �لح�سين- واأتاني بتربة من تربته 

.
(((

حمراء«

�إّن �لح�سينQ هو خام�ص �أ�سحاب �لك�ساء, حيث �إّن �لنبّي P جمعه مع �أبيه 

�لإمام علّيQ و�أّمه فاطمة O و�أخيه �لح�سنQ تحت �لك�ساء, وقد �سّماهم 

.
(((

باأّنهم »اأهل بيتي« وطلب من �هلل �أن »يذهب عنهم الرج�س ويطّهرهم تطهيراً«

R حيث  �لبيت  �أهل  وبقّية  �لح�سين  �ساأن  �لتطهير في  �آية  بعد ذلك نزلت  ومن 

يقول تعالى:

 وفي �ل�سنة �لحادية 
(((

َرُكْم تَْطِهيًرا} ْج�َس اأَْهَل اْلبَْيِت َويَُطهِّ ْذِهَب َعنُكُم الرِّ
ُ
{اإِنََّما يُِريُد اهللُ ِلي

ع�سرة للهجرة جل�ص �لح�سينQ وهو في �ل�سابعة من عمره �ل�سريف في عز�ء جّده 

 Qوفي نف�ص تلك �ل�سنة �أي�سًا وبعد مّدة ق�سيرة جّدً� لم يلبث �لح�سين ,P لعزيز�

�أن فجع باأّمه �لزهر�ء O فكان �ساهدً� على �سهادتها وهي في ريعان �سبابها.

في عهد اأبيه

تابع �لإمام �لح�سينQ حياته وحيدً� يرقب �إق�ساء �أبيه ومظلومّيته في فترة لي�ص 

و�سفهم  وقد  بيته  و�أهل  �أقربائه  �سوى  عنه  ومد�فع  ومعين  نا�سٍر  �أّي   Qلعلّي فيها 

قائاًل: »فنظرت فاإذا لي�س لي رافٌد ول ذابٌّ ول م�ساعد اإّل اأهل بيتي, ف�سننت بهم عن 

.
(5(

المنّية«

)))  �سحيح �بن حّبان, ج5), �ص8))؛ �سنن �بن ماجة, ج), �ص)6؛ �لمّتقي �لهندّي, كنز �لعّمال, ج6, �ص))).

)))  كنز �لعّمال, ج6, �ص))).

)))  �بن عديم, ترجمة �لإمام �لح�سينQ من كتاب بغية �لطلب, �ص)6؛ �لطحاوّي, م�سكل �لآثار, ج), �ص))).

)))  �سورة �لأحز�ب, �لآية: )).

)5)  نهج �لبالغة, �لخطبة 7)).
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�لح�سين  تكّلم  �لنا�ص  وبايعه  �لخالفة  م�سند  على   Qعلّي �لإمام  جل�ص  وعندما 

�إليهم في �لم�سجد وقال فيما قال:

فمن  هدى,  مدينة  علّياً  اإّن  يق�ل:  وه�   P اهلل  ر�س�ل  �سمعت  النا�س,  »معا�سر 

.
(((

دخلها نجى, ومن تخّلف عنها هلك«

ومنذ �لأّيام �لأولى لخالفة �أمير �لموؤمنينQ نكث �لبع�ص بالبيعة وق�سط �آخرون 

 Qعلّي �لإمام  فنه�ص  فيه,  �أف�سدت  ثالثة  �لدين طائفة  عليه, وخرجت عن  فثارو� 

لحرب �لناكثين و�لقا�سطين و�لمارقين, و�سارك �لإمام �لح�سين مع �أخيه �لإمام �لح�سن 

.
(((

L �إلى جانب �أبيهمQ في حروب �لجمل و�سّفين و�لنهرو�ن

�أهل  با�ستنها�ص  �سّفين  �إلى  �لخروج  حين  جاهدً�   Qلح�سين� �لإمام  و�سعى 

 ودعوتهم لاللتحاق بجي�ص �أمير �لموؤمنينQ فقال لهم بعد �أن �عتبرهم 
(((

�لكوفة

�لأحّبة �لكرماء:

لها  اأخذ  فمن  م�ستح�ساة  جرع  وهي  فظيع,  وطعمها  ذريع  �سّرها  الحرب  اإّن  »األ 

اأوان  ياألم كل�مها فذاك �ساحبها, ومن عاجلها قبل  اأهبتها وا�ستعّد لها عّدتها ولم 

فر�ستها وا�ستب�سار �سعيه فيها فذاك كمن ل ينفع ق�مه واأن يهلك نف�سه, ن�ساأل اهلل 

.
(((

بقّ�ته اأن يدعمكم بالفئة«

�أمير  وقف  كربالء  �أر�ص  �إلى  �لجي�ص  و�سل  وعندما  �سّفين  �إلى  �لم�سير  �أثناء  وفي 

لولده  وقال  وتاأّوه  وبكى  �لمبارك  وجهه  لون  فتغّير  �لفر�ت  �سّط  على   Qلموؤمنين�

اأبي �سفيان( مثل  )اآل  اأب�ك منهم  اأبا عبد اهلل فلقد لقي  يا  »ا�سبر   :Qلح�سين�

.
(5(

الذي تلقى من بعدي«

وكان �لح�سينQ في �سّفين �إلى جانب �أخيه �لح�سنQ على �لميمنة قائدً� 

)))  �ل�سيخ �ل�سدوق, �لأمالي, �ص80).

)))  مو�سوعة كلمات �لإمام �لح�سينQ, �ص6)).

)))  محّمد باقر �لمجل�سّي, بحار �لأنو�ر, ج)), �ص05).

)))  محّمد باقر �لمجل�سّي, بحار �لأنو�ر, ج)), �ص05).

)5)  �لفتوح, �ص505.
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.
(((

للخّيالة من �لجي�ص

وو�سله  �لمد�ئن  في   Qلح�سين� كان   Qلموؤمنين� �أمير  رب  �سُ وعندما 

.Qفح�سر �سهادة �أبيه Qعبر ر�سالة من �لإمام �لح�سن 
(((

�لخبر

مع وحدة اأخيه

وبعد ��ست�سهاد �أمير �لموؤمنينQ بيومين بايع �أربعون �ألفًا �لإمام �لح�سن �لمجتبى

Q, ولم تكد تم�سي �سبعة �أ�سهر على خالفته حّتى و�جه م�سل�ساًل من جفاء �أهل �لوّد 

 ,Qكما و�سفهم �أمير �لموؤمنين 
(((

ظاهرً� وفتِن �لناكثين للبيعة من »اأ�سباه الرجال«

وكذلك �أ�ساليب معاوية �لعد�ئّية.

وفي هذه �لفترة وقف �لح�سين �إلى جانب وحدة �أخيه حاميًا وم�ساندً� وموؤ�زرً� له في 

حربه �سّد معاوية.

وركونه  وجبنه  وخوفه  �لجي�ص  ل�سعف  مو�جهته  ومع   Qلح�سن� �لإمام  �أّن  �إّل 

وغيرهم  �ل�ساأن  ذوي  من  �أفو�جًا  �أفو�جًا  �لبع�ص  و�ن�سحاب  قّو�ده  وخيانة  �لدنيا  �إلى 

��سطّر في نهاية �لمطاف ُمكرهًا للقبول بال�سلح وت�سليم �لخالفة �إلى معاوية. وها هو 

اأقاتل  ونا�سٍر  باأّي معين   ...« ذلك:  في  �ل�سبب  مو�سحًا  �لح�سين  �لإمام  لأخيه  يقول 

عدّوي, وباأي ع�سٍد ومغم�ٍم اأطالب بحّقي, األ ترى ما فعلت هذه الجماعة مع اأبينا 

اأمٍل  واأّي  فاأّي اعتماٍد يعتمد على هذه الطائفة  الي�م معي,  المعّظم, وما ي�سنع�ن 

(((

يعقد عليهم؟«

�لغربة  بزمن  ت�سميته  يمكن  و�لذي  �ل�سلح  بعد زمن   Qلح�سين� �لإمام  ونه�ص 

و�لوحدة في حماية �أخيه و�لدفاع عنه بعدما و�جه �لإمام �لح�سنQ �أّيامًا ع�سيبة 

 مع عد�وة معاوية و�آل �أمّية وقد تعّر�ص �سالم �هلل 
(5(

ممتزجة ب�سماتة �لأ�سحاب ولومهم

)))  �لفتوح, �ص))5.

)))  �لكلينّي, �لكافي, ج), �ص0)).

)))  نهج �لبالغة, �لخطبة 7).

)))  �لفتوح, �ص)76.

)5)  وينقل �لموؤّرخون �أّن بع�ص �لوجوه في �لكوفة و�لمدينة كانو� يذكرون �لح�سنQ باأّنه ُمذّل �لعرب ومذّل �لموؤمنين, )�لإمامة 

و�ل�سيا�سة, ج), �ص)), �بن م�سكويه, تجارب �لأمم, ج), �ص88)).
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.
(((

عليه للكثير من حمالت �لفتر�ء و�لت�سويه

من   P �لنبّي  �سحابة  منزلة  رفع  كانت  معاوية  �أهد�ف  �أهّم  �أّن  بالذكر  و�لجدير 

جهة و�لق�ساء و�لحّد من منزلة ومكانة وف�سائل �أهل �لبيت R من جهة �أخرى, وفي 

هذ� �لمجال كان �سغله �ل�ساغل وهّمه �لد�ئم معاد�ة �لإمام علّيQ فاأوعز �إلى عّماله 

بذلك ومّما قاله للمغيرة �لذي عّينه و�ليًا على �لكوفة �سنة ))هـ:

عثمان  على  و�لترّحم  وذّمه  علّي  �ستم  عن  تتحّم  ل  بخ�سلة  �إي�ساءك  تاركًا  ول�ست 

.
(((

و�ل�ستغفار له, و�لعيب على �أ�سحاب علّي و�لق�ساء لهم وترك �ل�ستماع منهم

وفي هذه �لفترة �أي�سًا كان مرو�ن بن �لحكم و�ليًا على �لمدينة من قبل معاوية وقد 

ولم  كان,  �سبب  ولأّي  �لحدود  �أق�سى  �إلى  عليه  و�لجر�أة   Qلعلّي �لتعّر�ص  في  بالغ 

 R يرتدع  عن ذلك بل وتعّر�ص في �إحدى �لمّر�ت وفي ح�سور �أبنائه �لمع�سومين

.
(((

لمقام �أهل �لبيت ومنزلتهم

�ل�سهادة  عاين   Qلح�سين� �لإمام  حياة  من  �لمقطع  هذ�  نهاية  وفي  ثّم  ومن 

�لمظلومة لأخيه �لإمام �لح�سنQ فقال موؤّبنًا له بعد �أن و�سعه في لحده:

ِبَماِلِه ����ي����َب  �����سِ اأُ َم�����ْن  َح���ِري���ب���اً  َف���لَ���ْي�������َس 
)1( ُ

َح�����ِري�����ب اأََخ����������اُه  َواَرى  َم������ْن  َوَل�����ِك�����ْن 

Qالعقد الأّول لإمامة الح�سين

بعد ��ست�سهاد �لإمام �لح�سن �لمجتبىQ �نتقل من�سب �لإمامة �لإلهّي �إلى �لإمام 

�لح�سينQ, وفي عقد �لإمامة �لأّول له كانت �لخالفة بيد معاوية �لذي فرح و�سّر 

 على ذلك.
(5(

عندما بلغه خبر ��ست�سهاد �لإمام �لح�سنQ و�سجد هلل �سكرً�

و�سعى معاوية �إلى تثبيت �سلطة �لأموّيين و�إبعاد و�إق�ساء �أهل �لبيت R حّتى �أّنه 

)))  مو�سوعة كلمات �لإمام �لح�سينQ, �ص07).

)))  محّمد بن جرير �لطبرّي, تاريخ �لأمم و�لملوك, ج), �ص87).

)))  �بن ع�ساكر, ترجمة �لإمام �لح�سينQ, �ص5)).

)))  بحار �لأنو�ر, ج)), �ص60).

)5)  مح�سن �لأمين �لعاملّي, �أعيان �ل�سيعة, ج), �ص576.
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.
(((

ق�ّسم فدكًا بين مرو�ن بن �لحكم وعمرو بن عثمان و�بنه يزيد

 Qوفي هذه �لمّدة من خالفة معاوية قام بت�سفية وقتل �أ�سحاب �أمير �لموؤمنين

ب�سبب ولئهم لهQ, وهّياأ �لأر�سّية �لالزمة لإعالن يزيد ولّيًا للعهد من بعده.

 للعهد و�ل�سلح �لذي �أم�ساه �أخوه 
(((

ومن طرٍف �آخر فقد كان �لح�سينQ وفّيًا

خالف  ذلك  و�أّن  معاوية  وجه  في  �لقيام  �إمكان  عدم  فاأعلن   Qلح�سن� �لإمام 

�لقيام  �إلى  دعوه  عندما  �لكوفة  �سيعة  من  مو�ليه  لبع�ص  قال  فقد  ولذ�   ,
(((

�لم�سلحة

و�لثورة: »وليكن كّل رجٍل منكم حل�ساً من اأحال�س بيته ما دام معاوية حّياً, فاإّنها بيعة 

.
(((

كنت واهلل لها كارهاً, فاإن هلك معاوية نظرنا ونظرتم وراأينا وراأيتم«

�إّن موقف �لإمام هذ� ل يعني �ل�سكوت على �أفعال معاوية �لقبيحة, ولذ� يمكن �لنظر 

�إلى دور �لإمام �لفّعال و�لموؤّثر في هذه �لمّدة من خالل هذه �لأمور:

:Qاأ � الدفاع عن اأمير الم�ؤمنين

�ل�سغير  عليه  »يربو  �أن:  �إلى   Qعلّي لالإمام  لعنه  خالل  من  معاوية  �سعى  لقد 

.
(5(

ويهرم عليه �لكبير ول يذكر له ذ�كٌر ف�ساًل«

وفي مقابل هذ� �لفكر �لباطل �سعى �لإمام �لح�سينQ �إلى تبيين �لمنزلة �لإلهّية 

�لرفيعة لأمير �لموؤمنينQ فقال يومًا في مح�سر معاوية:

»اأنا ابن ماء ال�سماء وعروق الثرى, اأنا ابن من �ساد اأهل الدنيا بالح�سب الثاقب 

اأنا ابن من ر�ساه ر�سى الرحمن و�سخطه �سخط  وال�سرف الفائق والقديم ال�سابق, 

الرحمن«, ثّم رّد وجهه للخ�سم )معاوية( فقال له: »هل لك اأٌب كاأبي اأو قديم كقديمي, 

.
(6(

فاإن قلت ل, ُتغلب, واإن قلت نعم, تكذب«

�إلى  59 للهجرة وقبل موت معاوية ب�سنة قام �لح�سينQ, وقبل �لتوّجه  في �سنة 

)))  مر�آة �لعقول, ج), �ص67).

)))  �لبالذرّي, �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج), �ص)5).

)))  هذ� ما ل يكون ول ي�سلح.

)))  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج), �ص)5).

)5)  �بن �أبي �لحديد, �سرح نهج �لبالغة, ج), �ص57.

)6)  نور �هلل �لت�سترّي, �إحقاق �لحّق, ج)), �ص595.
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�لحّج بدعوة بني ها�سم و�لمو�لين و�لأتباع و�لوجهاء وكّل من قدم �إلى �لحّج لالجتماع 

 P فاجتمع �إليه في منى �أكثر من �سبعمائة رجٍل وفيهم مائتا رجٍل من �أ�سحاب �لنبّي

 ومنتقدً� لمعاوية �ل�ساعي �إلى تثبيت �ل�سلطة في بني �أمّية قائاًل لهم: 
(((

فقام فيهم خطيبًا

»اأّما بعد, فاإّن هذا الطاغية -يعني معاوية- قد فعل بنا وب�سيعتنا ما قد راأيتم وعلمتم 

�أحقّية �لحاكمّية �لدينّية �لمتمحورة في  �إذ�عة ون�سر  �إلى  و�سهدتم«, فدعا �لحا�سرين 

�سخ�ص �أمير �لموؤمنينQ, ونا�سد باهلل �ل�سحابة �لتابعين في �سبعة ع�سر موردً� من 

�لف�سائل �لمنح�سرة في �أمير �لموؤمنينQ و�أحقّيته في خالفة �لنبّي P, وقد �سّدق 

�لحا�سرون كّل ما �سمعوه من �لإمام �لح�سينQ, ومن ثّم �أّكد �لإمام عليهم قائاًل:

اأمنتم  اإلى اأم�ساركم وقبائلكم. فمن  »ا�سمع�ا مقالتي واكتم�ا ق�لي, ثّم ارجع�ا 

الحّق  يندر�س هذا  اأن  اأخاف  فاإّني  تعلم�ن,  ما  اإلى  فادع�هم  به  ووثقتم  النا�س  من 

.
(((

ويذهب, واهلل متّم ن�ره, ول� كره الكافرون«

ب � م�اجهته للت�سفية الدم�ّية:

�إلى جانب �سعيه في حذف ��سم علّيQ وف�سائله و�أخباره بت�سفية  قام معاوية 

�أمثال  معروفة-  وجوهًا  بال�سيف  فقتل   Qلموؤمنين� �أمير  ومحّبي  لأ�سحاب  دموّية 

لظلم  ومخالفتها  جهة,  من  لأفكاره  ون�سرها   Qلعلّي محّبتها  في  عدّي-  بن  حجر 

معاوية وبدعه من جهة �أخرى.

لقد كان حجر من �لمد�فعين �لأ�سّد�ء عن �أمير �لموؤمنينQ فوقف بكّل �سهامة 

مع  و�أر�سله  باعتقاله  �أبيه  بن  زياد  وقام  وتوهينه.  منه  للنيل  �أمّية  بني  محاولت  �أمام 

�أ�سحابه مكّبلين بال�سال�سل �إلى �ل�سام, وفي ر�سالته �إلى معاوية ي�سف زياد حجرً� باأّنه 

ر�أ�ص �لطو�غيت �لمو�لين لأبي تر�ب عاّدً� له من �لمخالفين لمعاوية, ب�سهادة بع�ص من 

.
(((

�لوجوه و�لأعيان عنده

و�عتر��سًا من �لإمام �لح�سين على �سهادة �أ�سحاب �أمير �لموؤمنينQ كحجر بن 

)))  عبد �لح�سين �لأمينّي, �لغدير, ج), �ص99).

)))  كتاب �سليم بن قي�ص, �ص06).

)))  �أبو �لفرج �لأ�سفهانّي, �لأغاني, ج7), �ص)5).
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عدّي و�أ�سحابه في �سنة )5 للهجرة, �أّكد لمعاوية في ر�سالة �أر�سلها �إليه باأّنه مّطلع على 

وقوعه باأبي �لح�سن و�عتر��سه على بني ها�سم بالعيوب وقال له:

وتناولتها  غر�سك  غير  ورميت  ق��سك  غير  اأوترت  لقد  اهلل  واأيم  معاوية...  »يا 

 .
(((

اإيمانه ول حدث نفاقه...« اأطعت امرءاً ما قدم  بالعداوة من مكان قريب ولقد 

وكتب �سّيد �ل�سهد�ءQ �إلى معاوية منّددً� به وقائاًل له: »األ�ست قاتل حجر واأ�سحابه 

وينه�ن  بالمعروف  وياأمرون  البدع  ي�ستفظع�ن  كان�ا  الذين  المخبتين,  العابدين 

عن المنكر فقتلتهم ظلماً وعدواناً, من بعد ما اأعطيتهم الم�اثيق الغليظة والعه�د 

الم�ؤّكدة, جراأة على اهلل وا�ستخفافاً بعهده, اأول�ست قاتل عمرو بن الحمق الذي اأخلََقت 

واأبلَت وجهه العبادة, فقتلته من بعد ما اأعطيته من العه�د ما ل� فهمته الع�سم نزلت 

من �سعف الجبال... اأول�ست قاتل الح�سرمّي الذي كتب اإليك فيه زياد اأّنه على دين 

علّي كرم اهلل وجهه ودين علّي ه� دين ابن عّمه P الذي اأجل�سك مجل�سك الذي 

اأنت فيه ول�ل ذلك كان اأف�سل �سرفك و�سرف اآبائك تج�ّسم الرحلتين, رحلة ال�ستاء 

.
(((

وال�سيف, ف��سعها اهلل عنكم بنا ِمّنة عليكم«

ج � مخالفته تن�سيب يزيد ولّياً للعهد:

وفي محاولة مفاجئة قام معاوية بالتمهيد لإعالن يزيد ولّيًا للعهد وهذ� ما لم يكن 

 في �لإ�سالم, وقد بد�أ بهذ� �لأمر منذ �سنة 56 للهجرة من �ل�سام ومن ثّم 
(((

له �سابقة

طلب من �أعيان �لمدينة �لر�سوخ لهذه �لولية, ولكن �لإمام �لح�سينQ م�سافًا �إلى 

�سائر �لأ�سحاب �عتر�سو� عليه في ذلك وفي هذه �لمّدة جرت مر��سالت عديدة بين 

�لإمامQ وبين معاوية وفي �إحد�ها يحّذره من ذلك, يدعوه �إلى �لخوف من �هلل في 

بالتهمة,  واأخذك  بالظّنة  بنا�ٍس لك قتلك  اأّن اهلل لي�س  »واعلم  له:  قائاًل  �لأمر,  هذ� 

.
(((

واإمارتك �سبّياً ي�سرب ال�سراب ويلعب بالكالب«

)))  �لأربلّي, ك�سف �لغّمة, ج), �ص0)).

)))  �بن قتيبة �لدينورّي, �لإمامة �ل�سيا�سة, ج), �ص80).

)))  تاريخ �لخلفاء, �ص))).

)))  محّمد بن �لح�سن �لكا�سانّي, معادن �لحكمة, ج), �ص)58.
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وكتب �لح�سينQ كتابًا �إلى معاوية يقّرعه فيه ويوؤّنبه على �أمور �سنعها قال فيه:

»ثّم وّليت ابنك وه� غالم ي�سرب ال�سراب ويله� بالكالب فخنت اأمانتك واأخربت 

رعيتك ولم ت�ؤّد ن�سيحة رّبك, فكيف ت�ّلي على اأّمة محّمد P من ي�سرب الم�سكر, 

الم�سكر  �سارب  ولي�س  الأ�سرار,  الم�سكر من  و�سارب  الفا�سقين,  الم�سكر من  و�سارب 

باأمين على درهم فكيف على الأّمة, فعن قليٍل َتِرد على عملك حين تط�ى �سحائف 

.
(((

ال�ستغفار«

�إلى مّكة  ثّم  �إلى �لمدينة ومن  �أجل ��ستتباب �لأمر ليزيد قام معاوية بالقدوم  ومن 

�أ�سبُت ذلك عند  و��ستدعى �بن عّبا�ص و�لإمام �لح�سينQ, وحين قال معاوية قد 

يزيد على �لمناظرة و�لمقابلة ما �أعياني مثله عندكما وعند غيركما... و�أّنه و�سل �إلى 

قائاًل:   Qلح�سين� عليه  رّد  �أمورها,  �إد�رة  في  محّمد  لأّمة  خير  وهو  �لكمال  حّد 

اأن  تريد   ,P محّمد  لأّمة  و�سيا�سته  اكتماله  من  يزيد  عن  ذكرت  ما  وفهمت   ...«

ت�هم النا�س في يزيد كاأّنك ت�سف محج�باً اأو تنعت غائباً اأو تخبر عّما كان احت�يته 

بعلٍم خا�ّس وقد دّل يزيد من نف�سه على م�قع راأيه, فخذ ليزيد فيما اأخذ فيه من 

ا�ستقرائه الكالب المهار�سة عند التهار�س, والحمام ال�سبق لأترابهن, والقيان ذوات 

.
(((

المعازف و�سرب المالهي تجده با�سراً, ودع عنك ما تحاول«

وعندما تكّلم معاوية عن ف�سائل يزيد وقر�ءته للقر�آن وف�سله على �لإمام �لح�سين

Q تعّجب �لإمامQ من هذ� �لكالم �لباطل ومن كذب معاوية وقال في جو�به: 

.
(((

»يزيد �سارب الخمر, وم�ستري الله� خير مّني؟!«

فغ�سب معاوية من رّد فعل �لإمام �لح�سينQ وقال لبن عّبا�ص لقد �ساءني رف�ص 

.
(((

�لح�سين بن علّي �لبيعة لبني يزيد وتوهينه �إّياه

وعلى �لرغم من رفع قادة جي�ص �ل�سام �سيوفهم وتهديدهم �لإمام �لح�سين وثالثة 

)))  �لنعمان بن محّمد �لتميمّي, دعائم �لإ�سالم, ج), �ص))).

)))  �لإمامة و�ل�سيا�سة, ج), �ص86)؛ تاريخ �ليعقوبّي, ج), �ص8)).

)))  �لفتوح, �ص)80.

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص)80.



((

�آخرين كانو� معه, وطلب �لإذن من معاوية ل�سرب �أعناقهم �إن لم يبايعو� يزيد, وظّن 

�لنا�ص �أّن �لح�سينQ ومن معه قد بايعو�, �إّل �أّن �لح�سينQ يخرج �إلى �لنا�ص 

ويقول لهم:

.
(((

»واهلل ما بايعنا يزيد, ل �سّراً ول جهراً«

وها هو معاوية يو�سي �بنه يزيد في لحظات عمره �لأخيرة حول كيفّية �لتعاطي مع 

�لإمام �لح�سينQ قائاًل له:

»ول توؤذه, ولكن �أرعد له و�أبرق, و�إّياك �لمكا�سفة له في �سّل �سيٍف �أو محاربة طعن 

.
(((

رمٍح...«

د � ت�جيه النخب وهدايتها:

فيها مخاطبًا  تكّلم  �إّنه خطبها في منى-  قيل   -Qلح�سين� لالإمام  وفي خطبة 

�لنخب و�لعلماء من ذوي �لمنزلة و�لمكانة في �لمجتمع و�لم�سهورين بالمعروف و�لخير 

و�ل�سالح و�لموّفقين بلطف من �هلل بتح�سيل �لمهابة في قلوب �لنا�ص... قائاًل لهم:

وبالن�سيحة  مذك�رة,  وبالخير  م�سه�رة,  بالعلم  ع�سابة  الع�سابة,  اأّيها  اأنتم  »ثّم 

معروفة, وباهلل في اأنف�س النا�س مهابة, يهابكم ال�سريف, ويكرمكم ال�سعيف, وي�ؤثركم 

من ل ف�سل لكم عليه ول يد لكم عنده, ت�سفع�ن في الح�ائج اإذا امتنعت من طاّلبها, 

 Qوتم�س�ن في الطريق بهيبة المل�ك وكرامة الأكابر...« وها هنا يتوّجه �لإمام

�إليهم بال�سوؤ�ل �لمفاجئ:

»األي�س كّل ذلك اإّنما نلتم�ه بما يرجى عندكم من القيام بحّق اهلل واإن كنتم عن 

رون فا�ستخففتم بحّق الأئّمة«. اأكثر حّقه تق�سّ

فالإمام يذّكرهم باأّن هذه �لمنزلة و�لمكانة �إّنما نلتموها عند �لنا�ص ب�سبب �هلل عزَّ 

وجلَّ وها هو يقّرعهم في تهاونهم عن �لدفاع عن دين �هلل بقوله: »فال ماًل بذلتم�ه, 

ول نف�ساً خاطرتم بها لّلذي خلقها, ول ع�سيرة عاديتم�ها في ذات اهلل...«.

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص807.

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص))8 و6)8.



((

Qسّيد الشهداء

فعٍل من  رّد  ت�ستدعي  �لأّمة  �ل�سوء على م�ساألة خطيرة في   Qلإمام� �سّلط  لقد 

�لنخب و�لعلماء وتدعوهم �إلى �لتفّكر و�لتاأّمل فقال لهم:

»وقد ترون عه�د اهلل منق��سة فال تقرع�ن, واأنتم لبع�س ذمم اآبائكم تقرع�ن, 

وذّمة ر�س�ل اهلل محق�رة, والعمي والبكم والزمن في المداين مهملة, ل ترحم�ن ول 

في منزلتكم تعمل�ن, ول من عمل فيها تعتب�ن, وبالإدهان والم�سانعة عند الظلمة 

الأم�ر والأحكام  »مجاري  فاإّن:   Qلح�سين بن علّي� �لإمام  وباعتقاد  تاأمن�ن...«, 

�أمثال  وهن  فاإّن  وبالتالي  وحرامه...«,  حالله  على  الأمناء  باهلل  العلماء  اأيدي  على 

هوؤلء �لنخب في �لإ�سالم وتق�سيرهم في »حفظ مكانة العلماء« �سيوؤّدي �إلى �سلب هذه 

�لمنزلة منهم ويعّلل �لإمامQ ذلك بقوله: »وما �سلبتم ذلك اإّل بتفّرقكم عن الحّق 

واختالفكم في ال�سّنة بعد البّينة ال�ا�سحة«.

ومن �لطبيعّي �أّن غّرة هذ� �لأمر لن تكون �سوى �أن مّكنتم �لظلمة من منزلتكم و�أ�سلمتم 

�أمور �لحكومة �لإلهّية في يد �أرذل خلق �هلل �لذين:»في كّل بلٍد منهم على منبره خطيب 

م�سقع فالأر�س لهم �ساغرة, واأيديهم فيها مب�س�طة, والنا�س لهم خ�ل ل يدفع�ن 

يد لم�ٍس...« ولذ�: »ل� �سبرتم على الأذى وتحّملتم الم�ؤونة في ذات اهلل كانت اأم�ر 

الظلمة من منزلتكم,  ولكّنكم مّكنتم  واإليكم ترجع,  ترّد, وعنكم ت�سدر,  اهلل عليكم 

.
(((

واأ�سلمتم اأم�ر اهلل في اأيديهم, يعمل�ن بال�سبهات وي�سيرون في ال�سه�ات...«

للخالفة  �لأموّيين  ت�سّدي  من  و�لأ�سى  �لعجب   Qل�سهد�ء� �سّيد  يظهر  ثّم  ومن 

و�لحكومة فيقول:

وعامل  ظل�م  ومت�سّدٍق  غ�س�م,  غا�ٍس  من  والأر�س  اأعجب  ل  لي  وما  عجباً  »فيا 

على الم�ؤمنين بهم غير رحيم, فاهلل الحاكم فيما فيه تنازعنا والقا�سي بحكمه فيما 

�سجر بيننا, األلهم اإّنك تعلم اأّنه لم يكن ما كان مّنا تناف�ساً في �سلطان, ول التما�ساً من 

ف�س�ل الحطام, ولكن لُنري المعالم من دينك, ونظهر الإ�سالح في بالدك, وياأمن 

المظل�م�ن من عبادك, وُيعمل بفرائ�سك و�سننك واأحكامك...«.

)))  �بن �سعبة �لحّر�نّي, تحف �لعقول, ترجمة پرويز �تابكي, �ص8)).



((

ومن ثّم ينهي �لإمام �لح�سينQ خطابه بهذه �لكلمات:

»فاإّنكم اإّل تن�سرونا وتن�سف�نا ق�ي الظلمة عليكم, وعمل�ا في اإطفاء ن�ر نبّيكم, 

.
(((

وح�سبنا اهلل وعليه ت�ّكلنا, واإليه اأنبنا واإليه الم�سير«

عدم العتراف ب�سلطة يزيد

بعد موت معاوية في �سنة 60 للهجرة جل�ص �بنه يزيد على م�سند �لخالفة, و�أر�سل من 

 Qفوره ر�سالة �إلى و�ليه على �لمدينة يطالبه فيها باأخذ �لبيعة من �لإمام �لح�سين

 Qإن �متنع �لإمام� 
(((

وكبار �ل�سحابة و�أعطى �أو�مره باأن ير�سل �إليه بر�أ�ص �لح�سين

عن �لبيعة.

من  موقفه  لالأمر-  معاوية  ت�سّدي  زمن  وفي  قبل-  من  �لح�سين  �لإمام  �أعلن  وقد 

توّلي يزيد �لعهد من بعد �أبيه, و�أّنه ل يليق بمن�سب �لخالفة. ولهذ� وقبل �إعالن موقفه 

»اإّني  لحاكم �لمدينة �لطالب للبيعة للخليفة �لجديد قال �سالم �هلل عليه لبن �لزبير: 

اأبايع ليزيد؟! ويزيد رجل فا�سق معلن الف�سق ي�سرب الخمر ويلعب بالكالب والفه�د 

.
(((

ويبغ�س بقّية اآل الر�س�ل, ل واهلل ل يك�ن ذلك اأبداً«

اإّنا  »اأّيها الأمير,  للوليد و�لي �لمدينة, فقال له:   Qو�أّما جو�ب �لإمام �لح�سين

اأهل بيت النبّ�ة, ومعدن الر�سالة, ومختلف المالئكة, ومحّل الرحمة, وبنا فتح اهلل 

بالف�سق,  المحترمة, معلٌن  النف�س  قاتل  �سارُب خمٍر,  فا�سق,  ويزيد رجل  وبنا ختم, 

.
(((

مثلي ل يبايع لمثله«

وو�جه �لإمامQ مرو�ن بن �لحكم �لذي دعاه �إلى بيعة يزيد بتكر�ره �آية �ل�سترجاع 

فقال:

مثل  براٍع  الأّمة  بليت  قد  اإذ  ال�سالم  الإ�سالم  وعلى  َراِجع�َن,  اإَِلْيِه  �ا  َواإِنَّ هلِلِ  »اإِنَّا 

.
(5(

يزيد«

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص7)) ـ 9)).

)))  �لفتوح, �ص0)8؛ تاريخ �ليعقوبّي, ج), �ص))).

)))  �لفتوح, �ص))8؛ �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج), �ص)8).

)))  �لفتوح, �ص6)8.

)5)  �لفتوح, �ص7)8؛ بحار �لأنو�ر, ج)), �ص6)).
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ومن قبل قالQ لمعاوية: »فكيف ت�ّلي على اأّمة محّمد P من ي�سرب الم�سكر 

.
(((

و�سارب الم�سكر من الفا�سقين و�سارب الم�سكر من الأ�سرار«

وعندما �طلع يزيد على عدم بيعة �لإمامQ كتب �إلى �لوليد قائاًل له: »وليكن مع 

.
(((

جو�بك �إلّي ر�أ�ص �لح�سين بن علّي«

�لإمام �لح�سينQ, ومن بعد   لقتل 
(((

�بتد�أ يزيد خالفته ب�سعيه وكما ترى فقد 

 P �لأكرم  �لنبّي  لجّده  �لنور�نّي  �لقبر  في جو�ر  ليلتين   Qلح�سين� �أم�سى  ذلك 

جّده  �إلى  ي�سكو  ليله  كّل  في  و�ساجدً�  ر�كعًا  يزل  ولم  �ل�سالة  ويقيم  بنهاره  ليله  ي�سل 

P حال �أّمته �لتي لم ترع حرمته من بعده ويبث �إليه همومه و�أحز�نه ويوّدعه, ومّما 

ابن بنت محّمد وقد  واأنا  نبّيك محّمد  اإّن هذا قبر  »األلهم  قالهQ في مناجاته: 

.
(((

ح�سرني من الأمر ما قد علمت, األلهم واإّني اأحب المعروف واأكره المنكر...«

�إلى مّكة وقبل �لرحيل �لتقى باأخيه محّمد بن �لحنفّية  وتهّياأ �لإمامQ للخروج 

�لذي �قترح على �لإمامQ قائاًل: »و�إّني �أريد �أن �أ�سير عليك بر�أيي فاقبله مّني... 

�أ�سير عليك �أن تنجو بنف�سك عن يزيد بن معاوية وعن �لأم�سار ما ��ستطعت و�أن تبعث 

ر�سائلك �إلى �لنا�ص وتدعوهم �إلى بيعتك...«.

فاأجابه �لإمامQ: »يا اأخي واهلل ل� لم يكن في الدنيا ملجاأ ول ماأوى لما بايعت 

.
(5(

واهلل يزيد بن معاوية اأبداً...«

من المدينة اإلى مّكة

 من �لمدينة �لمنّورة 
(6(

توّجه �لإمام �لح�سينQ في ليلة 8) رجب �سنة 60 للهجرة

قا�سدً� مّكة �لمكّرمة م�سطحبًا معه في �سفره �أولده و�إخوته و�أخو�ته و�أولدهم وجمع 

)))  دعائم �لإ�سالم, ج), �ص))).

)))  �لفتوح, �ص0)8.

)))  �لذهبّي, �سير �أعالم �لنبالء, ج), �ص7).

)))  �لفتوح, �ص))8.

)5)  �لفتوح, �ص))8.

)6)  �أبو مخنف, وقعة �لطّف, �ص85.
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, ففرح �أهلها وكبار 
(((

من �أقربائه و�أ�سحابه, وكان و�سوله �إلى مّكة في �لثالث من �سعبان

. و�أم�سى �لإمام �لح�سين
(((

�ل�سحابة فيها بح�سوره و�سارو� يختلفون �إليه بكرة وع�سّيًا

Q في مّكة بقّية �سهر �سعبان و�سهر رم�سان و�سّو�ل وذي �لقعدة و�لأّيام �لأول من 

�سهر ذي �لحّجة �لحر�م.

وفي �لم�سهد �لآخر فاإّن �أهل �لكوفة �لذين �أ�سناهم كثرة �ل�سغوطات و�لم�سايقات 

عليهم من قبل �لأموّيين كانو� يبحثون عّمن يقودهم �إلى �لثورة �سّدهم. فتوّجهو� نحو 

�لإمام �لح�سينQ و�أر�سلو� �إليه �أثناء �إقامته في مّكة �لمكّرمة بالعديد من �لر�سائل 

في �سبيل هذ� �لأمر, وفي �لمرحلة �لأولى و�سلته �لكتب من �أ�سر�ف �أهل �لكوفة �أمثال 

�سليمان بن �سرد �لخز�عّي و�لم�سّيب بن نجّية وحبيب بن مظاهر ورفاعة بن �سّد�د وعبد 

:Qهلل بن و�ل وغيرهم, ومّما قالوه في ر�سالتهم �لأولى له وطلبوه منه�

�أميرً� مطاعًا... ولو بلغنا  دً�  �إلينا فرحًا م�سرورً� ماأمونًا مباركًا �سديدً� و�سيِّ »فاأقبل 

�أّنك قد �أقبلت �إلينا �أخرجناه- �أي �لنعمان بن ب�سير و�لي �لكوفة- عّنا حّتى يلحق بال�سام 

فاأقدم �إلينا فلعّل �هلل عزَّ وجلَّ �أن يجمعنا بك على �لحّق«.

وبعدما قر�أ �لإمام �لح�سينQ ر�سالتهم لم يجبهم, ورجع ر�سول �أهل �لكوفة �إليها.

وفي �لمرحلة �لثانية �لتقى �لإمامQ بقي�ص بن م�سّهر �ل�سيد�وّي وجماعة معه 

�لكوفة,  �أهل  من  �لكثيرة  �لر�سائل  معهم  حاملين  �لمعروفين,  �لكوفة  �أهل  وجهاء  من 

ف�سّلموها لالإمام �لح�سينQ �سائلين منه �لقدوم معهم �إلى �لكوفة ولكّنهQ تاأّنى 

في �أمره ولم يجبهم �أي�سًا ب�سيء.

ولكن في �لمرحلة �لثالثة جاءه ر�سولن من �أهل �لكوفة هما هانئ بن �أبي هانئ و�سعيد 

بن عبد �هلل يحمالن �إليه ر�سالة �أ�سر�ف �لكوفة و�أكابرها, �أمثال: �سبث بن ربعّي, حّجار 

�لحّجاج  بن  عمرو  قي�ص,  بن  عروة   ,
(((

رويم بن  يزيد  بن  �لحارث  بن  يزيد  �أبجر,  بن 

ومحّمد بن عمير بن عطارد وقد �أعلموه في ر�سالتهم:

)))  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج), �ص97)).

)))  �لفتوح, �ص7)8.

)))  �لطب�سّي, �لإمام �لح�سينQ في مّكة �لمكّرمة, �ص))).
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يا �بن بنت  �لنا�ص منتظرون ل ر�أي لهم في غيرك, فالعجل �لعجل  فاإّن  »�أّما بعد, 

ر�سول �هلل P, قد �خ�سّرت �لجّنات, و�أينعت �لثمار, و�أع�سبت �لأر�ص و�أورقت �لأ�سجار, 

.
(((

فاأقدم �إذ� �سئت, فاإّنما تقدم �إلى جنٍد لك مجّندة...«

�لكوفة,  �أو�ساع  لي�ستخبر  عقيل  بن  م�سلم  فاأر�سل   Qلح�سين� �أجابهم  وحينئٍذ 

وبعث معه بر�سالة لهم يقول فيها:

»... وقد بعثت اإليكم اأخي وابن عّمي وثقتي من اأهل بيتي, م�سلم بن عقيل بن اأبي 

طالب )ر�سي اهلل عنه( وقد اأمرته اأن يكتب اإلّي بحالكم وراأيكم وراأي ذوي الحجى 

والف�سل منكم, وه� مت�ّجه اإلى ما قبلكم اإن �ساء اهلل تعالى, وال�سالم ول قّ�ة اإّل باهلل, 

فاإن كنتم على ما قدمت به ر�سلكم وقراأت في كتبكم فق�م�ا مع ابن عّمي وبايع�ه 

وان�سروه ول تخذل�ه, فلعمري لي�س الإمام العامل بالكتاب والعادل بالق�سط كالذي 

.
(((

يحكم بغير الحّق ول يهدي ول ُيهتدى«

�إّياه  محّماًل  �لب�سرة  �إلى  رزين  بن  �سليمان  باإر�سال  كذلك  �لح�سين  �لإمام  وقام 

قاله  ومّما  ون�سرته  بيعته  �إلى  يدعوهم  و�أ�سر�فها  فيها  �لأخما�ص  روؤو�ص  �إلى  �لر�سائل 

لهم:

قد  البدعة  واإّن  اأميتت,  قد  ال�سّنة  فاإّن  نبّيه,  و�سّنة  اهلل  كتاب  اإلى  اأدع�كم  »واأنا 

.
(((

اأحييت, فاإن ت�سمع�ا ق�لي وتطيع�ا اأمري اأهدكم �سبيل الر�ساد«

وفي هذه �لأثناء �أوعز يزيد- في خطوة ماكرة قبيحة- �إلى عمرو بن �سعيد بن �لعا�ص 

باأن يتوّجه مع جماعة في مّكة وفي �لخفاء لعتقال �لإمام �لح�سينQ و�إن لم يفلحو� 

.
(((

في ذلك فليقتلوه

مّكة  من  للخروج  نف�سه  هّياأ  �هلل  حرم  حرمة  حفظ  �أجل  ومن   Qلإمام� ولكّن 

.
(5(

و�لتوّجه نحو �لعر�ق وقالQ: »ل ن�ستحّلها ول ت�ستحّل بنا«

)))  �لفتوح, �ص))8.

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص))8 و))8؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, ج), �ص78).

)))  وقعة �لطّف, �ص07)؛ محّمد بن طاهر �ل�سماوّي, �إب�سار �لعين, �ص95.

)))  بحار �لأنو�ر, ج5), �ص99.

)5)  نف�ص �لم�سدر, �ص85.
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 �إلى �لإمام �لح�سينQ وتقييمه �لإيجابّي عن 
(((

ومع ورود كتاب م�سلم بن عقيل

�لإمامQ, ومّما جاء في كتاب  �ت�سحت معالم وجهة  �أهلها  و�أحو�ل  �لكوفة  �أو�ساع 

م�سلم �إليه, قال له: »�أّما بعد, فاإّن �لر�ئد ل يكذب �أهله, و�إّن جميع �أهل �لكوفة معك, وقد 

بايعني منهم ثمانية ع�سر �ألفًا, فعّجل �لإقبال حين تقر�أ كتابي, فاإّن �لنا�ص كّلهم معك 

.
(((

لي�ص لهم في �آل معاوية ر�أي ول هدى, و�ل�سالم«

�لالزمة  �لأر�سّية  ليهّيئ  �لعر�ق  �إلى  للتوّجه   Qلح�سين� �لإمام  تجّهز  وبالتالي 

للثورة �سّد يزيد بن معاوية وتاأ�سي�ص حكومة منبثقة من حكومة �لنبّي P وحكومة �أمير 

�لموؤمنينQ. ويلحظ هذ� �لتجاه ب�سكل و��سح في و�سّيتهQ لأخيه محّمد بن 

�لحنفّية حينما قال له:

»اإّني لم اأخرج اأ�سراً ول بطراً ول مف�سداً ول ظالماً, واإّنما خرجت لطلب الإ�سالح 

 P ب�سيرة جّدي  واأ�سير  المنكر  واأنهى عن  بالمعروف  اآمر  اأن  اأريد  اأّمة جّدي,  في 

�أهل  �أحقّية  تاأكيد �لإمام �لح�سينQ على   ومع 
(((

»Qاأبي طالب واأبي علّي بن 

 -P منهم بعد �رتحال �لنبّي �لأعظم 
(((

بيت �لر�سالة بالخالفة و�لقيادة- و�لتي �سلبت

فاإّنه ي�سير �أي�سًا �إلى �أهّم ما �بتليت به �لأّمة �لإ�سالمّية في حينها و�لم�سيبة �لكبرى على 

:Qلإ�سالم و�لم�سلمين بتوّلي �آل �أبي �سفيان زمام �لخالفة وقيادة �لأّمة, قال�

»اإّنا اأهل بيت الكرامة, ومعدن الر�سالة, واأعالم الحّق, الذين اأودعه اهلل عزَّ وجلَّ 

قل�بنا, واأنطق به األ�سنتنا, فنطقت باإذن اهلل, ولقد �سمعت جّدي ر�س�ل اهلل P يق�ل: 

.
(5(

الخالفة محّرمة على ولد اأبي �سفيان«

و�لموؤ�سف  �لخطير  �لو�سع  �إ�سالح هذ�  �أجل  �لح�سينQ من  �لإمام  نه�ص  ولذ� 

ولم ير �إّل �لقيام بال�سيف و�لثورة طريقًا لإيجاد �لتغيير في �لأّمة, لعتقاده باأّنه �لأحّق 

)))  وتز�منًا مع خروج �لإمام �لح�سينQ �إلى �لعر�ق, �عتقل م�سلم بن عقيل, و��ست�سهد في �لتا�سع من ذي �لحّجة يوم عرفة.

)))  �لدينورّي, �لأخبار �لطو�ل, �ص)9)؛ �بن نما �لحّلي, مثير �لأحز�ن, �ص)).

)))  بحار �لأنو�ر, ج)), �ص9))؛ مناقب �آل �أبي طالب, ج), �ص89.

)))  »فا�ستاأثر علينا ق�منا بذلك فر�سينا وكرهنا الفرقة« )�بن كثير, �لبد�ية و�لنهاية, ج8, �ص57)).

)5)  �ل�سيخ �ل�سدوق, �لأمالي, �ص)5).
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, ولم يكن قيامه بذلك من �أجل �لمال و�ل�سلطان مّما ي�سعى له �أهل �لدنيا, وقد 
(((

بالأمر

قالQ باأّنه: »لم يكن ما كان مّنا تناف�ساً في �سلطان ول التما�ساً من ف�س�ل الحطام, 

ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإ�سالح في بالدك وياأمن المظل�م�ن من 

. ولم يكن جديرً� بهذ� �لتحّول و�لتغيير 
(((

عبادك ويعمل بفرائ�سك و�سننك واأحكامك«

�سوى �لإمام �لح�سينQ �لذي يقول:

»وقد علمتم اأّن ه�ؤلء الق�م قد لزم�ا طاعة ال�سيطان وت�ّل�ا عن طاعة الرحمن, 

وحّرم�ا  اهلل,  حرام  واأحّل�ا  بالفيء,  وا�ستاأثروا  الحدود,  وعّطل�ا  الف�ساد,  واأظهروا 

.
(((

»...P حالله, واإّني اأحّق بهذا الأمر لقرابتي من ر�س�ل اهلل

ويوؤّكد �لإمام �لخمينّي} على هذ� �لنهج �ل�سيا�سّي لالإمام �لح�سينQ فيقول:

»�إّن �سّيد �ل�سهد�ء قد قام من �أجل ��ستالم �لحكومة, وهذ� ما �سعى �إليه وهو فخر 

كبير في حّد ذ�ته, ومن ظّن غير ذلك فهو و�هم ومخطئ, و�أّن هوؤلء قد قامو� من �أجل 

�لحكومة �أي�سًا لأّن مثل هذه �لحكومة يجب �أن تكون في يٍد َكَيد �سّيد �ل�سهد�ء وفي يد َكَيد 

.
(((

�سيعة �سّيد �ل�سهد�ء �أي�سًا«

الحركات المعار�سة

ة  وخا�سّ ليزيد-  �لبيعة  رف�ص   Qلح�سين� �لإمام  لإعالن  �لأولى  �للحظات  منذ 

�إعادة  منه  طالبين  و�لمكانة  �ل�ساأن  ذوي  من  �لبع�ص  �إليه  توّجه  بمّكة-  �إقامته  �أثناء 

�لنظر في مو�قفه وعر�سو� عليه �لعديد من �لآر�ء و�لطروحات في محاولة لمنع �لإمام 

و�ختالف  �لمعار�سين  هوؤلء  تعّدد  �إلى  �للتفات  ومع  �لعر�ق,  نحو  و�لتوّجه  �لقيام  من 

طروحاتهم يمكن تق�سيم هوؤلء �إلى ثالث طو�ئف:

اأ � حركة الها�سمّيين:

بن  �هلل  عبد  �أمثال  �لها�سمّيين  وجوه  بع�ص  �إلى  �لإ�سارة  يمكن  �ل�سدد  هذ�  وفي 

)))  »اإّني اأحّق بهذا الأمر« )بحار �لأنو�ر, ج)), �ص)8)).

)))  تحف �لعقول, �ص7)) ـ 9)).

)))  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج), �ص)7).

)))  �لإمام �لخمينّي, �سحيفة نور, ج0), �ص90).



(0

عّبا�ص وعبد �هلل بن جعفر ومحّمد بن �لحنفّية وهوؤلء من �ل�سخ�سّيات �لهاّمة �لتي ذكر 

 في عدم �لذهاب مع �لإمامQ, وفي لقاء�تهم �لمتعّددة معه 
(((

�أّنها كانت معذورة

كانو� يذكرون �لإمامQ بال�سو�بق �ل�سلبّية لأهل �لكوفة ويحّذرونه من �لذهاب �إلى 

�لعر�ق.

في  له  وي�سّرح  �لمدينة  في  �لحنفّية  بن  يو�جه محّمد   Qلح�سين� �لإمام  ولكّن 

.
(((

»P و�سّيته �إّياه: »واإّنما خرجت لطلب الإ�سالح في اأّمة جّدي

و�أّما عبد �هلل بن جعفر فقد كتب �لإمام �إليه مجيبًا له عن �سبهة �ل�سقاق و�لختالف 

ب�سبب خروجه- كما يزعمه �لبع�ص- فقال له: »اأّما بعد, فاإّنه لم ي�ساقق اهلل ور�س�له 

من دعا اإلى اهلل عزَّ وجلَّ وعمل �سالحاً«.

 Qأّنه� نرى   Qلأمان لالإمام� فيها بطلب  تكّلم  �لذي  �بن جعفر  ر�سالة  وفي 

, وكذلك �أجاب �لإمام عبد �هلل بن عّبا�ص قائاًل:
(((

يجيبه »باأّن خير الأمان اأمان اهلل«

»هيهات هيهات يا ابن عّبا�س, اإّن الق�م لم يترك�ني واإّنهم يطلب�نني اأين كنت حّتى 

اأبايعهم كرهاً ويقتل�ني, واهلل ل� كنت في جحٍر هامٍة من ه�ام الأر�س ل�ستخرج�ني 

منه وقتل�ني, واهلل اإّنهم ليعتدون علّي كما اعتدت اليه�د في ي�م ال�سبت, واإّني ما�ٍس 

.
(((

�ا اإَِلْيِه َراِجع�َن« في اأمر ر�س�ل اهلل P حيث اأمرني, واإِنَّا هلِلِ َواإِنَّ

ب � حركة الم�سفقين:

وهذه �لطائفة ل يمكن عّدها في �سمن �أ�سحاب �لنو�يا �ل�سّيئة, بل �إّنهم و�إ�سفاقًا على 

 Qأجابهم� �لإمامQ طرحو� عليه تجديد �لر�أي و�لنظر فيما �سّمم عليه, وقد 

هذ�  جو�ب  في  وذكر  �لعر�ق؛  �إلى  ذهابه  في  �لح�سين  �لإمام  �لثالثة  هوؤلء  ير�فق  لم  لماذ�  هو  هنا  ها  �لمطروح  �ل�سوؤ�ل    (((

�ل�سوؤ�ل ما يلي: �أّما عبد �هلل بن جعفر فقد كان معذورً� عن �لم�ساركة في �لحرب ولكّنه �أر�سل �أبناءه �إلى كربالء )عبد �هلل 

زينب  )�لنقدّي,  �أعمى  �لوقت  كان في ذلك  فاإّنه  �لموؤّرخين  بع�ص  قول  وعلى حّد  �لمقال, ج), �ص)7)(؛  تنقيح  �لمامقانّي, 

�لكبرى, �ص87).

و�أّما محّمد بن �لحنفّية فاّدعَي �أي�سًا باأّنه كان مري�سًا وغير قادٍر على �لم�ساركة في تلك �لو�قعة )�لعاّلمة �لحّلي, �لم�سائل �لمهنائّية, 

�ص8)(. وكذلك فاإّن عبد �هلل بن عّبا�ص كان في �ل�سهور �لأخيرة ل�سنة 60 من �لهجرة يعاني من عينيه بل قيل: �إّنه كان �أعمى 

و�أّن ذلك �أعذره في م�ساحبة �لإمامQ )تنقيح �لمقال, ج), �ص)9)؛ �لإمام �لح�سين في مّكة �لمكّرمة, �ص))) و5))).

)))  بحار �لأنو�ر, ج)), �ص9))؛ مناقب �آل �أبي طالب, ج), �ص89.

)))  وقعة �لطّف, �ص55).

)))  محّمد مهدي �لحائرّي, معالي �ل�سبطين, ج), �ص6)).



((

Qسّيد الشهداء

على ما �أبدوه من �لكالم و�لن�سح, ومن جملة هوؤلء يمكن �لإ�سارة �إلى �أمثال عبد �هلل 

, وذكر 
(((

 و�لم�سّور بن مخرمة
(((

 و�أبو �سعيد �لخدرّي
(((

, و�لأوز�عّي
(((

بن مطيع �لعدوّي

في �سمن هوؤلء �أي�سًا رجاًل يعرف با�سم عمر بن عبد �لرحمن �لمخزومّي �لذي قدم �إلى 

�لإمام �لح�سينQ في مّكة ولم يعتبره �لإمام �سّيء �لر�أي, ول ن�سحه �إّياه بالقبيح 

.
(5(

من �لفعل

وحيث �إن هذ� �لرجل قد �أبدى قلقه من نق�ص �لكوفّيين للعهود وعدم محاربتهم مع 

�لإمامQ �إّل �أّنه �أجابه قائاًل:

اأّنك م�سيت بن�سٍح وتكّلمت بعقٍل,  ابن عّم, فقد واهلل علمت  يا  »جزاك اهلل خيراً 

.
(6(

ومهما يق�س من اأمٍر يكن, اأخذت براأيك اأو تركته«

ج � حركة اأ�سحاب الفر�س:

وفي هذ� �لمجال يمكن ر�سد بع�ص �لوجوه و�ل�سخ�سّيات �لتي لم تكن م�سفقة على 

�لذي كان  �لزبير  له, ومن هوؤلء عبد �هلل بن  �لن�سح  و�إن كان ظاهرها   Qلإمام�

, وها هو يطلب من �لإمامQ �أن 
(7(
Qيبغ�ص بني ها�سم ومعاديًا لأمير �لموؤمنين

, مع �أّن �لموؤّرخين يذكرون باأّن �بن �لزبير لم 
(8(

يبقى في مّكة و�أن ل يخرج �إلى �لعر�ق

يكن ر��سيًا عن وجود �لإمام �لح�سينQ في مّكة, بل كان يطمع في �أخذ �لبيعة منه, 

وذكر �أّنه كان ياأتي �إلى مجل�ص �لإمام �لح�سينQ �سباحًا وم�ساًء مع علمه باأّنه مع 

.
(9(

وجود �لإمامQ في مّكة لن يرغب �أحٌد من �لنا�ص في بيعته

ولّما �أن عزم �لإمام على �لتحّرك من مّكة باتجاه �لعر�ق, لقي �بن عّبا�ص عبد �هلل بن 

)))  �لأخبار �لطو�ل, �ص8)).

)))  دلئل �لإمامة, �ص75.

)))  �لبد�ية و�لنهاية, ج8, �ص)6).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص65).

)5)  »ما اأظّنك ب�سيء الراأي ول ه� القبيح من الأمر والفعل« )تاريخ �لأمم و�لملوك, ج), �ص)9)).

)6)  �لفتوح, �ص867.

)7)  علّي نمازي, م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج5, �ص8).

)8)  وقعة �لطّف, �ص)5).

)9)  �لفتوح, �ص7)8.



((

�لزبير فقال له: قّرت عينك يا �بن �لزبير, ثّم قال:

ـــــَرٍة ِبــــَمــــْعــــَمــــٍر ـــــَب ـــــْن ــــــا َلــــــــِك ِمــــــــْن ق ـــُفـــِريَي ــي و��ـــسْ ــيــ�ــسِ ــِب ـــوُّ َف ـــَج ــــِك �ل َخـــال َل

(((

ـــــــِري ُتـــــــَنـــــــقِّ ْن 
َ
�أ ـــــِت  ـــــْئ �ـــــسِ ـــــــا  َم ـــــــــِري  ـــــــــقِّ َوَن

�لإمام ثالث  بلقاء  و�أّما عبد �هلل بن عمر فقد كان ذ� �سخ�سّية متخفّية, وقد قام 

بقّية  �سار  كما  �ل�سلح  في  ي�سير  �أن  منه  طلب  وقد  يزيد,  بيعة  في  ليرّغبه   
(((

مّر�ت

, ولكّن �لإمامQ قال له في �إحدى �إجاباته:
(((

�لنا�ص

.
(((

»اتق اهلل يا اأبا عبد الرحمن ول تدعّن ن�سرتي«

�إّل �أّن عبد �هلل بن عمر لم يكتف بعدم ن�سرة �لإمامQ فح�سب بل �إّنه �أر�سل �إلى 

.
(5(

يزيد بعد ��ست�سهاد �لإمام �لح�سينQ بر�سالة �سّمنها �لقبول بخالفته و�لبيعة له

نحو كرباء

�إّن خطر قتل �لإمامQ في مّكة �تخذ بعدً� جّديًا, فقد كان جنود يزيد متخّفين 

.Qبلبا�ص �لإحر�م في مو�سم �لحّج يتحّينون �لفر�سة لقتل �لإمام

وفي �آخر ليلة �أم�ساها �لح�سين في مّكة يقول لأخيه محّمد بن �لحنفّية:

»يا اأخي قد خفت اأن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم فاأك�ن الذي ي�ستباح به 

.
(6(

حرمة هذا البيت«

وبعد �أن قام �لإمام بالطو�ف بالبيت و�ل�سعي بين �ل�سفا و�لمروة فّك �إحر�مه باإتيان 

, وخرج من مّكة في يوم �لثالثاء �لثامن من ذي �لحّجة لل�سنة 60 للهجرة يوم 
(7(

�لعمرة

�لتروية و�تجه نحو �لكوفة م�ستقباًل للم�ساعب و�لمحن وقال في �بتد�ء �سيره:

)))  تاريخ �لخلفاء, �ص 06)؛ �لأخبار �لطو�ل, �ص)9)؛ پيام �آور عا�سور�ء, �ص))) )ر�سالة عا�سور�ء(.

)))  �بن ع�ساكر, ترجمة �لإمام �لح�سينQ, �ص00).

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج), �ص90) و)9)؛ �سادق نجمي, �سخنان ح�سين بن علّيQ, �ص)), )كلمات �لإمام 

.(Qلح�سين بن علّي�

)))  �للهوف, �ص)).

)5)  �لع�سقالنّي, فتح �لباري, ج)), �ص59.

)6)  �للهوف, �ص60.

 ,Qلح�سين� �لإمام  �لنجفّي, مقتل  �لطب�سّي  �لو�عظين, ج), �ص76)؛  �لني�سابورّي, رو�سة  �لفّتال  �لإر�ساد, ج), �ص66؛    (7(

�ص)5).



((

Qسّيد الشهداء

»خّط الم�ت على ولد اآدم مخّط القالدة على جيد الفتاة, وما اأولهني اإلى اأ�سالفي 

.
(((

ا�ستياق يعق�ب اإلى ي��سف, وخير لي م�سرع اأنا لقيه...«

و�سوف ن�سير �إلى م�سير حركة �لإمامQ من مّكة �إلى كربالء �لمقّد�سة في منازلها 

�لمختلفة بالبيان �لتالي:

1 ـ التنعيم

ويقع هذ� �لمنزل على بعد فر�سخين من مّكة وقد �لتقىQ فيه مع قافلة �آتية من 

�ليمن محّملة بالهد�يا �إلى يزيد, فقام �لإمامQ بم�سادرة متاع �لقافلة بعد �أن دفع 

.
(((

�أجرة �لجمال لأ�سحابها

2 �  ال�سفاح

- �أحد �ل�سعر�ء �لعرب 
(((

�إلى �ل�سفاح �لتقى بالفرزدق  Qوعندما و�سل �لإمام

»�لخبير  له:  فقال  �لعر�ق  �أهل  �أو�ساع  عن   Qلإمام� منه  فا�ستعلم  �لم�سهورين- 

�ساألت, �إّن قلوب �لنا�ص معك, و�سيوفهم مع بني �أمّية, و�لق�ساء ينزل من �ل�سماء, و�هلل 

.
(((

يفعل ما ي�ساء«

3 � ذات عرق

وفي هذ� �لمنزل ��ستقبل �لإمامQ ب�سر بن غالب �لقادم من �لعر�ق, فا�ستعلمه 

.
(5(

عن �أحو�ل �أهله, فاأجابه كما �أجاب �لفرزدق باأّن �لقلوب معه و�ل�سيوف مع بني �أمّية

4 � الحاجر

 بر�سالة �إلى �لكوفة يخبر 
(6(

وبعدما و�سل �لإمام �إلى هذ� �لمكان �أر�سل قي�ص بن م�سّهر

)))  �للهوف, �ص)6.

)))  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج), �ص75).

)))  وقد ذكر �لبع�ص �أماكن �أخرى لمكان مالقاة �لإمامQ مع �لفرزدق )محّمد جو�د �لطب�سّي, وقائع �لطريق من مّكة �إلى 

كربالء, �ص86) و87)).

)))  محّمد جو�د �لطب�سّي, وقائع �لطريق من مّكة �إلى كربالء, �ص76)؛ �لأخبار �لطو�ل, �ص5))؛ تجارب �لأمم, ج), �ص56.

)5)  "خّلفت �لقلوب معك و�ل�سيوف مع بني �أمّية", فقال: »�سدق اأخ� بني اأ�سد, اإّن اهلل يفعل ما ي�ساء ويحكم ما يريد«, )�للهوف, 

�ص70).

)6)  وقبل و�سول قي�ص بن م�سّهر �إليها, لوحق ولّما قب�ص عليه �لح�سين �أ�سرع بتمزيق �لر�سالة و�أر�سله �لح�سين �إلى عبيد �هلل بن 

زياد �لذي �أمر بقتله )�إب�سار �لعين, �ص))) و)))).



((

فيها بو�سول ر�سالة م�سلم بن عقيل وبخروجه من مّكة يوم �لتروية ويقول في ختامها:

»فاإذا قدم عليكم ر�س�لي فاكم�س�ا اأمركم, وجّدوا, فاإّني قادم عليكم في اأّيامي هذه 

.
(((

اإن �ساء اهلل...«

5 � الخزيمية

�لإمام لتخبر  �لكبرى  زينب  و�أتت  وليلة,  ليوم  �لمنزل  �لإمام في هذ�  قافلة  توقفت 

Q باأّنها �سمعت هاتفًا ين�سد هذين �لبيتين من �ل�سعر:

ـــٍد ـــْه ـــُج ِب ـــي  ـــِل ـــِف ـــَت ـــاْح َف ــــُن  ــــْي َع ـــــا  َي َل 
َ
ـــَهـــد�ِء َبـــْعـــِدي�أ َوَمــــــْن َيــْبــِكــي َعـــَلـــى �لـــ�ـــسُ

ـــا ـــاَي ــــُيــــوُفــــُهــــُم �لـــمـــَن ـــــــــْوٍم �ــــسُ ــــى َق ــــَل ــــــــِدَع ِبـــــْمـــــقـــــد�ٍر �إَلـــــــــى �إِْنـــــــــَجـــــــــاِز َوْع

.
(((

فاأجابها �لإمام �لح�سينQ قائاًل: »يا اأختاه المق�سّي ه� كائن«

6 � َزُرود

�لقين  بن  لزهير  ف�سطاطًا م�سروبًا   Qعلّي بن  �لح�سين  ر�أى  �لمنزل  وفي هذ� 

�لذي كان يحذر ب�سّدة من �لقتر�ب من �لإمام, فدعاه �لح�سين لمر�فقته, فما لبث �أن 

.
(((

��ستجاب له بعد ت�سجيع زوجته له

7 � الثعلبّية

بني  من  فار�ص  بخبر   Qلإمام� �أ�سد  بني  من  رجالن  �أخبر  �لمكان  هذ�  وفي 

�أ�سد كان قد مّر بقرب منزلهم في زرود حيث قال لهم: باأّنه لم يخرج من �لكوفة �إّل 

وقد ُقِتل م�سلم وهاني, فلم يكن من �لإمامQ �إّل �أن ��سترجع, مكّررً� لقوله تعالى: 

»ل خير في العي�س  َراِجعوَن} وترّحم على هذين �ل�سهيدين قائاًل:  ِه 
ْ
اإِلَي ا  َواإِنَـّ هلِلِ  {اإِنَّا 

.
(((

بعد ه�ؤلء«

وعندما نزل �لإمامQ في �لثعلبّية وقت �لظهيرة و�سع ر�أ�سه َفَرَقد, ثّم ��ستيقظ, 

)))  وقعة �لطّف, �ص60)؛ �لمفيد, �لإر�ساد, ج), �ص70.

)))  �لفتوح, �ص)87.

)))  �لأخبار �لطو�ل, �ص6)) و7)).

)))  وقعة �لطّف, �ص65).
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فقال لبنه علّي �لأكبر ما ر�آه في منامه: »خفقت براأ�سي خفقة, فعّن لي فار�س يق�ل: 

الق�م ي�سيرون والمنايا ت�سير اإليهم, فعلمت اأّنها اأنف�سنا نعيت اإلينا«.

فقال له �بنه علّي �لأكبر: يا �أبه فل�سنا على �لحّق؟

فقال له �لإمامQ: »بلى يا بني, واهلل الذي اإليه مرجع العباد«.

فقال له علّي �لأكبر: يا �أبه �إذً� ل نبالي بالموت.

.
(((

فقال �لح�سينQ: »جزاك اهلل يا بنّي خير ما جزى ولداً عن والده«

�أبا هّرة �لأزدّي,  �لكوفة يدعى  �أهل  �أي�سًا برجٍل من  وفي هذ� �لمكان �لتقى �لإمام 

وقد �ساأل �لإمامQ عن �سبب خروجه من حرم �هلل وحرم ر�سول �هلل P فقال له 

:Qلح�سين�

اأخذوا مالي ف�سبرت, و�ستم�ا عر�سي ف�سبرت, وطلب�ا  اأمّية  اإّن بني  اأبا هّرة  »يا 

اأبا هّرة لتقتلني الفئة الباغية, وليلب�سهم اهلل ذّلً �ساماًل  دمي فهربت, واأيم اهلل يا 

.
(((

و�سيفاً قاطعاً...«

8 � ال�سق�ق

.
(((

ويذكر بع�ص �لموؤّرخين باأّن �لفرزدق قد �لتقى بالإمامQ في هذ� �لمنزل

9 � زبالة

وفي هذ� �لمنزل �أخبر ر�سوٌل من �أهل �لكوفة �لإمامQ با�ست�سهاد م�سلم بن عقيل 

, و�أي�سًا و�سله في هذ� �لمنزل خبر �سهادة 
(((

وكذلك هاني بن عروة وقي�ص بن م�سّهر

 �لذي كان قد �أر�سله �لإمامQ بعد خروجه من مّكة �إلى �لكوفة 
(5(

عبد �هلل بن يقطر

.
(6(

حاماًل ر�سالته �إلى م�سلم بن عقيل

)))  �لفتوح, �ص)87.

)))  �لفتوح, �ص)87.

)))  �لفتوح, �ص)87.

)))  �لأخبار �لطو�ل, �ص7)) و8))؛ �للهوف, �ص)7.

)5)  وقعة �لطّف, �ص66).

)6)  ذكر �لبع�ص �أّن عبد �هلل �أر�سله �لإمامQ مع م�سلم �إلى �لكوفة ولكن عندما ر�أى م�سلم خذلن �أهل �لكوفة �أر�سل عبد �هلل 

�إلى �لإمامQ ليخبره بما جرى؛ �إّل �أّنه �عتقل من قبل �لح�سين بن تميم )�إب�سار �لعين, �ص)9, نقاًل عن �بن قتيبة و�بن 

م�سكويه(, و�دعى �بن �عثم �لكوفّي �أّن عبد �هلل لّما �عتقل كان يحمل ر�سالة م�سلم �إلى �لإمام �لتي يخبر �لإمامQ فيها عن 

بيعة �أهل �لكوفة ويدعوه فيها �لتعجيل بالقدوم �إليها )�لفتوح, �ص)85).
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وعندما و�سل خبر ��ست�سهاد �أ�سحاب �لإمامQ في �لكوفة �أخبر �أ�سحابه بذلك 

وقال لهم:

»قد خذلتنا �سيعتنا, فمن اأحّب منكم الن�سراف فلين�سرف لي�س عليه مّنا ذمام«.

, ويذكر �أبو مخنف باأّنه لم يبق في �أ�سحابه �إّل من جاءو� 
(((

فتفّرق عنه بع�ص �لنا�ص

.
(((

معه من �لمدينة

و�أحد �لنماذج �لتي تفّرقت عنه في هذ� �لمكان فر��ص بن جعدة �لمخزومّي, �لذي 

.
(((
Q ن�سحب لياًل متخّلفًا عن �لح�سين�

10 � بطن العقبة

وعندما نزلت قافلة �لح�سينQ في هذ� �لمنزل لقيه رجل من بني عكرمة يدعى 

عمرو بن لوذ�ن فنا�سد �لإمام �أن يرجع, فقال له: »فو�هلل ل تقدم �إّل على �لأ�سّنة وحّد 

�ل�سيوف«, فاأجابه �لح�سينQ قائاًل:

»يا عبد اهلل اإّنه لي�س يخفى علّي, الراأي ما راأيت, ولكن اهلل ل يغلب على اأمره«.

ثّم قال له:»واهلل ل يدع�نني حّتى ي�ستخرج�ا هذه العلقة من ج�في, فاإذا فعل�ا 

.
(((

�سّلط اهلل عليهم من يذلّهم حّتى يك�ن�ا اأذّل فرق الأمم«

11 � �سراف

�لماء  َحر با�ستقاء  �ل�سَّ �أمر فتيانه في  وبعدما توّقف �لإمامQ في هذ� �لمنزل, 

.
(5(

و�لإكثار منه ومن ثّم �رتحلو� عنه

12 � ذو ُح�َسم

وعند �نت�ساف �لنهار �أخبر �أحد رّو�د �لقافلة �لإمامQ باأّنه يرى عن بعد روؤو�ص 

�لفر�سان على خيولهم �لكثيرة, فر�أى �لإمام �أن يلتجئ �إلى مكاٍن ما, فغّير م�سيره بم�سورة 

)))  �لأخبار �لطو�ل, �ص7)) و8))؛ �للهوف, �ص)7.

)))  وقعة �لطّف, �ص66).

)))  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج), �ص80).

)))  �لإر�ساد, ج), �ص76؛ وقعة �لطّف, �ص67).

)5)  وقعة �لطّف, �ص67.



(7

Qسّيد الشهداء

بع�ص من معه �إلى مرتفٍع يدعى ذو ح�سم, و�سبق فر�سان �لعدّو في �لو�سول �إليه, ونزل 

فيه �لح�سينQ وجاء �لقوم وهم �ألف فار�ص يقودهم �لحّر بن يزيد �لرياحّي نحو 

خيمة �لإمامQ حّتى وقفو� في مقابله, فقال �لح�سينQ لفتيانه: »ا�سق�ا الق�م 

وارووهم من الماء ور�ّسف�ا الخيل تر�سيفاً«, يقول علّي بن طعان: باأّن �لإمام �لح�سين

.
(((

Q �أخذ �ل�سقاء وقام باإرو�ء �لحّر وح�سانه

وفي يومه �لأّول في هذ� �لمنزل وبعد �إقامة �سالة �لظهر و�لع�سر بح�سور �أ�سحابه 

و�أ�سحاب �لحّر �أ�سار �لإمامQ في خطبته �لأولى معهم �إلى دعوة �أهل �لكوفة له فلم 

يجبه �لحّر, وفي �لخطبة �لثانية �أّكدQ على معرفة �لحّق و�أّن �لحّق لمن؟ فقال:

»اأّما بعد, اأّيها النا�س فاإّنكم اإن تّتق�ا وتعرف�ا الحّق لأهله يكن اأر�سى هلل, ونحن 

اأهل البيت اأولى ب�لية هذا الأمر عليكم من ه�ؤلء المّدعين ما لي�س لهم, وال�سائرين 

فيكم بالج�ر والعدوان, واإن اأنتم كرهتم�نا وجهلتم حّقنا وكان راأيكم غير ما اأتتني 

و�هلل  �إّنا  يزيد,  بن  �لحّر  له  فقال  عنكم«,  ان�سرفت  ر�سلكم  علّي  به  وقدمت  كتبكم, 

بين  �لر�سائل  تن�سر  �أن   Qلح�سين� �أمر  وحينئٍذ  تذكر,  �لتي  �لكتب  هذه  ندري  ما 

�أيديهم.

فقال �لحّر: فاإّنا ل�سنا من هوؤلء �لذين كتبو� �إليك, وقد �أمرنا �إذ� نحن لقيناك �أّل 

نفارقك حّتى نقدمك على عبيد �هلل بن زياد.

فقال له �لح�سينQ: »الم�ت اأدنى اإليك من ذلك«.

فقال  ن�ساوؤهم  ركبت  حّتى  و�نتظرو�  فركبو�,  فاركب�ا«,  »ق�م�ا  لأ�سحابه:  قال  ثّم 

»ان�سرف�ا بنا«, فلّما ذهبو� لين�سرفو� حال �لقوم بينهم وبين �لن�سر�ف,  لأ�سحابه: 

قال  ثّم  ومن  و�لحّر,   Qلح�سين� �لإمام  بين  طويل  كالم  جرى  �لأثناء  هذه  وفي 

�لحّر:»فاإذ� �أبيت فخذ طريقًا ل تدخلك �لكوفة ول ترّدك �لمدينة, لتكون بيني وبينك 

.
(((

ن�سفًا حّتى �أكتب �إلى �بن زياد...«

)))  �ل�سيخ عّبا�ص �لقّمي, نف�ص �لمهموم, ترجمة گمره �ى, �ص))).

)))  وقعة �لطّف, �ص69) ـ  )7).
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13 � البي�سة

وفي هذ� �لمنزل خطب �لح�سينQ في �أ�سحابه و�أ�سحاب �لحّر فقال لهم:

»اأّيها النا�س اإّن ر�س�ل اهلل P قال: من راأى �سلطاناً جائراً م�ستحاّلً لحرم اهلل, 

P, يعمل في عباد اهلل بالإثم والعدوان  ل�سّنة ر�س�ل اهلل  ناكثاً لعهد اهلل, مخالفاً 

فلم يغّير عليه بفعٍل ول ق�ٍل كان حّقاً على اهلل اأن يدخله مدخله, األ واإّن ه�ؤلء لزم�ا 

طاعة ال�سيطان وترك�ا طاعة الرحمن, واأظهروا الف�ساد, وعّطل�ا الحدود, وا�ستاأثروا 

بالفيء, واأحّل�ا حرام اهلل وحّرم�ا حالله, واأّنا اأحّق من َغيََّر, وقد اأتتني كتبكم, وقدمت 

علّي ر�سلكم ببيعتكم, اأّنكم ل ت�سلم�ني ول تخذل�ني, فاإن تممتم علّي بيعتكم ت�سيب�ا 

ر�سدكم... واإن لم تفعل�ا ونق�ستم عهدكم وخلعتم بيعتي من اأعناقكم, فلعمري ما 

هي لكم بنكر, لقد فعلتم�ها باأبي واأخي وابن عّمي م�سلم, والمغرور من اغتّر بكم, 

فحّظكم اأخطاأتم, ون�سيبكم �سّيعتم ومن نكث فاإّنما ينكث على نف�سه...«.

�لح�سين له  فقال  و�لهالك,  �لحرب  عن  معه  وتكّلم  �لح�سين,  ي�ساير  �لحّر  و�أقبل 

اأخ� الأو�س لبن عّمه ولقيه  اأق�ل لك كما قال  »اأبالم�ت تخّ�فني... ولكن   :Q

وه� يريد ن�سرة ر�س�ل اهلل P فقال له: اأين تذهب فاإّنك مقت�ل؟ فقال:

الَفَتى َعلَى  َع��اٌر  ِب��ال��َم��ْ�ِت  َوَم��ا  ي  ْم�سِ ُم�ْسِلَما�َساأَ َوَج�����اَه�����َد  َح����ّق����اً  َن������َ�ى  َم����ا  اإِذا 

ِبَنْف�ِسِه ��اِل��ِح��ي��َن  ال�����سَّ َج���اَل  ال���رِّ ���ى  َوَف�������������اَرَق َم�����ْث�����ُب������راً ُي����َغ���������سُّ َوُي�����ْرَغ�����َم�����اَوَوا����سَ

َف����اإِْن ِع�����ْس��ُت َل���ْم اأَْن�����َدْم َواإِْن ُم���تُّ َل���ْم اأَُل���ْم
)1(

َوُت���ْرَغ���م���ا« َت��ِع��ي�����َس  اأَْن  ُذّلً  ِب����َك  َك��َف��ى 

14 � عذيب الهجانات

عدّي  بن  �لطرماح  يقودهم  �أ�سخا�ص  باأربعة   Qلإمام� �لتقى  �لمنزل  هذ�  وفي 

نحو   Qلإمام� توّجه  وهنا   ,Qلح�سين� بالإمام  لاللتحاق  �لكوفة  من  قدمو� 

�لطرماح وقال له:

)))  وقعة �لطّف, �ص)7) و)7)؛ �لإر�ساد, ج), �ص79).
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.
(((

»اأما واهلل اإّني لأرج� اأن يك�ن خيراً ما اأراد اهلل بنا قتلنا اأم ظفرنا«

وهنا تدخل �لحّر و�سّمم على �عتقال هوؤلء �لأربعة من �أهل �لكوفة �أو �أن يرّدهم.

اأن�ساري  ه�ؤلء  اإنّما  نف�سي,  به  اأمنع  مّما  »لأمنعّنهم   :Qلح�سين� له  فقال 

واأع�اني...«.

مدينتهم,  �أو�ساع  عن  �لكوفّيين  �لأ�سخا�ص  هوؤلء  من   Qلإمام� ��ستف�سر  ثّم 

فقال له مجمع بن عبد �هلل �لعائذّي: »�أّما �أ�سر�ف �لنا�ص فقد �أعظمت ر�سوتهم وملئت 

غر�ئرهم, ي�ستحال وّدهم وي�ستخل�ص به ن�سيحتهم, فهم �ألّب و�حٍد عليك, و�أّما �سائر 

�لنا�ص بعد فاإّن �أفئدتهم تهوي �إليك و�سيوفهم غدً� م�سهورة عليك«.

ب�سهادته,  فاأخبروه  م�سّهر,  بن  قي�ص  �سفيره  عن   Qلح�سين� ��ستخبرهم  ثّم 

فترقرقت عينا �لح�سينQ ولم يملك دمعه, ثّم تال قوله تعالى:

 
ُ
ن يَنتَِظر ى نَْحبَُه َوِمْنُهم مَّ ن َق�ضَ ِه َفِمْنُهم مَّ

ْ
َدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَ َعَلي {ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن ِرَجاٌل �ضَ

.
(((

ِديل}
ْ
لُوا تَب َوَما بَدَّ

ومن ثّم توّجه بالدعاء قائاًل:

»األلهم اجعل لنا ولهم الجّنة نزًل, واجمع بيننا وبينهم في م�ستقرٍّ من رحمتك, 

.
(((

ورغائب مذخ�ر ث�ابك«

.
(((

وفي هذ� �لمنزل تعّلل �لطرماح باأخذ �لز�د لعائلته فترك �لإمامQ وم�سى

15 � ق�سر بني مقاتل

�لتقى �لإمام �لح�سينQ في هذ� �لمكان بعبيد �هلل بن �لحّر �لجعفّي فدعاه �إلى 

 Qن�سرته ومر�فقته, فتعّلل بالن�ساء و�لأطفال و�أمانات �لنا�ص لديه, ورّد على �لإمام

.
(5(

طلبه �لموجب لل�سعادة وم�سى عنه

)))  وقعة �لطّف, �ص)7) ـ 75).

)))  �سورة �لأحز�ب, �لآية: )).

)))  وقعة �لطّف, �ص)7) و75).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج), �ص08)؛ نف�ص �لمهموم, �ص))).

)5)  �لإر�ساد, ج), �ص)8؛ �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سين, ج), �ص6).



(0

16 � نين�ى

ولّما و�سل موكب �لح�سينQ �إلى نينوى, و�سل ر�سول من �لكوفة يحمل كتاب �بن 

زياد �إلى �لحّر بن يزيد, ومّما جاء فيه: »�أّما بعد, فجعجع بالح�سين حين يبلغك كتابي, 

ويقدم عليك ر�سولي, فال تنزله �إّل بالعر�ء في غير ح�سٍن وعلى غير ماء, وقد �أمرت 

.
(((

ر�سولي �أن يلزمك ول يفارقك حّتى ياأتيني باإنفاذ �أمري«

وطلب �لحّر من �لإمام �لح�سينQ و�أ�سحابه �لنزول في هذ� �لمكان, ولكن �لإمام

Q �سّمم على �أن ينزل و�أ�سحابه �إّما في قرية �لغا�سرّية �أو قرية �ل�سفّية, ولكن �لحّر 

.
(((

 في كربالء
(((

رف�ص ذلك ب�سّدة, ومن ثّم �سار �سّيد �ل�سهد�ءQ بالقافلة ونزل

في اأر�ض البطولت

 في يوم �لخمي�ص �لثاني من محّرم �سنة 
(((

و�سل �لإمام �لح�سينQ �إلى كربالء

)6 للهجرة.

خيمته,  حول  من  خيامهم  عّمه  و�أولد  �أخوته  و�سرب  �لخيام  بن�سب  �أمر  ثّم  ومن 

.
(5(
Q وكذلك ن�سب �لأ�سحاب ومو�ليه خيامهم في �أطر�ف خيمة �لح�سين

وفي �لليلة �لأولى �أر�سل �لإمامQ ر�سالة �إلى �أخيه محّمد بن �لحنفّية كتب فيها:

.
(6(

»اأّما بعد, فكاأّن الدنيا لم تكن, وكاأّن الآخرة لم تزل«

و�سول ابن �سعد

 عمر بن �سعد في �أربعة �آلف فار�ص, 
(7(

وفي �ليوم �لثالث من �لمحّرم قدم �إلى كربالء

.
(8(

و�ن�سّم �إليه �لحّر بن يزيد �لرياحّي في �ألف فار�ص

)))  وقعة �لطّف, �ص77).

)))  �لإر�ساد, ج), �ص)8.

)))  كربالء ناحية من نو�حي نينوى )ياقوت �لحموّي, معجم �لبلد�ن, ج5, �ص9))).

)))  وقعة �لطّف, �ص80).

)5)  �لفتوح, �ص)88.

)6)  �ل�سّيد مرت�سى �لع�سكرّي, معالم �لمدر�ستين, ج), �ص78.

)7)  وقعة �لطّف, �ص)8).

)8)  �لفتوح, �ص887.



((

Qسّيد الشهداء

و�أر�سل �بن �سعد ر�سوًل �إلى �لإمام �لح�سين ي�ستف�سره عن �سبب مجيئه فقال �لإمام 

في جو�به:

»كتب اإليَّ اأهل م�سركم هذا اأن اأقدم, فاأّما اإذا كره�ني فاأنا اأن�سرف عنهم«.

فكتب �بن �سعد �إلى عبيد �هلل بن زياد يخبره بما جرى, فكتب �إليه �بن زياد �أن يطلب 

من �لح�سينQ �لبيعة ليزيد.

�سعد  بن  عمر  وبين   Qلح�سين� �لإمام  بين  �لأّول  �للقاء  ح�سل  ذلك  بعد  ومن 

فن�سحه �لإمام بن�سائح لكن �بن �سعد رف�سها ومن بعد هذ� �للقاء قام �بن �سعد باإر�سال 

كتاب �إلى عبيد �هلل بن زياد.

وكتب �بن زياد في جو�به وبتو�سية من �ل�سمر: �إن لم ي�ست�سلم �لح�سين فاقتله و�رك�ص 

.
(((

�لخيل على �سدره وظهره

منع الماء

وفي كّل يوم كان يزد�د عدد جي�ص �لعدّو, وفي �لمقابل كانت تزد�د �ل�سغوط و�لت�سييق 

على �لإمام و�أ�سحابه, �إلى �أن كتب �بن زياد في �ليوم �ل�سابع �إلى عمر بن �سعد كتابًا ياأمره 

فيه باأن يحولو� بين �لح�سين و�أ�سحابه وبين �لماء و�أن ل يدعهم يذوقو� من �لماء قطرة.

فاأمر �بن �سعد عمرو بن �لحّجاج �أن ي�سير في خم�سمائة فار�ص فينيخ على �ل�سريعة 

ويحولو� بين �لح�سين و�أ�سحابه وبين �لماء.

 �إلى �أهل 
(((

ولكّن �لعّبا�صQ قام ومعه بع�ص �لأ�سحاب باإح�سار مقد�ٍر من �لماء

�لبيت R, »وفي هذه �لأثناء ��ستّد �لعط�ص من �لح�سين و�أ�سحابه وكادو� �أن يموتو� 

.
(((

عط�سًا«

)))  وقعة �لطّف, �ص)8) ـ 89).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص90) ـ )9).

)))  �لفتوح, �ص)89.



((

)�سعر(

ــــوَن ــــُه �لــــُكــــوِفــــيُّ ــــَع ــــَن ـــــاِء َم ـــــَم َكْرَباَلِء؟َوَعــــــــِن �ل ْيِف  �سَ ُحْرَمُة  َهِذِه  َهْل  َفِرِحيَن, 

َماِئِهْم ِمْن  �لُوُحو�ُص  ُتْرَوى  ياِطيُن  َكْرَبالِءُهُم �ل�سَّ �ُسَلْيَماُن  َخاِتَمُه  َيم�صُّ  وِلَفْقِدِه 

�لُعطا�َسى ــــَر�ُخ  �ــــسُ ــْل  ــسِ ــ� َي َوِلـــْلـــَعـــيـــوِق 
(((

َكْرَباَلِء ْحَر�ِء  �سَ ِمْن  �لَعَط�َص  �لَعَط�َص 

تاأخير الهجوم

وفي ع�سر �ليوم �لتا�سع من �لمحّرم وبينما كان �لح�سينQ جال�سًا �أمام خيمته 

م�ستندً� �إلى �سيفه وقد خفق بر�أ�سه على ركبتيه. نادى عمر بن �سعد بجي�سه: يا خيل �هلل 

�ركبي و�أب�سري, و�سمعت زينبO �ل�سيحة فدنت من �أخيها تخبره بهجوم �لأعد�ء, 

:Qفقال لها �لح�سين

»اإّني راأيت ر�س�ل اهلل P في المنام فقال لي اإّنك تروح اإلينا...«.

ثّم طلب من �أخيه �لعّبا�ص �أن يذهب للقائهم و��ستعالم �لحال منهم, وتوّجه �لعّبا�ص 

نحوهم و�ساألهم فاأجابوه: جاء �أمر �لأمير باأن نعر�ص عليكم �أن تنزلو� على حكمه �أو ننازلكم 

ولّما �أخبر �لعّبا�ص �لإمام �لح�سين بجو�ب �لقوم, قال له: »ارجع اإليهم فاإن ا�ستطعت اأن 

ت�ؤّخرهم اإلى غدوة وتدفعهم عّنا الع�سّية لعّلنا ن�سّلي لرّبنا الليلة وندع�ه ون�ستغفره 

فه� يعلم اأّني قد كنت اأحّب ال�سالة له وتالوة كتابه وكثرة الدعاء وال�ستغفار«.

 بطرح �لإمامQ بالتاأجيل �إلى غد.
(((

وبعد �أن ��ست�سار �بن �سعد قّو�د جي�سه َقِبَل

اختبار الأ�سحاب

 �لإمامQ �أ�سحابه �لذين قال عنهم باأّنه »ل اأعلم 
(((

وفي غروب ذلك �ليوم جمع

)))  مترجم عن �أبيات فار�سّية لل�ساعر محت�سم �لكا�سانّي:

خوش داشتند, حرمت مهمان كربالاز آب ه���م مضايق���ه كردند كوفيان
خات���م ز قحط آب, س���ليمان كربالبودند ديو ودد همه سيراب ومى مكيد
كرب���الزان تشنگان هنوز به عيوق مى رسد بياب���ان  ز  العط���ش  فري���اد 

)))  وقعة �لطّف, �ص)9) ـ 96).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص96).



((

Qسّيد الشهداء

قال  ثّم  ومن  حّقي«.  في  روا  تق�سّ ولن  لم  اأ�سحابي...  من  اأوفى  ول  خيراً  اأ�سحاباً 

لهم:

»هذا الليل قد غ�سيكم فاتخذوه جماًل, ثّم لياأخذ كّل رجٍل منكم بيد رجٍل من اأهل 

بيتي ثّم تفّرق�ا في �س�ادكم ومدائنكم حّتى يفّرج اهلل, فاإّن الق�م اإّنما يطلب�نني ول� 

اأ�ساب�ني له�ا عن طلب غيري«.

وما �أن �أتّم �لح�سينQ كالمه حّتى قام �أخوته و�أهل بيته و�أ�سحابه و�أعلنو� عزمهم 

.
(((

�لر��سخ على �لوقوف معه و�لدفاع عنه

وعندما جاءته زينبO ت�ستعلم منه نّيات �أ�سحابه طماأنها �لإمامQ وقال لها:

ي�ستاأن�س�ن  الأقع�س  الأ�س��س  اإّل  فيهم  ولي�س  وبل�تهم  نهرتهم  لقد  واهلل  »اأما 

.
(((

بالمنّية دوني ا�ستئنا�س الطفل بلبن اأّمه«

ا�سبري يا زينب

وحّلت ليلة عا�سور�ء, وجل�ص �لح�سينQ في خيمته حاماًل �سيفه بيده يكّرر هذه 

�لأبيات:

َخ����ِل����ي����ِل ِم���������ْن  َل���������َك  اأُفٍّ  َدْه������������ُر  ������ي������ِل»َي���������ا  ��������َراِق َوالأَ�������سِ َك��������ْم َل��������َك ِب��������الإِ���������سْ

��������اِح��������ٍب َق����ِت����ي����ِل ِب�����ال�����َب�����ِدي�����ِلِم����������ْن َط��������اِل��������ٍب َو���������سَ َي������ْق������َن������ُع  ل  ْه�����������ُر  َوال�����������دَّ

�����������َم�����������ا الأَْم������������������ُر اإِل������������ى ال����َج����ِل����ي����ِل ����ِب����ي����ِل����ي«َواإِنَّ �������اِل�������ٌك �����سَ َوُك����������������لُّ َح������������يٍّ ��������سَ

وما �أن �سمعت زينب هذه �لأبيات على ل�سان �أخيها لم تملك نف�سها �أن وثبت وجاءت 

نحوه وقالت: و�ثكاله, ليت �لموت �أعدمني �لحياة...

ال�سيطان«,  حلمك  يذهبّن  ل  اأخّية,  »يا  لها:  وقال   Qلح�سين� �إليها  فنظر 

وترقرقت عيناه بالدموع وقال:

»ل� ترك القطا لياًل لنام«.

)))  �لفتوح, �ص896 ـ 898.

)))  �لمقّرم, مقتل �لح�سينQ, �ص9))؛ مو�سوعة كلمات �لإمام �لح�سينQ, �ص07).



((

وقام �لح�سينQ �إليها ي�سّب �لماء على وجهها بعد �أن وقعت مغ�سّيًا عليها وقال 

لها: »يا اأختاه اتق اهلل, وتعّزي بعزاء اهلل, واعلمي اأّن اأهل الأر�س يم�ت�ن واأهل ال�سماء 

.
(((

ل يبق�ن, واأّن كّل �سيٍء هالك اإّل وجه اهلل الذي خلق الخلق بقدرته...«

ت�سّرٌع ومناجاة

وقام �لإمام �لح�سينQ باإجر�ء �حتر�زيٍّ ووقائّي فاأمر �أ�سحابه �أن يقّربو� �لخيام 

من بع�سها �لبع�ص و�أن ي�سّدوها بالحبال و�أن يكونو� بين �لبيوت في�ستقبلون �لقوم من 

وجٍه و�حد, وكذلك �أمرQ �أ�سحابه باأن يحفرو� خندقًا حول �لخيام و�أن ي�سعلو� فيه 

.
(((

�لّنار ليمنع �لقوم من �لإحاطة به

و�ل�سالة  بالدعاء  م�ستغلين  في خيمهم  عا�سور�ء  ليلة   Qلح�سين� �أ�سحاب  و�أم�سى 

يتلو  بالعبادة  تلك  ليلته  �لح�سين  �أم�سى  وكذلك   ,
(((

�لنحل كدويِّ  دويٌّ  ولهم  �هلل  ومناجاة 

ِليَْزَداُدوْا  لَُهْم  نُْمِلي  اإِنََّما  ِهْم  أَنُف�ضِ لِّ َخْيٌر  لَُهْم  نُْمِلي  اأَنََّما  َكَفُروْا  الَِّذيَن  يَْح�َضبَنَّ  {َوَل  تعالى:  قوله 

ِمَن  اْلَخِبيَث  يَِميَز   
َ
َحتَّى َعَلْيِه  اأَنتُْم  َماآ  َعَلى  اْلُموؤِْمِنيَن  ِليََذَر  اهللُ  َكاَن  ا  مَّ ِهيٌن  مُّ َعَذاٌب  َولَْهُم  اإِْثًما 

.
(5(

/
(((

يِِّب}
الطَّ

عا�سوراء 61 للهجرة

وفي �سبيحة عا�سور�ء �سّلى �لح�سينQ مع �أ�سحابه ومن ثّم �لتفت �إليهم قائاًل: 

.
(6(

»اإّن اهلل قد اأذن في قتلكم فعليكم بال�سبر«

مقاتٍل   
(7(

�ألف ثالثين  من  �لمكّون  جي�سه  �سعد  �بن  �أمر  �لأولى  �لنهار  �ساعات  وفي 

)))  وقعة �لطّف, �ص00) و)0)؛ �للهوف, �ص)8 و)8.

)))  �لإر�ساد, ج), �ص)9؛ مو�سوعة كلمات �لإمام �لح�سينQ, �ص)9).

)))  »بات الح�سين واأ�سحابه تلك الليلة ولهم دوّي كدوّي النحل ما بين راكٍع و�ساجٍد وقائٍم وقاعٍد« )�للهوف, �ص)9).

)))  �سورة �آل عمر�ن, �لآيتان: 78) ـ 79).

)5)  �لإر�ساد, ج), �ص95.

)6)  بحار �لأنو�ر, ج5), �ص86.

في  �لح�سين  �لإمام  )�لطب�سّي,  �ألفًا,  ثالثون  �أّنهم  و�أ�سهرها  �لأموّي  �لجي�ص  عدد  في  �لتاريخّية  و�لمتون  �لرو�يات  تفاوتت    (7(

كربالء, �ص))) ـ 6))).



(5

Qسّيد الشهداء

للدفاع ورفع  و�أ�سحابه   Qستعّد �لح�سين�� �لمقابل   و�لقتال, وفي 
(((

بالتهّيوؤ للحرب

�لإمامQ يديه �إلى �ل�سماء وهو يقول:

»األلهم اأنت ثقتي في كّل كرٍب ورجائي في كّل �سّدة واأنت لي في كّل اأمٍر نزل بي 

.
(((

ثقة وعّدة...«

يمكن  للهجرة   6( �سنة  عا�سور�ء  في  �ل�سهد�ء  ل�سّيد  و�لهام  �لكبير  �لح�سور  �إّن 

مالحظته من خالل هذه �لمو�قف و�لمقاطع:

المتناع عن بدء القتال

�قترب �سمر من �لخيم ي�ستفّز �أ�سحاب �لح�سينQ ونادى باأعلى �سوته: يا ح�سين 

�أتعّجلت �لّنار؟ فاأر�د م�سلم بن عو�سجة �أن يرميه ب�سهٍم فمنعه �لح�سينQ من ذلك 

.
(((

وقال له: »ل ترمه, فاإّني اأكره اأن اأبداأهم«

الخطبة الأولى

وركب �لح�سينQ على فر�سه قا�سدً� نحو �لكوفّيين لإتمام �لحّجة وقطع �لعذر 

فوقف في مقابلهم وناد�هم باأعلى �سوته, وعلى حّد قول �لناقل لهذ� �لخبر: »فو�هلل ما 

:Qسمعت متكّلمًا قّط قبله ول بعده �أبلغ في منطٍق منه«, ثّم قال �لح�سين�

»الحمد هلل الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناٍء وزوال, مت�سّرفة باأهلها حاًل بعد 

حال, فالمغرور من غّرته وال�سقّي من فتنته, فال تغّرّنكم هذه الدنيا, فاإّنها تقطع 

رجاء من ركن اإليها, وتخّيب طمع من طمع فيها...«.

يومًا  فيكم هكذ�  وقف  لو  فو�هلل  �أبيه,  �بن  فاإّنه  كّلموه  »ويلكم  �سعد:  بن  فقال عمر 

.
(((

جديدً� لما قطع ولما ح�سر, فكّلموه«

ولكن �لح�سينQ بكّل �سالبة و�إباء علوّي تابع كالمه قائاًل: »فان�سب�ني فانظروا 

وانتهاك  قتلي  لكم  ي�سلح  هل  فانظروا  وعاتب�ها,  اأنف�سكم  اإلى  ارجع�ا  ثّم  اأنا,  من 

)))  �ل�سيخ �ل�سدوق, �لأمالي, �ص)7) و)7).

)))  وقعة �لطّف, �ص05).

)))  �لإر�ساد, ج), �ص96.

)))  �لفتوح, �ص)90.
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الم�سّدق  الم�ؤمنين  واأّول  عّمه  وابن  و�سّيه  وابن  نبّيكم  بنت  ابن  األ�ست  حرمتي؟ 

لر�س�ل اهلل بما جاء به من عند رّبه, اأولي�س حمزة �سّيد ال�سهداء عّمي؟ اأولي�س جعفر 

الطيار في الجّنة بجناحين عّمي؟ اأولم يبلغكم ما قال ر�س�ل اهلل لي ولأخي: هذان 

�سّيدا �سباب اأهل الجّنة؟

اهلل  اأّن  علمت  منذ  كذباً  تعّمدت  ما  واهلل  الحّق,  وه�  اأق�ل  بما  �سّدقتم�ني  فاإن 

يمقت عليه اأهله, واإن كّذبتم�ني فاإّن فيكم من اإن �ساألتم�ه عن ذلك اأخبركم, �سل�ا 

وزيد  ال�ساعدّي,  �سعد  بن  و�سهل  الخدرّي,  �سعيد  واأبا  الأن�سارّي,  بن عبد اهلل  جابر 

بن اأرقم, واأن�س بن مالك يخبروكم اأّنهم �سمع�ا هذه المقالة من ر�س�ل اهلل P لي 

ولأخي, اأما في هذا حاجٌز لكم عن �سفك دمي؟«.

فقال له �سمر بن ذي �لجو�سن: »هو يعبد �هلل على حرٍف �إن كان يدري ما يقول«.

فقال له حبيب بن مظاهر: »و�هلل �إّني لأر�ك تعبد �هلل على �سبعين حرفًا, و�أنا �أ�سهد 

.
(((

�أّنك �سادٌق ما تدري ما تقول, قد طبع �هلل على قلبك«

ثّم تابع �لإمام �لح�سين كالمه �لنا�سح لهم فقال:

بين  ما  ف�اهلل  نبّيكم,  بنت  ابن  ّن��ي  اأ اأفت�سّك�ن  هذا!  من  �سكٍّ  في  كنتم  »ف��اإن 

اأتطلب�ني  ويحكم  غيركم,  في  ول  فيكم  غيري  نبّي  بنت  ابن  والمغرب  الم�سرق 

ب��ق�����س��ا���ٍس م��ن ج��راح��ٍة« فلم  اأو  ا���س��ت��ه��ل��ك��ت��ه,  ل��ك��م  اأو م���اٍل  ب��ق��ت��ي��ٍل م��ن��ك��م ق��ت��ل��ت��ه؟ 

وزعمائها  �لكوفة  �أهل  �أ�سر�ف  �إلى   Qلإمام� توّجه  وحينئٍذ  منهم,  �أحٌد  يجبه 

فقال  له,  بدعوتهم  وذّكرهم  وناد�هم  ف�سّماهم  �سعد  �بن  جي�ص  في  �لموجودين 

: لهم

»يا �سبث بن ربعّي, يا حّجار بن اأبجر, يا قي�س بن الأ�سعث يا يزيد بن الحارث, األم 

تكتب�ا اإلّي اأن قد اأينعت الثمار واخ�سّر الجناب, واإّنما تقدم على جنٍد لك مجّندة!«. 

فاأنكرو� �أمام �لإمامQ �إر�سال �لر�سائل �إليه, فقال لهم: »اأّيها النا�س, فاإن كنتم ل 

تريدون فذروني األتجئ اإلى مكان اآخر«.

)))  �لم�سدر �ل�سابق؛ وقعة �لطّف, �ص06) ـ 08).
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وقال له قي�ص بن �لأ�سعث ما ندري ما تقول وعر�ص عليه �لت�سليم و�لبيعة, فقال له 

:Qلح�سين�

»ل واهلل ل اأعطيكم بيدي اإعطاء الذليل ول اأقّر اإقرار العبيد«.

�لقوم  فاأقبل  بعقلها,  �سمعان  بن  عقبة  و�أمر  ر�حلته   Qل�سهد�ء� �سّيد  �أناخ  ثّم 

.
(((

يزحفون نحوه

زئير في مقابل �سجيج الخ�سم

و�أقام �بن �سعد �لر�يات ورّتب جي�سه في مر�تبهم وهّياأهم للقتال وفي �لمقابل عّباأ 

�لح�سينQ �أ�سحابه في �لميمنة و�لمي�سرة و�أحاط �أ�سحاب �لح�سينQ به من 

 Qكّل جانب وبد�أ �لهجوم من كّل طرٍف وعلت �أ�سو�ت جي�ص �لعدّو وخرج �لح�سين

�أن ين�ستو�  �ل�سكوت و�لإن�سات له فاأبو�  �أ�سحابه, و�قترب من �لعدّو وطلب منهم  بين 

فقال لهم:

»ويلكم, ما عليكم اأن تن�ست�ا اإلّي فت�سمع�ا ق�لي, واإّنما اأدع�كم اإلى �سبيل الر�ساد 

عا�ٍس  وكّلكم  المهلكين,  من  كان  ع�ساني  ومن  المر�سدين,  من  كان  اأطاعني  فمن 

لأمري غير م�ستمع لق�لي. فقد ُملئت بط�نكم من الحرام وطبع اهلل على قل�بكم, 

.
(((

ويلكم األ تن�ست�ن, األ ت�سمع�ن؟«

فتالوم �أ�سحاب عمر بن �سعد فيما بينهم وعّم �ل�سكوت في �لميد�ن.

الخطبة الثانية: ك�سف قناع الكوفّيين

بعدّوه  و�نخد�عهم  وغدرهم  وفائهم  قّلة  على  �لكوفة  �أهل  يوّبخ   Qلإمام� و�أخذ 

وعدّوهم, فقال لهم:

»تّباً لكم اأّيتها الجماعة وترحاً, حين ا�ست�سرختم�نا والهين فاأ�سرخناكم م�جفين, 

�سللتم علينا �سيفاً لنا في اأيمانكم وح�س�ستم علينا ناراً اقتدحناها على عدّونا وعدّوكم, 

فاأ�سبحتم اإلباً لأعدائكم على اأوليائكم بغير عدٍل اأف�س�ه فيكم, ول اأمٍل اأ�سبح لكم فيهم«.

)))  وقعة �لطّف, �ص06)؛ �لبحر�نّي, عو�لم �لعلوم, ج7), �ص50).

)))  �لمقّرم, مقتل �لح�سينQ, �ص))) ـ 5)).
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لهم:  �سائاًل  و�لظلم  �لعد�وة  ر�ية  �لر�فع  �سعد  �بن  بجي�ص   Qلإمام� عّر�ص  ثّم 

»فهاّل لكم ال�يالت تركتم�نا وال�سيف م�سيم, والجاأ�س طامن, والراأي لّما ي�ستح�سف, 

با, وتداعيتم اإليهم كتهافت الفرا�س« ومن ثّم ك�سف ولكن اأ�سرعتم اإليهم كطيرة الدَّ

Q �لقناع عن وجوه �لكوفّيين �للئيمة وعّرفهم بهذه �لأو�ساف:

الكلم,  ومحّرفي  الكتاب,  ونبذة  الأحزاب,  و�سّذاذ  الأّمة,  عبيد  يا  لكم  »ف�سحقاً 

وع�سبة الآثام, ونفثة ال�سيطان, ومطفئي ال�سنن, وقتلة اأولد الأنبياء, ومبيري عترة 

الم�ستهزئين,  اأئّمة  الم�ؤمنين, و�سراخ  وم�ؤذي  بالن�سب,  العهار  الأو�سياء, وملحقي 

الذين جعل�ا القراآن ع�سين...«.

 Qهو عدم وفاء �أهل �لكوفة وقد �سّلط Qو�لذي تبلور في كالم �سّيد �ل�سهد�ء

�ل�سوء على هذه �لحقيقة, فقال لهم:

»اأه�ؤلء تع�سدون, وعّنا تتخاذل�ن, اأجل واهلل غدر فيكم قديم, و�سجت عليه اأ�س�لكم, 

.
(((

وتاآزرت عليه فروعكم, فكنتم اأخبث ثمٍر, �سجى للناظر واأكلة للغا�سب...«

هيهات مّنا الذّلة

وتابع �لإمام �لح�سينQ كالمه موؤّكدً� على عدم ��ست�سالمه قائاًل لهم:  

له ذلك مّني,  والذّلة, وهيهات  ال�سّلة  بين  الدعّي قد تركني,  ابن  الدعّي  اإّن  »األ 

هيهات مّنا الذّلة« وتابع كالمه قائاًل:

حمّية,  واأن�ٌف  وطهرت,  طابت  وحج�ٌر  والم�ؤمن�ن,  ور�س�له  لنا  ذلك  اهلل  »ياأبى 

ونف��ٌس اأبّية من اأن ن�ؤثر طاعة اللئام على م�سارع الكرام«.

اُم��������َن ِق�����ْدم�����اً ُم����َغ����لَّ����ِب����ي����ن����ا»َف��������������اإِْن ُن�������ْه�������َزْم َف�������َه�������زَّ َف������َغ������ْي������ُر  ُن������ْغ������لَ������ْب  َواإِْن 

َوَل�������ِك�������ْن ُج�������ْب�������ٌن  �����ن�����ا  َط�����بَّ اإِْن  َم�������َن�������اَي�������ان�������ا َودْوَل������������������������ُة اآَخ��������ِري��������ن��������ا«َوَم������������ا 

ثّم حّذر �أهل �لكوفة قائاًل:

دور  بكم  تدور  حّتى  الفر�س,  يركب  ما  كريث  اإّل  بعدها  تلبث�ن  ل  اهلل,  اأيم  »ثّم 

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سين, ج), �ص6؛ بحار �لأنو�ر, ج5), �ص8.
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بالدعاء   Qلإمام� �لكالم قام  بعد هذ�  المح�ر...« ومن  الرحى, وتقلق بكم قلق 

.
(((

على هوؤلء �لقوم �لناكثين للعهد و�لملتحقين بجي�ص �أعد�ء �هلل

.
(((

وبعد �إتمام كالمه لم يلتحق به �سوى �لحّر بن يزيد �لرياحّي وجمع قليل معه

بداية الحرب

 Qلح�سين� �أ�سحاب  به نحو  �إّن  عمر بن �سعد و�سع �سهمه في كبد قو�سه ورمى  ثّم 

.
(((

وقال: »��سهدو� �أّني �أّول من رمى, فرمى �أ�سحابه كّلهم باأجمعهم في �أثره ر�سقة و�حدة«

فنادى �لح�سينQ في �أ�سحابه قائاًل لهم: 

.
(((

»ق�م�ا يا كرام, هذه ر�سل الق�م اإليكم«

فقام �أ�سحاب �لح�سينQ وتوّجهو� نحو �لميد�ن ووقع قتال د�ٍم بين �لقوم حّتى 

�سعد  �بن  جي�ص  ميمنة  قائد  �لحّجاج  بن  عمرو  وقام  �لأ�سحاب.  من  جماعة  ��ست�سهد 

بالهجوم على مي�سرة �أ�سحاب �لإمام �لح�سينQ و��ستهرت هذه �لهجمة عند �أرباب 

�لرماح  و�أ�سرعو�  �لركب  على   Qلح�سين� �أ�سحاب  جثى  �لأولى,  بالحملة  �لتاريخ 

نحوهم ف�سّدوهم عن �لتقّدم نحوهم. وفي هذه �لحملة �أي�سًا ��ست�سهد بع�ص �أ�سحاب 

. وهجم بع�ص �لأ�سحاب على �لعدّو فا�ست�سهدو� �أي�سًا, ثّم �إّن عمرو 
(5(

�لح�سين �لأوفياء

بن �لحّجاج حمل مجّددً� بجي�سه على �لح�سين و�أ�سحابه وهو يقول:

»ل ترتابو� في قتل من مرق من �لدين وخالف �لإمام )�أي �إمامه يزيد(«.

فقال له �لح�سينQ: »يا عمرو بن الحّجاج اأعليَّ تحّر�س النا�س؟ اأنحن مرقنا 

اأّينا  اأعمالكم  اأرواحكم ومّتم على  اأما واهلل لتعلمّن ل� قد قب�ست  واأنتم ثبّتم عليه, 

مرق من الدين. ومن ه� اأولى ب�سلي الّنار...«.

.Qوفي هذه �لحملة �أي�سًا ��ست�سهد جمع من �أ�سحاب �سّيد �ل�سهد�ء

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سين, ج), �ص6.

)))  ر�جع فيما ياأتي: �لالحقون.

)))  وقعة �لطّف, �ص7)).

)))  �لمقّرم, مقتل �لح�سينQ, �ص7)).

)5)  �لمقّرم, مقتل �لح�سينQ, �ص9)).
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ومن ثّم حمل �سمر بن ذي �لجو�سن من �لمي�سرة على ميمنة �لإمام و�أ�سحابه �لذين 

مّرة  كّل  وفي  �لحملة,  تلو  �لحملة  تو�لت  ذلك  بعد  ومن  �أمامه,  وثبتو�  وجهه  في  وقفو� 

ي�سقط بع�ص �أ�سحاب �لإمام �سهيدً� بعد �أن قاتلوهم قتاًل �سديدً�.

ويذكر �لموؤّرخون باأّن �سمر بن ذي �لجو�سن �أمر باأن يحرق خيام �لإمام و�أهل �لبيت 

�أن �لأ�سحاب قاوموه وما ز�ل �لو�حد منهم ي�سقط تلو �لآخر  �إّل  R و�قترب منهم 

.Qفي �أن�سار �لح�سين 
(((

حّتى بان �لنق�ص

ال�ساة الأخيرة

 Qوعند زو�ل �ل�سم�ص من يوم �لعا�سر جاء �أبو ثمامة �ل�سائدّي يوؤذن �لح�سين

بحلول وقت �ل�سالة فقال له: »ذكرت ال�سالة جعلك اهلل من الم�سّلين الذاكرين, نعم 

هذا اأّول وقتها«.

وقام �لح�سينQ �إلى �ل�سالة في نحو ن�سٍف من �أ�سحابه حّتى �سّلى بهم �سالة 

 و�سعيد بن عبد �هلل �لحنفّي قائم قد جعل نف�سه درعًا لالإمامQ, فا�ستهدفوه 
(((

�لخوف

بالنبل يرمونه يمينًا و�سماًل وهو قائم بين يديه, فما ز�ل ُيرمى حّتى �سقط �سهيدً�.

�لجّنة  بانتظار  وذّكرهم  بكالم موجز  �أ�سحابه  مع  تكّلم  �لإمام �سالته  �أتّم  وبعدما 

»فحام�ا عن دين اهلل وذّب�ا عن حرم ر�س�ل  �أهلها للقائهم, وقال لهم:  لهم و��ستياق 

.
(((

»P اهلل

عروج الأ�سحاب

وبعد �إقامة �ل�سالة بد�أ �أ�سحاب �لح�سينQ بالنزول �إلى �لميد�ن و�حدً� تلو �لآخر, 

وبعد �لمبارزة و�لقتال �سقطو� �سهد�ء وتهّياأ بنو ها�سم للقتال, وكان �أّول �لمبارزين منهم 

علّي �لأكبرQ �لذي نزل �إلى �لميد�ن فبارزهم ثّم خّر �سهيدً�, ومن بعده ��ست�سهد بقّية 

�آل ها�سم ومن جملتهم �أبو �لف�سل �لعّبا�صQ وفي تلك �للحظات �لأخيرة ��ستدعى 

)))  وقعة �لطّف, �ص))) ـ 9)).

)))  �ل�سيخ �لطو�سّي, �لخالف, ج), �ص))).

)))  معالي �ل�سبطين, ج), �ص)6).
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�لإمامQ طفله �لر�سيع وبينما هو في حجره رماه حرملة ب�سهٍم في عنقه ففار �لدم 

.
(((

منه وعندئٍذ قال �لإمامQ: »هّ�ن علّي ما نزل بي اأّنه بعين اهلل«

وحيدًا فريدًا

ولم يبق مع �لح�سينQ �أّي نا�سٍر ومعين فبقي وحيدً� فريدً� ينظر يمينًا و�سماًل, 

فلم َيَر �أحدً� من �أ�سحابه و�أهل بيته �إّل �سرعى بدمائهم على وجه �لأر�ص, فنادى �لإمام

Q م�سلم بن عقيل وهانئ بن عروة وزهير بن �لقين وحبيب بن مظاهر وعلّي �لأكبر 

اللئام,  الطغاة  الر�س�ل  ادفع�ا عن حرم  الكرام,  »اأّيها  قائاًل:  و�سرخ  �ل�سهد�ء  و�سائر 

ولكن �سرعكم واهلل ريب المن�ن وغدر بكم الدهر الخ�ؤون, واإّل لما كنتم عن دع�تي 

رون, ول عن ن�سرتي تحتجب�ن, فها نحن عليكم مفتجع�ن, وبكم لحق�ن, فاإِنَّا  تق�سّ

.
(((

�ا اإَِلْيِه َراِجع�َن« هلِلِ َواإِنَّ

الوداع الأخير

�إلى خيمة ولده و�لإمام من بعده زين �لعابدينQ ف�سّمه   Qو�نطلق �لإمام

 .
(((

. ثّم طلب ثوبًا ل يرغب فيه ليلب�سه تحت ثيابه لئاّل يبقى عاريًا
(((

�إلى �سدره ووّدعه

, ومن ثّم توّجهQ لود�ع �أخته زينب �لكبرى 
(5(

فاأخذ �لثوب ففزره وخّرقه لكيال ُي�سلبه

و�سائر �لن�ساء فنادته �بنته �سكينة: »يا �أبتاه, �أ�أ�سلمت نف�سك للموت«.

له  فقالت  معين«  ول  له  نا�سر  ل  من  ي�ست�سلم  ل  »كيف   :Qلإمام� لها  فقال 

.P سكينة: �أبتاه رّدنا �إلى حرم جّدنا�

فقال لها �لإمامQ: »هيهات ل� ترك القطا لنام«.

.
(6(

وعال �سوت �لن�ساء بالبكاء ف�سّكتهّن �لح�سينQ ومن ثّم حمل على �لأعد�ء

)))  بحار �لأنو�ر, ج5), �ص6).

)))  معالي �ل�سبطين, ج), �ص9).

)))  �لر�وندّي, �لدعو�ت, �ص)5, ح7))؛ بحار �لأنو�ر, ج95, �ص96).

)))  عو�لم �لعلوم, ج7), �ص97).

)5)  وقعة �لطّف, �ص50).

)6)  �لطريحّي, �لمنتخب, �ص0)),؛ بحار �لأنو�ر, ج5), �ص7).
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موٌت في عّز

 وكان كّلما 
(((

كان �لإمام �لح�سينQ يرى �أْن:»م�ت في عزٍّ خير من حياة في ذّل«

برز �إليه �أحد قتل, ويحمل على �لميمنة وهو يقول:

�����اِر»ال�����َق�����ْت�����ُل اأَْوَل������������ى ِم�������ْن ُرُك������������ِب ال����َع����اِر َوال�������َع�������اُر اأْوَل�����������ى ِم�������ْن ُدُخ������������ِل ال�����نَّ

)2(
َج�����������������������������اِر« َوَه�������������������������ذا  َه������������������ذا  َم���������������ا  َواهلِل 

ثّم يحمل على مي�سرة �لقوم وهو يقول:

�������ْي�������ُن ْب���������������َن َع������ِل������ي اأَْن�����������َث�����������ِن�����������ياأََن��������������������ا ال�������ُح���������������سَ ل  اأَْن  اآَل�����������������ْي�����������������ُت 

اأَْح������������������ِم������������������ي ِع������������������َي������������������الِت اأَِب��������������������ي
)4(

������ِب������ي �������ي َع������لَ������ى ِدي������������ِن ال������نَّ اأَْم���������������سِ

وهجم عليه مالك بن ن�سر و�سربه بال�سيف على ر�أ�سه ف�سّق برن�سه وو�سلت �ل�سربة 

�إلى �أّم ر�أ�سه وجرى �لدم منه و�متالأ �لبرن�ص دمًا, وخلع �لإمام درعه ولب�ص خوذة بعد �أن 

عّمم ر�أ�سه بخرقة �سود�ء, ولب�ص جّبة من خّز, وقاتل قتال �لفار�ص �ل�سجاع, وكان يّتقي 

.
(((

�لرماة ويفتر�ص �لعورة, وي�سّد على �لخيل

ورغم �لجر�حات �لكثيرة �لتي �أ�سابت ج�سد �لإمامQ �إّل �أّنه كان يحمل تارة على 

�لميمنة و�أخرى على �لمي�سرة فيفّرون من بين يديه.

يقول �لر�وي: »فو�هلل ما ر�أيت مكثورً� قّط قد قتل ولده و�أهل بيته و�سحبه �أربط جاأ�سًا 

منه, و�إن كانت �لرجال لت�سّد عليه في�سّد عليها ب�سيفه فتنك�سف عنه �نك�ساف �لمعزى �إذ� 

�سّد عليها �لذئب...«.

.
(5(

ورجع �لإمامQ �إلى مركزه وهو يرّدد قائاًل: »ل ح�ل ول قّ�ة اإّل باهلل«

)))  بحار �لأنو�ر, ج)), �ص)9).

)))  �للهوف, �ص0))؛ مناقب �آل �أبي طالب, ج), �ص0)).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج), �ص0)).

)))  وقعة �لطّف, �ص50).

)5)  �للهوف, �ص0)).
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كونوا اأحرارًا

قائاًل  �لإمام  قتل  على  جي�سه  يحّث  �سعد  و�بن  �لأبطال  قتال   Qلإمام� وقاتل 

لهم:»�حملو� عليه من كّل جانب. وقام �سمر مع جماعة من �لمقاتلين فحالو� بين �لح�سين

:Qوبين رحله. فقال لهم Q

المعاد  تخاف�ن  ل  وكنتم  دين  لكم  يكن  لم  اإن  �سفيان,  اأبي  اآل  �سيعة  يا  »ويحكم 

 .
(((

فك�ن�ا اأحراراً في دنياكم هذه وارجع�ا اإلى اأح�سابكم اإن كنتم عرباً كما تزعم�ن«

فحمل �سمر على �لإمام �لح�سينQ وحمل �لإمامQ على �لعدّو وهو يقول:

اأ�سخط  »اأعلى قتلي تحاث�ن؟ اأما واهلل ل تقتل�ن بعدي عبداً من عباد اهلل اهلُل 

لي  ينتقم  ثّم  به�انكم  اهلل  يكرمني  اأن  لأرج�  اإّني  اهلل  واأيم  مّني,  لقتله  عليكم 

.
(((

منكم...«

ليت ال�سماء اأطبقت على الأر�ض

ولكثرة �لجر�حات �لتي �أ�سيب بها �لإمامQ, وقف ي�ستريح وقد �سعف عن �لقتال, 

فطعنه �سالح بن وهب برمحه على خا�سرته طعنة منكرة ف�سقط �لح�سينQ عن 

فر�سه �إلى �لأر�ص على خّده �لأيمن وهو يرّدد قائاًل: »ب�سم اهلل وباهلل وعلى مّلة ر�س�ل 

اهلل«.

وفي ذلك �لوقت خرجت زينبO من خيمتها وهي تنادي: »و� �أخاه و� �سّيد�ه و� �أهل 

.
(((

بيتاه, ولهول ما ر�أتO وما �ألّم بها قالت: »ليت �ل�سماء �أطبقت على �لأر�ص«

وقام �لعدّو بمحا�سرة �لإمامQ و�ل�سمر ي�سيح بهم: ويحكم ما تنتظرون بالرجل, 

�قتلوه ثكلتكم �أّمهاتكم, فحملو� عليه من كّل جانب, و�سربه زرعة بن �سريك على عاتقه 

فجعل يكبو مّرة ويقوم �أخرى, ثّم كبا على وجهه وحمل عليه �سنان بن �أن�ص في تلك �لحال 

فطعنه بالرمح في ترقوته, ثّم �نتزع �لرمح فطعنه في بو�ني �سدره, ثّم رماه �سنان �أي�سًا 

ب�سهٍم فوقع في نحره ف�سقطQ, وجل�ص قاعدً� فنزع �ل�سهم من نحره, وقرن كّفيه 

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سين, ج), �ص))؛ �لبد�ية و�لنهاية, ج8, �ص)0).

)))  وقعة �لطّف, �ص)5).

)))  �للهوف, �ص5)).
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ب بهما ر�أ�سه ولحيته, وقال: »هكذا حّتى األقى اهلل مخ�سباً  جميعًا فلّما �متالأتا دمًا خ�سّ

.
(((

بدمي مغ�س�باً علّي حّقي«

�سريعًا على الأر�ض

وكّلما دنا �أحدهم من �لح�سينQ رجع عنه, حّتى �ساح بهم �بن �سعد طالبًا منهم 

�أن يجهزو� عليه, يقول بع�ص �أتباع بن �سعد: و�هلل ما ر�أيت قتياًل م�سّمخًا بدمه �أح�سن 

منه ول �أنور وجهًا, ولقد �سغلني نور وجهه وجمال هيئته عن �لفكر في قتله.

 ,
(((

وفي تلك �لحالة وقد خّر �لإمامQ �سريعًا م�سرفًا على �لموت ��ست�سقى �لماء

فلم ي�سقوه وقال له رجٌل منهم: و�هلل ل تذوق �لماء حّتى ترد �لحامية.

 وقفل ر�جعًا, وحينئٍذ قدم 
(((

وبدر �إليه خوّلي بن يزيد �لأ�سبحي ليحتّز ر�أ�سه فاأرعد

�ل�سمر وجل�ص على �سدر �لإمامQ وقب�ص على لحيته, وهّم بقتله ف�سحك �لح�سين

Q وقال له: »اأتقتلني؟ اأول تعلم من اأنا؟!«.

فقال �ل�سمر: �أعرفك حّق �لمعرفة, �أّمك فاطمة �لزهر�ء O و�أبوك علّي �لمرت�سى, 

.
(((

وجّدك محّمد �لم�سطفى, وخ�سيمك �هلل �لعلّي �لأعلى, و�أقتلك ول �أبالي

.
(5(

و�سربه ب�سيفه �ثنتي ع�سرة �سربة ثّم حّز ر�أ�سه من �لقفا

ـــو� ـــُب ـــَرقَّ ـــَت ـــانـــًا َوَلـــــــْم َي ـــــاأِْويـــــالَقـــَتـــُلـــوَك َعـــْطـــ�ـــسَ ـــَك �لــــَتــــْنــــِزيــــَل َو�لـــــتَّ ـــِل ـــت ِفـــــي َق

ـــــَمـــــا نَّ ــــَت َو�إِ ــــْل ْن ُقــــِت
َ
ـــــــــاأ ــــــُروَن ِب َوُيــــــَكــــــبِّ

(6(

ـــْهـــِلـــيـــال ـــو� ِبـــــَك �لــَتــْكــِبــيــَر َو�لـــتَّ ـــُل ـــَت َق

 كّل �سيء عن بدنه �ل�سريف ومن ثّم �ساح 
(7(

�أقبلو� على �لح�سينQ ف�سلبو� ثّم 

عمر بن �سعد في �أ�سحابه: من ينتدب للح�سين فيو�طئ �لخيل ظهره و�سدره؟ فانتدب 

)))  �للهوف, �ص6))؛ وقعة �لطّف, �ص)5).

)))  مثير �لأحز�ن, �ص75.

)))  �للهوف, �ص6)).

)))  بحار �لأنو�ر, ج5), �ص56.

)5)  معالي �ل�سبطين, ج), �ص)).

)6)  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج), �ص))).

)7)  وقعة �لطّف, �ص)5).
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و�  منهم ع�سرة, فد��سو� ج�سد �لإمامQ �لمقطوع �لر�أ�ص بحو�فر خيولهم حّتى ر�سّ

.
(((

�سدره وظهره

»يا  نادت:  بدمائه  م�سّمخًا  �ل�سهد�ء  �سّيد  �أخيها  ج�سد  �لكبرى  زينب  ر�أت  ولّما 

مقّطع  بالدماء,  مرّمٌل  بالعر�ء,  �لح�سين  هذ�  �ل�سماء,  مالئكة  عليك  �سّلى  محّمد�ه 

.
(((

�لأع�ساء...«

)�سعر(

ْر�ِص ُح�َسْيُنَك
َ
ِريُع َعَلى �لأ ُح�َسْيُنَكَوَهَذ� �لَمْقُتوُل �ل�سَّ ِبِدماِئِه  ُل  �لُمَرمَّ يُد  �ل�سَّ َوَهــذ� 

ِم ــدَّ �ل ــَحــاِر  ِب ِفــي  ِريُع  �ل�سَ �لــَقــَمــُر  ـــذ�  َوَه
(((

لى َبَدِنِه ِجَر�ُح �لنُُّجوِم ُح�َسْيُنَك يَفْت �إِ �سِ
ُ
�أ

وحمل �لر�أ�ص �لمبارك لالإمامQ �إلى �لكوفة, وبعد عّدة �أّيام من و�قعة عا�سور�ء, 

جاءت طائفة من بني �أ�سد �إلى كربالء وقامو� بدفن ج�سد �لإمام و�سائر �لأ�سحاب في 

�لتر�ب.

ونختم هذ� �لف�سل باآية من �لقر�آن �سمعت ترّدد من �لر�أ�ص �لمقطوع ل�سّيد �ل�سهد�ء

.
(((

وَن}
ُ
يَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلب

Q: {َو�َضيَْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا اأَ

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص58).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص59)؛ �للهوف, �ص))).

)))  ترجمة �أبيات بالفار�سّية لل�ساعر محت�سم �لكا�سانّي:

اين صيد دست وپا زده خون, حسين تستاين كشته فتاده به هامون, حسين تست
زخم از ستاره بر تنش افزون, حسين تستاين ماهى فتاده به درياى خون كه هست

)))  �سورة �ل�سعر�ء, �لآية: 7)).





الفصل الثاني

السابقون
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بنو هاشم

لبني ها�سم ح�سور جميل ومّميز في ملحمة كربالء وقد �سّجلو� بذلك ذكرً� خالدً�, 

�أّن  �إّل  وقد �ختلفت �لأقو�ل و�لآر�ء حول عدد �ل�سخ�سّيات �لها�سمّية في هذه �لملحمة 

. و�سوف 
(((

, وفي �لحّد �لأق�سى �أّنهم 7) �سهيدً�
(((

�أ�سهرها ي�سير �إلى كونهم 7) رجاًل

ن�سير في هذ� �لف�سل بالترتيب �إلى وجوه بني ها�سم )با�ستثناء �لن�ساء و�لأطفال( و�لتي 

كان لها دور موؤّثر وفّعال في وقائع ملحمة عا�سور�ء:

Qاأ � اأبناء اأمير الموؤمنين

.
(((

�عتبر �لبع�ص �أّن عدد �ل�سهد�ء من �أولد علّيQ في كربالء هو )) �سهيدً�

وبا�ستثناء �لإمام �لح�سينQ فهم:

Qإبر�هيم بن علّي�ل�سباب�

Qجعفر بن علّيل�سباب�

Qالعّبا�س بن علّي

�أّمه فاطمة بنت حز�م بن خالد �لكالبّي,  6) للهجرة,  �لعّبا�صQ في �سنة  ولد 

)))  عماد �لدين �لطبرّي, ب�سارة �لم�سطفى, �ص6)).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج), �ص))).

)))  عبد �لو�حد �لمظّفر, بطل �لعلقمّي, �ص5)).
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»اأب�  له هي  كنية  و�أ�سهر  �لبنين,  لأّم  �لبكر  �لبن  و�لعّبا�ص هو  �لبنين,  باأّم  و�لم�سهورة 

.
(((

, ولجمال وجهه و�إ�سر�قه يقال له قمر بني ها�سم
(((

الف�سل«

وقد �أم�سى �أبو �لف�سل �لعّبا�ص )) عامًا من عمره مع �أبيهQ ومن ثّم �أم�سى )) 

 ,Qو)) عامًا من عمره مع �أخيه �لإمام �لح�سين Qعامًا مع �أخيه �لإمام �لح�سن

.
(((

وعليه فقد كان �سّنه في كربالء )) �سنة عند �سهادته

وكان قمر بني ها�سم فار�سًا �سجاعًا قوّي �لبنية ممتلئ �لج�سم, وكان تقّيًا �سالحًا �إلى 

.
(((

�لحّد �لذي عرف بالعبد �ل�سالح

وي�سفه �لإمام �ل�سادقQ قائاًل:

 Qاأبي عبد اهلل الإيمان, جاهد مع  الب�سيرة, �سلب  العّبا�س نافذ  »كان عّمنا 

.
(5(

واأبلى بالًء ح�سناً وم�سى �سهيداً«

وعندما منعو� �لماء عن �لإمام �لح�سينQ و�أهل بيته و�أ�سحابه في كربالء و��ستّد 

فار�سًا  ثالثين  مع  �ل�سريعة  �إلى  فاأر�سله  �لعّبا�ص  �أخاه   Qلإمام� دعا  �لعط�ص,  بهم 

�لماء  . وقد حمل 
(6(

�لخيام �إلى  �لماء  وع�سرين ر�جاًل وبعد معركة عظيمة جاء بقرب 

.
(7(

�إليهم مر�رً� وتكر�رً� ولذ� لّقب بال�سّقاء

�لجو�سن  ذي  بن  �سمر  عليهم  عر�سه  �لذي  �لأمان  و�أخوته  ها�سم  بني  قمر  ورف�ص 

�أن خاطب  وبعد  ليلة عا�سور�ء  �أبي عبد �هللQ, وفي  �إلى جانب  وقوفهم   
(8(

و�أّكدو�

�لإمامQ كّل �أن�ساره من بني ها�سم وغيرهم طالبًا منهم �لن�سر�ف, كان �لعّبا�ص 

�أّول �لمتكّلمين فقال:

.
(9(

»لَم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك!, ل �أر�نا �هلل ذلك �أبدً�«

)))  �بن عنبة, عمدة �لطالب, �ص56).

)))  �أبو �لفرج �لأ�سفهانّي, مقاتل �لطالبّيين, �ص)8 و 85.

)))  �إب�سار �لعين, �ص57.

)))  بحار �لأنو�ر, ج98, �ص77).

)5)  عمدة �لطالب, �ص56).

)6)  وقعة �لطّف, �ص)9).

)7)  �إب�سار �لعين, �ص58.

)8)  وقعة �لطّف, �ص90).

)9)  نف�ص �لم�سدر, �ص98).
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وكان �لإمامQ يحّب �أخاه �أبا �لف�سل حّبًا عظيمًا وقد خاطبه يوم عا�سور�ء بهذه 

.
(((

�لعبارة قائاًل له: »بنف�سي اأنت يا اأخي«

.
(((

وفي يوم عا�سور�ء دفع �سّيد �ل�سهد�ء بالر�ية �إلى �أخيه �أبي �لف�سل �لعّبا�ص

نحو  �أقبل  عا�سور�ء  ع�سر  في  وحيدً�   Qلإمام� �أخاه  �لف�سل  �أبو  ر�أى  وعندما 

من  العالمة  كنت  اأخي  »يا  �لإمام:  له  فقال  �لميد�ن,  �إلى  �لنزول  في  ي�ستاأذنه  �أخيه 

ع�سكري, ومجمع عددنا, فاإذا اأنت غدوت ي�ؤول جمعنا اإلى ال�ستات, وعمارتنا تنبعث 

.
(((

اإلى الخراب«

فقال له �لعّبا�ص: »قد �ساق �سدري, و�سئمت من �لحياة«.

فقال له �لح�سينQ: »فاطلب له�ؤلء الأطفال قلياًل من الماء«.

فذهب �أبو �لف�سل �إلى �لميد�ن وفّرق جي�ص �لأعد�ء وورد على �سريعة �لفر�ت ومالأ 

�لقربة و�أخذ غرفة من �لماء ولكّنه تذّكر عط�ص �لح�سينQ فرمى �لماء من يده, 

 
(((

يرتجز وهو  ب�سيفه  عليهم  فحمل  �لطريق  عليه  ف�سّدو�  �لخيمة,  نحو  م�سرعًا  وتوّجه 

.
(5(

ويقول: »�إّني �أنا �لعّبا�ص �أغدو بال�سقا«

ورقاء  ثّم �سربه زيد بن  �ليمنى فقطعها, ومن  يده  �لطفيل على  بن  ف�سربه حكيم 

على يده �لي�سرى فقطعها, وهو لم يزل متوّجهًا نحو �لخيام و�إذ� برجل تميمّي ي�سربه 

�لح�سين �أخاه  ونادى  �لأر�ص  �إلى  فر�سه  على  �لف�سل من  �أبو  ف�سقط  ر�أ�سه  على  بعموٍد 

�إلى بدن  �إلى م�سرع �لعّبا�ص, وعندما نظر   Qأدركني«, فاأ�سرع �لح�سين�« :Q

.
(6(

�أخيه وجر�حاته قال: »الآن انك�سر ظهري وقّلت حيلتي«

يقول �لإمام �ل�سّجادQ عن مقام ومنزلة عّمه �لعّبا�ص:

اأخاه بنف�سه حّتى قطعت يداه فاأبدله  اآثر واأبلى وفدى  »رحم اهلل العّبا�س, فلقد 

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج), �ص5)).

)))  �لأخبار �لطو�ل, �ص56)؛ �لإر�ساد, ج), �ص95؛ �إب�سار �لعين, �ص)6.

)))  �لمنتخب, �ص05).

)))  �إب�سار �لعين, �ص)6.

)5)  مناقب �آل �أبي طالب, ج), �ص08).

)6)  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سين, ج), �ص))؛ بحار �لأنو�ر, ج5), �ص))؛ �إب�سار �لعين, �ص)6.
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اهلل عزَّ وجلَّ بهما جناحين يطير بهما مع المالئكة في الجّنة كما جعل لجعفر بن 

اأبي طالب, واإّن للعّبا�س عند اهلل تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع ال�سهداء ي�م 

.
(((

القيامة«

Qعبد �هلل بن علّيل�سباب�

Qعبيد اهلل بن علّي

 
(((

�لطبر�سّي ذلك  في  وو�فقه   
(((

كربالء �سهد�ء  جملة  من  �لمفيد  �ل�سيخ  عّده 

, وقد ورد ذكره في �لزيارة 
(5(

 و��ستند جملة من �لموؤّرخين �إليه في ذلك
(((

و�لقلق�سندّي

.
(7(

, ولكن هناك �لعديد من �لموؤّرخين �أّكدو� على عدم ��ست�سهاده في كربالء
(6(

�لرجبّية

Qعتيق بن علّي

.
(8(

عّده بع�ص �لموؤّرخين من جملة �سهد�ء كربالء

�ل�سبابعثمان بن علّي

Qعمر بن علّي

 ,
(9(

و�أّمه تدعى �ل�سهباء, و��ستهر بعمر �لأطرف, �عتبره �لبع�ص من �سهد�ء كربالء

�إّل �أّن �لكثير من �لموؤّرخين �أنكرو� ذلك و�أّكدو� على عدم ح�سور عمر بن علّيQ في 

.
((0(

كربالء

)))  �ل�سيخ �ل�سدوق, �لخ�سال, ج), �ص68.

)))  �لإر�ساد, ج), �ص)5).

)))  قال �إّن �أّمه هي ليلى بنت م�سعود �لد�رمّية )�لطبر�سّي, تاج �لمو�ليد, �ص08)).

)))  �لقلق�سندّي, ماآثر �لأنافة في معالم �لخالفة, �ص8)).

)5)  ك�سف �لغّمة, ج), �ص66.

)6)  بحار �لأنو�ر, ج)0), �ص9)).

�أبو �لفالح �لحنبلّي, �سذر�ت  �إثبات �لو�سّية, �ص)))؛ �بن قتيبة �لمعارف, �ص)0)؛  )7)  مقاتل �لطالبّيين, �ص)9؛ �لم�سعودّي, 

�لذهب, ج), �ص75؛ �بن حزم, جمهرة �أن�ساب �لعرب, �ص0)).

)8)  �لإمامة و�ل�سيا�سة, ج ), �ص 6؛ �سذر�ت �لذهب, ج ), �ص 66, �لدياربكرّي, تاريخ �لخمي�ص, ج ), �ص 98).

)9)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 07)؛ �لكركّي, ت�سلية �لمجال�ص, ج ). �ص 06).

)0))  نف�ص �لمهموم, �ص 8))؛ وقال بع�ص �لموؤّرخين: �إّن عمر �متنع عن ن�سرة �أخيه �لح�سينQ بال �أّي عذٍر, وتوّفي عن عمر 

ناهز �ل�سابعة و�ل�سبعين �سنة )عمدة �لطالب, �ص 9))؛ �أبو ن�سر �لبخارّي, �سّر �ل�سل�سلة �لعلوّية, �ص 96؛ �ل�سيخ عّبا�ص �لقّمي, 

�سفينة �لبحار, ج ), �ص )7؛ علّي �ل�ساوّي, �لإمام �لح�سينQ في �لمدينة �لمنّورة, �ص 86)).
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Qع�ن بن علّي

.
(((

�عتبر بع�ص �لموؤّرخين باأّن عون من �سهد�ء ملحمة كربالء

 Qمحّمد �لأ�سغر بن علّيل�سباب� 

Qيحيى بن علّي

, �إّل �أّن بع�ص �لموؤّرخين 
(((

, وذكر �أّنه من �سهد�ء كربالء
(((

�أّمه �أ�سماء بنت عمي�ص

.Qفي حياة �أمير �لموؤمنين 
(((

يعتقد باأّن يحيى مات

Qب � اأبناء الإمام الح�سن

اأب� بكر بن الح�سن

ح�سر في كربالء وقاتل �لعدّو في ركاب �أبي عبد �هللQ, ورماه عبد �هلل بن عقبة 

.
(6(

 وله من �لعمر حينئٍذ خم�سة وثالثون عامًا
(5(

�لغنوّي ب�سهٍم �أرد�ه �سهيدً�

Qأحمد بن �لح�سن�لأطفال و�ل�سباب�

Qلح�سن بن �لح�سن�لجرحى�

Qعبد �هلل بن �لح�سنلأطفال و�ل�سباب�

 Qعمر بن �لح�سنلأطفال و�ل�سباب�

Qقا�سم بن �لح�سنلأطفال و�ل�سباب�

)))  �ل�سّيد جعفر �لأعرجّي, مناهل �ل�سرب في �أن�ساب �لعرب, �ص 86.

)))  م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج 8, �ص 6)5.

))) مناهل �ل�سرب في �أن�ساب �لعرب, �ص 86.

)))  مقاتل �لطالبّيين, �ص 7).

)5)   ترجمة �لإمام �لح�سينQ من كتاب بغية �لطلب, �ص 50)؛ مقاتل �لطالبّيين, �ص )9؛ �أن�ساب �لأ�سر�ف, �ص 06)؛ �لأخبار 

 ,Qلح�سين� مع  قتل  من  ت�سمية  �لكوفّي  زبير  بن  �لف�سيل  �ص 66)؛  ج ),  �لورى,  �أعالم  �لطبر�سّي,  �ص 57),  �لطو�ل, 

�ص 50).

)6)   �بن فندق, لباب �لأن�ساب, ج ), �ص 97).
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Qج � اأبناء الإمام الح�سين

�لأطفال و�ل�سبابعلّي �لأ�سغر

 �ل�سبابعلّي �لأكبر 

 �لأ�سرىعلّي )�لأو�سط( زين �لعابدين 

د � اآل جعفر بن اأبي طالب

عبيد اهلل بن عبد اهلل بن جعفر

.
(((

 في يوم عا�سور�ء
(((

�أّمه تدعى �لخو�ساء, وقد ��ست�سهد عبيد �هلل

)3(
ع�ن بن عبد اهلل بن جعفر

, �لتحق بركب �لإمام �لح�سينQ مع �أخيه محّمد في 
(((

�أّمه �ل�سّيدة زينب �لكبرى

.Qو�دي �لعقيق حاماًل ر�سالة من �أبيه �أو�سلها لالإمام

وعندما برز في يوم عا�سور�ء نحو �لأعد�ء �رتجز قائاًل:

َجـــْعـــَفـــٍر ــــــُن  �ْب ــــا  ن
َ
ــــاأ َف ُتـــْنـــِكـــُروِنـــي  ْزَهـــــــْر�إِْن 

َ
ـــاِن �أ ـــَن ـــِج ــــْدٍق ِفــــي �ل ــُد �ــــسِ ــي ــِه ــسَ �

ــــٍر ــــسَ ــــ� ْخ
َ
ـــهـــا ِبـــــَجـــــَنـــــاٍح �أ ـــي ــــِطــــيــــُر ِف ــْرَي ــسَ ــ� ــْح ــَم ــــي �ل ـــًا ِف ـــَرف ـــسَ ـــى ِبــــَهــــذ� � ـــَف َك

.
(5(

وقتل عددً� من �لأعد�ء ثّم ��ست�سهد على يد عبد �هلل قطنة �لطائّي

القا�سم بن محّمد بن جعفر

�لح�سين �لإمام  ر�فق  �لكبرى,  زينب  و�ل�سّيدة  جعفر  بن  �هلل  عبد  عّمه  �سهر  وهو 

)))   يذكر �لبع�ص ��سم عبد �هلل بن عبد �هلل بن جعفر )مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))(؛ و�لظاهر �أّن عبيد �هلل هو نف�ص عبد 

�هلل )�لإمام �لح�سينQ في كربالء, �ص 77)).

)))   مقاتل �لطالبّيين, �ص 96.

)))  عدّي بن عبد �هلل بن جعفر )ترجمة �لإمام �لح�سينQ, من كتاب بغية �لطلب, �ص )5)).

)))  مقاتل �لطالبّيين, �ص 95؛ وذكر �أّن لعبد �هلل ولد �آخر با�سم عون �لأ�سغر و�أّمه تدعى "جمانة" وقد ��ست�سهد في و�قعة �لحّرة 

)نف�ص �لم�سدر, �ص )))).

)5)  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 06)؛ جمال �لدين �لجبعّي, �لدّر �لنظيم, �ص 555.
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Q مع زوجته �أّم كلثوم �ل�سغرى ونزل معه في كربالء. وبرز �لقا�سم �إلى �لميد�ن 

.
(((

بعد �سهادة عون بن عبد �هلل بن جعفر وقاتل قتاًل عظيمًا ثّم ��ست�سهد

محّمد بن عبد اهلل بن جعفر

و�أّمه �لخو�ساء بنت حف�سة بنت ثقيف, �لتحق مع �أخيه عون بقافلة �لإمام �لح�سين

Q وبرز �إلى �لميد�ن قبل �أخيه عون وهو يرتجز ويقول:

ــــــْدَو�ِن ــــــُع �ل ــــــَن  ِم �هلِل  ـــــــى  �إِل ـــو  ـــُك ـــ�ـــسْ ـــاِنَن ـــَي ـــْم ِفـــــَعـــــاَل َقــــــــْوٍم ِفـــــي �لـــــــــَرَدى ُع

ـــــــْر�آِن ـــــَم �لـــــــُق ـــــاِل ـــــَع ـــــــو� َم ُل ـــــــدَّ ــــاِنَقــــــــْد َب ــــَي ــــْب ــــتِّ ــــِل و�ل ــــِزي ــــْن ــــَت ـــــَم �ل ـــــَك ـــــْح َوُم

ـــــاِن ـــــَي ـــــْغ ـــــــــــــُرو� �لــــــُكــــــْفــــــَر َمـــــــــَع �لـــــطُّ ْظـــــــــــــَه
َ
َو�أ

نه�سل  بن  عامر  يد  على  ��ست�سهد  ثّم  جانب  كّل  من  جماعات  �لقوم  عليه  فهجم 

.
(((

�لتميمّي

ه� � اآل عقيل

 Qإّن لآل عقيل منزلة مرموقة من بين �أبطال عا�سور�ء, حّتى �أّن �لإمام �لح�سين�

اإّن م�عدكم  اآل عقيل  »�سبراً  لهم:  قائاًل  بالجّنة  وب�ّسرهم  و�لثبات  بال�سبر  �أو�ساهم 

.
(((

الجّنة«

 من �آل عقيل �لذين ��ست�سهدو� في كربالء هم:
(((

و�ل�سهد�ء

اأحمد بن محّمد بن عقيل

برز �إلى �لميد�ن في كربالء يقاتل بحما�سة وهو يرتجز �ل�سعر ثّم ��ست�سهد )ر�سو�ن 

.
(5(

�هلل عليه(

�ل�سبابجعفر بن عقيل 

)))  تنقيح �لمقال, ج) �ص)).

)))  ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5)؛ مقاتل �لطالبّيين, �ص 96؛ �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 06)؛ مناقب �آل �أبي طالب, 

ج ), �ص 5))؛ �إب�سار �لعين, �ص 77.

)))  باقر �سريف �لقر�سّي, حياة �لإمام �لح�سين بن علّيQ, ج ), �ص 9)).

)))  �ختلف �لمحّققون في عدد �ل�سهد�ء من �آل عقيل فذهب �لقر�سّي �إلى �أّن عددهم ت�سعة )�لم�سدر �ل�سابق(, و�أّما �ل�سماوّي 

فقال: �إّنهم �سّتة �سهد�ء )ر�جع, �إب�سار �لعين(.

)5)  تنقيح �لمقال, ج ), �ص )0).
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عبد الرحمن بن عقيل

وهو من �أو�ئل �لمبارزين من �آل �أبي طالب يوم عا�سور�ء بعد �أن ��ست�سهد كّل �أن�سار 

. و�نبرى �إلى �ساحة �لقتال 
(((

�لإمام �لح�سينQ, وكان له من �لعمر حينها 5) عامًا

وهو يرتجز ويقول:

ـــــــــي َعـــقـــيـــٌل َفـــــاْعـــــِرُفـــــو� َمـــَكـــاِنـــي ِب
َ
ــــــي�أ ــــــَو�ِن ــــٌم �إِْخ ــــسِ ــــا� ــــٍم وَه ــــــْن َهــــا�ــــسِ ِم

ــــــْر�آِن ــــــاَدُة �لــــــُق ـــــْدٍق �ــــــسَ ـــــسِ ـــــوُل � ـــــُه ُك
(((

ـــاِن ـــَي ـــْن ـــُب ـــُخ �ل ـــاِم ـــسَ ـــْيـــٌن � َهــــــَذ� ُحـــ�ـــسَ

بن خالد  يد عثمان  ��ست�سهد على  ثّم  فار�سًا,  �سبعة ع�سر  فقتل  قتاًل عظيمًا  وقاتل 

.
(((

�لجهنّي وب�سر بن �سوط �لهمد�نّي

عبد اهلل بن عقيل

�أ�سيم �لجهنّي  ��ست�سهد على يد عثمان بن خالد  ثّم  �لأبطال  قاتل في كربالء قتال 

.
(5(

, وذكر �أّنه قتل وهو �بن ثالث وثالثين �سنة
(((

ورجل من همد�ن

�ل�سبابعبد �هلل بن م�سلم بن عقيل 

عبيد اهلل بن عقيل

.
(6(

�عتبره �بن قتيبة من �سهد�ء كربالء

علّي بن عقيل

 عندما كان في كربالء و��ست�سهد بين يدي 
(7(

وكان له من �لعمر ثمانية وثالثون �سنة

.
(8(
Q لإمام �لح�سين�

)))  لباب �لأن�ساب, ج ), �ص )0).

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 07).

)))  مقاتل �لطالبّيين, �ص 96؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص )))؛ �إب�سار �لعين �ص )9 و)9؛ قال بع�سهم: �إّن قاتله هو عبد �هلل بن 

عروة �لخثعمّي رماه ب�سهم فقتله )ترجمة �لإمام �لح�سينQ من كتاب بغية �لطلب, �ص )5)).

)))  مقاتل �لطالبّيين, �ص 97؛ بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )).

)5)  لباب �لأن�ساب, ج ), �ص 97).

)6)  �لمعارف, �ص )0).

)7)  لباب �لأن�ساب, ج ), �ص 97).

)8)  مقاتل �لطالبّيين, �ص 98؛ م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج 5, �ص 5)).
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السابقون

ع�ن بن عقيل

.
(((

ذكره �لبع�ص في جملة �سهد�ء ملحمة كربالء

�ل�سبابمحّمد بن �أبي �سعيد بن عقيل 

محّمد بن عقيل

في  ح�سر  �أّنه  �لموؤّرخين  بع�ص  وذكر   .
(((
Q �لموؤمنين  �أمير  �لإمام  �سهر  وهو 

.
(((

كربالء و��ست�سهد على يد لقيط بن نا�سر �لجهنّي

�ل�سبابمحّمد بن م�سلم بن عقيل 

�ل�سفر�ءم�سلم بن عقيل 

ال�سحابة

ممّيز,  ح�سور   P �هلل  ر�سول  �سحابة  لبع�ص  كان   ,Qل�سهد�ء� �سّيد  ثورة  في 

وهوؤلء �ل�سحابة ق�سم منهم كان من �أن�سار �لنبّي ومر�فقيه و�لذين روو� عنه �لأحاديث, 

و�لق�سم �لآخر منهم �أدرك ع�سره �أو �أّنه قام بزيارته P فقط. وفي هذ� �لمجال �سوف 

نذكر �بتد�ًء �ل�سحابة �لذين �تفق على ح�سورهم و��ست�سهادهم في كربالء.

اأن�س بن حرث الكاهلّي

 P بالنبّي  مر�رً�  �لتقى  وقد  �لم�سهورين,   P �هلل  ر�سول  �سحابة  كبار  من  وهو 

 P وهو مّمن روى عنه ,P و�سمع كالمه و�أقو�له وقد عّد من رو�ة �لحديث عن �لنبّي

قوله:

�سهده  فمن  األ  العراق  اأر�س  من  باأر�ٍس  يقتل  �لح�سين(  )يعني  هذا  ابني  »اإّن 

.
(((

فلين�سره«

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))؛ م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج 6, �ص ))).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )6؛ م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج 7, �ص 09).

)))  ترجمة �لإمام �لح�سينQ من كتاب بغية �لطلب, �ص )5).

)))  �لع�سقالنّي, �لإ�سابة, ج ), �ص 68.



68

وقد كان �أن�ص مقيمًا بالكوفة, وعندما بلغه ورود �لإمامQ �إلى �أر�ص �لعر�ق توّجه 

عا�سور�ء  يوم  وفي   ,Qلح�سين� جانب  �إلى  و��ستقّر   ,
(((

لياًل فو�سلها  كربالء  نحو 

طلب �لرخ�سة من �لإمام للنزول �إلى �لميد�ن فاأجاز �سّيد �ل�سهد�ءQ لهذ� �لعجوز 

�لقلوب من  ق�ساة  فقاتل  �ل�سعر,  يرتجز  وهو  �لمعركة  �ساحة  �إلى  فبرز  �لقتال  �ل�سجاع 

.
(((

�لكوفّيين حّتى ��ست�سهد

حبيب بن مظاهر الأ�سدّي

كان من �أ�سحاب �لنبّي P مقيمًا في �لكوفة, وكان من �أتباع �لإمام �أمير �لموؤمنين

.
(((

Q �أثناء خالفته, ومن خو��ّص �أ�سحابه, و�سارك معه في كّل حروبه

وكان حبيب من كبار وجهاء �لكوفة و�أحد �لذين كتبو� لالإمام �لح�سينQ يدعونه 

.
(((

�إليهم

وعندما ورد م�سلم بن عقيل �سفير �لح�سينQ �إلى �لكوفة ونزل في منزل �لمختار 

, وكان حبيب �أحد �لذين تكّلمو� معلنًا وقوفه �إلى جانب �لح�سين
(5(

�لتّف حوله �ل�سيعة

Q و�لدفاع عنه.

لالإمام  �لكوفة  �أهل  من  �لبيعة  �أخذ  في  عو�سجة  بن  م�سلم  مع  حبيب  �سارك  وقد 

�إلى مدينة �لكوفة وتفّرق �لنا�ص عن �سفير  �لح�سينQ, ولكن بعدما ورد �بن زياد 

.Qتخّفى هذ�ن �لرجالن ومن ثّم �لتحقا بالإمام �لح�سين Qلإمام�

ولّما ر�أى حبيب قّلة �أن�سار �لإمام في كربالء مقابل �لجي�ص �لعظيم لالأعد�ء ��ستجاز 

�هلل,  عبد  لأبي  �لن�سرة  لطلب  �أ�سد  بني  من  قومه  بني  �إلى  �لذهاب  في   Qلإمام�

فاأجازه �لح�سينQ, فتوّجه نحوهم وتكّلم معهم, ف�سّمم �لبع�ص منهم على �للتحاق 

بهم, ولكن �أخبارهم و�سلت عبر بع�ص �لعيون �إلى جي�ص �بن �سعد �لذي �أر�سل فرقة من 

)))  �بن �لأثير, �أ�سد �لغابة, ج ), �ص ))).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 5)؛ �إب�سار �لعين, �ص 00).

)))  �لإمام �لح�سينQ في كربالء, �ص 55).

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 7)؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص )6).

)5)  �لإر�ساد, ج ), �ص )).
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السابقون

جي�سه �إلى م�سارب �لقوم ووقع �لنز�ع و�لخالف بينهم, وَمنعو� تلك �لعّدة من �للتحاق 

.
(((

بالح�سينQ, فرجع حبيب وحيدً� وتوّجه نحو خيمة �لإمام ليخبره بما جرى

وفي يوم عا�سور�ء ��ستلم حبيب قيادة �لمي�سرة في جي�ص �لإمام, وكان على �لميمنة 

.
(((

زهير بن �لقين

برفقة  حبيب  توّجه  �لأر�ص  على  عو�سجة  بن  م�سلم  �لقديم  �ساحبه  �سقط  وعندما 

�أب�سر  م�سلم,  يا  م�سرعك  علّي  »عّز  حبيب:  له  فقال  ر�أ�سه,  عند  ووقفا   Qلإمام�

بالجّنة«.

فقال له م�سلم وهو ي�سير �إلى �لإمامQ: ب�ّسرك �هلل... فاإّني �أو�سيك بهذ� و�أ�سار 

�إلى �لح�سينQ فقاتل دونه حّتى تموت.

.
(((

فقال له حبيب: ورّب �لكعبة, لأنعمّنك عينًا

ولّما طلب �أبو عبد �هللQ من �لقوم �لمهلة لأد�ء �سالة �لظهر, قال له �لح�سين 

بن تميم: �إّنها ل تقبل.

فلم ي�سكت حبيب على وقاحته وجر�أته فقال له:

P وتقبل منك يا ...« فحمل عليه  �آل ر�سول �هلل  �أن ل تقبل �ل�سالة من  »زعمت 

�لح�سين  عنه  ف�سقط  ف�سّب  بال�سيف  فر�سه  وجه  ف�سرب  حبيب  �إليه  وخرج  �لح�سين 

, فقتل رجاًل من بني تميم ��سمه بديل 
(((

فا�ستنقذه �أ�سحابه, وقاتل حبيب قتاًل �سديدً�

بن �سريم, وحمل عليه �آخر من بني تميم فطعنه, فذهب ليقوم ف�سربه �لح�سين على 

.
(5(

ر�أ�سه بال�سيف فوقع على �لأر�ص �سهيدً�

ولّما  مظاهر...  بن  حبيب  قتل  من  هو   
(6(

�سريم بن  بديل  �أّن  �إلى  �لبع�ص  وذهب 

��ست�سهد حبيب هّد مقتله �لح�سينQ وتاأ�ّسف عليه ِلما له من �لمكانة و�لمنزلة عنده 

فقال �سالم �هلل عليه:

)))  ت�سلية �لمجال�ص, ج ), �ص 60)؛ �إب�سار �لعين, �ص )0).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 9))؛ �لأخبار �لطو�ل, �ص 56).

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص )0)؛ �للهوف, �ص )6).

)))  �بن �لأثير, �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 70.

)5)  �إب�سار �لعين, �ص 05) و 06).

)6)  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سين, ج ), �ص )).
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.
(((

»عند اهلل اأحت�سب نف�سي وحماة اأ�سحابي «

وكان له من �لعمر عند �سهادته خم�سة و�سبعون عامًا.

الحرث بن نبهان

وقد  �لمطلب,  عبد  بن  لحمزة  عبدً�  وكان  مقد�مًا,  �سجاعًا  رجاًل  نبهان  و�لده  كان 

مات و�لده بعد �سهادة �لحمزة ب�سنتين وهذ� يعني �أّن �لحرث قد �أدرك زمان ر�سول �هلل 

.P

وقد ن�ساأ �لحرث وترعرع في كنف �أمير �لموؤمنينQ ومن بعده �لإمامين �لح�سن 

.L و�لح�سين

ور�فق �بن نبهان �سّيد �ل�سهد�ءQ من �لمدينة �إلى كربالء و��ست�سهد يوم عا�سور�ء 

.
(((

في �لحملة �لأولى

عبد الرحمن بن عبد رّب الأن�سارّي الخزرجّي

.Qومن �لأتباع �لمخل�سين لأمير �لموؤمنين P كان عبد �لرحمن من �سحابة �لنبّي

P يوم غدير  وعندما نا�سد �لإمام علّيQ �لنا�ص في �لرحبة َمن �سمع �لنبّي 

خّم ما قال �إّل قام , فقام عبد �لرحمن مع عدد من �ل�سحابة فقالو�:

ن�سهد �أّنا �سمعنا ر�سول �هلل P يقول: »األ اإّن اهلل عزَّ وجلَّ ولّيي واأنا ولّي الم�ؤمنين, 

األ فمن كنت م�له فعلّي م�له, األلهم وال من واله, وعاد من عاداه, واأحّب من اأحّبه, 

.
(((

واأبغ�س من اأبغ�سه, واأعن من اأعانه«

.
(((

وينقل بع�ص �لموؤّرخين باأّن علّيًاQ قام بتربية عبد �لرحمن وتعليمه �لقر�آن

ور�فق �بن عبد رّب �لإمام �لح�سينQ منذ م�سيره من مّكة �إلى �لعر�ق, وقاتل يوم 

.
(5(

عا�سور�ء في �لحملة �لأولى حّتى ��ست�سهد

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 6)).

)))  تنقيح �لمقال, ج ), �ص 8))؛ �إب�سار �لعين, �ص 55؛ و�سيلة �لد�رين, �ص 7)).

)))  �لغدير, ج ), �ص 9)؛ �أ�سد �لغابة, ج ), �ص 07).

)))  ح�سام �لدين �لمحّلى, �لحد�ئق �لوردّية, �ص ))).

)5)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص 57) و 58).
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السابقون

�ل�سفر�ءعبد �هلل بن يقطر �لحميرّي

عّمار بن اأبي �سالمة الدالنّي الهمدانّي

وبقي  خالفته  �أثناء   Qلموؤمنين� �أمير  و�سحب   ,P �هلل  ر�سول  �سحابة  من 

ثّم  ومن  و�لنهرو�ن(,  �سّفين  )�لجمل,  �لثالثة  حروبه  في  معه  و�سارك  جنبه  �إلى 

. وقيل: �إّنه ��ست�سهد في �أثناء �لحملة 
(((
Qست�سهد في كربالء في ركب �لح�سين��

.
(((

�لأولى

م�سلم بن ع��سجة الأ�سدّي

.
(((

كان من �أن�سار �لنبّي P و�سحابته

�لمغازي  له ذكر في  �أّنه كان رجاًل �سريفًا �سريًا عابدً�, وكان فار�سًا �سجاعًا  وذكر 

. وقد �سارك �بن عو�سجة في �لكثير منها وقد حّدث �سبث بن ربعّي 
(((

و�لفتوح �لإ�سالمّية

.
(5(

عن �سجاعته في فتح �أذربايجان في �سنة ع�سرين من �لهجرة

كان من جملة  وقد  �لكوفة,  في  �لبارزة  �ل�سخ�سّيات  بن عو�سجة من  م�سلم  ويعتبر 

�لذين كتبو� �لر�سائل �إلى �لإمامQ, لكّنه لم ينكث بعهده ووعده حّتى �آخر رمق من 

حياته. وقد �أخذ �لبيعة من �أهل �لكوفة لالإمام �لح�سينQ, وو�سع نف�سه في خدمة 

م�سلم بن عقيل, فعّينه م�سلم في مّدة �إقامته �لق�سيرة على ر�أ�ص جماعة من بني مذحج 

, وبعد مقتل م�سلم بن عقيل وهانئ بن عروة تو�رى �بن عو�سجة مّدة من 
(6(

وبني �أ�سد

�لزمان, ومن ثّم خرج برفقة عائلته من �لكوفة �سوب كربالء, فو�سلها و�لتحق بركب 

.Qأبي عبد �هلل�

)))  �لإ�سابة, ج 5, �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص ))).

)))  �لحد�ئق �لوردّية, �ص )))؛ مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص ))).

)))  �أ�سد �لغابة, ج ), �ص )6)؛ �لإ�سابة, ج 6, �ص 96.

)))  �إب�سار �لعين, �ص 08).

)5)  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 5)).

)6)  محّمد مهدّي �سم�ص �لدين, �أن�سار �لح�سينQ, �ص )9.
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وعندما خاطب �لإمامQ �أ�سحابه في ليلة �لعا�سر من محّرم وطلب منهم قائاًل: 

»اإّن هذا الليل قد غ�سيكم فاتخذوه جماًل, ولياأخذ كّل رجل منكم بيد رجٍل من اأهل 

بيتي, وتفّرق�ا في �س�ادكم ومدائنكم, فاإّن الق�م اإّنما يطلب�ني, ول� قد اأ�ساب�ني له�ا 

عن غيري«, جّدد �لأن�سار له �لعهد وتكّلم م�سلم بن عو�سجة بعد �أن تكّلم �إخوة �لإمام

Q و�أهل بيته, فقال: »يا بن بنت ر�سول �هلل P �أنحن نخّلي عنك هكذ� ونن�سرف, 

وقد �أحاط بك �لأعد�ء؟ ل و�هلل ل ير�ني �هلل �أفعل ذلك �أبدً� حّتى �أك�سر في �سدورهم 

رمحي, و�أ�ساربهم ب�سيفي ما ثبت قائمه بيدي, وو�هلل لو لم يكن معي �سالح �أقاتلهم به 

.
(((

لقذفتهم بالحجارة �أبدً�, ولم �أفارقهم �أو �أموت بين يديك...«

ويذكر �بن �سهر�آ�سوب �أّن م�سلم قال هذ� �لكالم: »و�هلل لو علمت �أّني �أقتل فيك ثّم 

�أحيا, ثّم �أحرق حّيًا, ثّم �أذرى, يفعل ذلك بي �سبعين مّرة ما فارقتك حّتى �ألقى حمامي 

دونك, وكيف ل �أفعل ذلك و�إّنما هي قتلة و�حدة, ثّم �أنال �لكر�مة �لتي ل �نق�ساء لها 

.
(((

�أبدً�«

وينقل �أبو مخنف هذ� �لمقطع من كالم �بن عو�سجة حيث يقول: »�أما و�هلل ل �أفارقك 

.
(((

حّتى �أك�سر في �سدورهم رمحي و�أ�سربهم ب�سيفي ما ثبت قائمه في يدي«

من  �لقوم  على  حمل  �لأولى  �لحملة  وبعد  عا�سور�ء  يوم  في  �لمعركة  بد�أت  وعندما 

طرف مي�سرة جي�ص �لإمامQ, ي�سرب ب�سيفه ويرتجز قائاًل:

َلـــَبـــْد ُذو  ــــي  ــــاإِنِّ َف ـــي  ـــنِّ َع ـــو�  ُل
َ
ـــاأ ـــسْ ـــ� َت ـــْد�إَْن  �ـــسَ

َ
�أ ِبــِنــي  ُذَرى  ـــي  ِف ـــــْوٍم  َق ـــــْرِع  َف ِمــــْن 

ـــْد ـــسَ � ـــرَّ ــــْن َبـــَغـــاَنـــا َحــــاِيــــٌد َعـــــِن �ل ــــَم َف
(((

ــــَمــــْد ـــــاٍر �ــــسَ ـــــِديـــــِن َجـــــبَّ ــــــٌر ِب ــــــاِف َوَك

جر�حات  وجرح  �سديدً�  قتاًل  قاتل  عو�سجة  بن  م�سلم  باأّن  �لكوفّي  �أعثم  �بن  وقال 

, وحمل عليه م�سلم بن عبد �هلل �ل�سبابّي وعبد �لرحمن بن �أبي خ�سكاره �لبجلّي 
(5(

بليغة

)))  �لفتوح �ص 897.

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 99.

)))  وقعة �لطّف, �ص 98).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 99.

)5)  �لفتوح, �ص 905.
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وت�ساركا في قتله, ولّما �سقط على �لأر�ص وبه رمق من �لحياة جاءه �لح�سينQ مع 

.
(((

حبيب بن مظاهر ووقفا على ر�أ�سه فقال له �لح�سينQ: »رحمك اهلل يا م�سلم«

له:  قائاًل   Qهلل� عبد  �أبي  بالإمام  حبيب  �لأخيرة  لحظاته  في  م�سلم  و�أو�سى 

.
(((

»�أو�سيك بهذ�, فقاتل دونه«

�لحملة  في  قتل  من  �أّول  كان  عو�سجة  بن  م�سلم  باأّن  �لمجل�سّي  �لعاّلمة  و�عتبر 

.
(((

�لأولى

هانئ بن عروة المرادّي

P, وهو من �ل�سخ�سّيات  �أ�سحاب �لنبّي �لأكرم  وكان كاأبيه عروة بن نمر�ن من 

�ل�سيعّية �لم�سهورة, وقد �سارك هانئ بن عروة مع �أمير �لموؤمنينQ �أّيام خالفته في 

حروبه �لثالثة. وكان ر�سو�ن �هلل عليه زعيم قبيلة بني مر�د وتحت لو�ئه و�إمرته �أربعة 

.
(((

�آلف د�رع وثمانية �آلف ر�جٍل

وفي عهد معاوية كان ب�سحبة حجر بن عدّي فاأر�د معاوية قتله لكن �سفع فيه بع�سهم, 

فلم يقتله.

هانئ,  منزل  �إلى  �أوى  �أهلها  ور�أى خذلن  �لكوفة  �إلى  عقيل  بن  م�سلم  ورد  وعندما 

بن  هانئ  و�عتقل  م�سلم,  �أمر  فافُت�سح  �لعيون,  �أحد  عبر  زياد  �بن  �إلى  �لخبر  وو�سل 

عروة, فعّذبه عذ�بًا �سديدً� حّتى ي�سّلمه م�سلم, لكّنه لم ير�سخ لهذ� �لذّل و�لعار وقال 

في جو�بهم: »و�هلل علّي في ذلك من �أعظم �لعاّر �أن يكون م�سلم في جو�ري و�سيفي وهو 

ر�سول �بن بنت ر�سول �هلل P و�أنا حيٌّ �سحيح �ل�ساعدين كثير �لأعو�ن, و�هلل لو لم �أكن 

.
(5(

�إّل وحدي لي�ص لي نا�سٌر لما �سّلمته �إليه �أبدً� حّتى �أموت«

�سريح  �إليهم  زياد, فخرج  �بن  �أو�ساع هانئ فحا�سرو� ق�سر  بنو مذحج على  وقلق 

)))  �إب�سار �لعين, �ص 0)).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 0).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 96.

)))  �لم�سعودّي, مروج �لذهب, ج ), �ص 59.

)5)  �لفتوح, �ص )85 و855.
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�لقا�سي ودعاهم �إلى �لهدوء مخبرً� �إّياهم �سالمة هانئ بن عروة, و�أّنه لم يقتل وحينئٍذ 

خدع �لقوم ورجعو� و�ن�سرفو� عنه, وبقي هانئ محبو�سًا حّتى �عتقل م�سلم, فقتلهما �بن 

 وكان عمر هانئ حين 
(((

زياد في يوم و�حد في �لثامن من ذي �لحّجة �سنة 60 للهجرة

.
(((

�سهادته يربو على �لت�سعين �سنة

ابين وهو ي�ست�سرخ  وقيل �إّن هانئ لّما �أخرج من حب�سه �أخذ �إلى �ل�سوق في ناحية للق�سّ

قبيلته: و� مذحجاه, فلم يجبه �أحد منهم, و�أمر عبيد �هلل بن زياد ب�سرب عنقه, ف�سربه 

غالم له ��سمه ر�سيد بال�سيف على عنقه فقتله وقطع ر�أ�سه و�سلب ج�سده, و�أر�سل بر�أ�سه 

.
(((

مع ر�أ�ص م�سلم بن عقيل �إلى يزيد بن معاوية

 
(((

�سديدً� بكاًء  وبكى  ��ستعبر  وهانئ  م�سلم  ��ست�سهاد  �لح�سينQ خبر  بلغ  ولّما 

.
(5(

ِه َراِجعوَن}, ويقول: »رحمة اهلل عليهما«
ْ
ا اإِلَي وهو يكّرر قوله تعالى: {اإِنَّا هلِلِ َواإِنَـّ

اإ�سارة وتذكير

وم�سافًا �إلى هوؤلء �لت�سعة �لذين ذكرناهم من �سحابة �لنبّي P فقد ذكرت بع�ص 

لّما  �أّنه  �إّل   ,Qلإمام� ح�سرو�مع  �لذين  �ل�سحابة  جملة  في  �لأخرى  �ل�سخ�سّيات 

�إثباتها  �لتاريخ فاإّن  �إلى �لمتون �لموّثقة ول �عتبار لها في  �لن�سبة ل ت�ستند  كانت هذه 

م�سكٌل و�سوف نكتفي فيما يلي بذكر �أ�سمائهم فقط:

.
(6(

جنادة بن �لحرث �ل�سلمانّي �لأزدّي

.
(7(

جندب بن حجير �لخولنّي

.
(8(

جوين بن مالك

)))  �إب�سار �لعين, �ص ))) و))).

�لمقال, ج ),  �سنة )تنقيح  وثمانين  ت�سعة  باأّن عمره كان  �لبع�ص  �سعد. وقال  �بن  نقاًل عن طبقات  �لم�سدر, �ص 9))  نف�ص    (((

�ص 88)).

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص )6؛ وقعة �لطّف, �ص )))؛

)))  �لفتوح, �ص 865.

)5)  �إب�سار �لعين, �ص ))).

)6)  و�سيلة �لد�رين, �ص )))؛ تنقيح �لمقال, ج ), �ص ))).

)7)  تنقيح �لمقال, ج ), �ص 6))؛ و�سيلة �لد�رين, �ص ))) نقاًل عن تاريخ �بن ع�ساكر.

)8)  و�سيلة �لد�رين,�ص6)).
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.
(((

ز�هر بن عمرو مولى عمرو بن �لحمق �لخز�عّي

.
(((

زياد بن عريب �لهمد�نّي

.
(((

�سعد بن �لحرث

.
(((

�سبيب بن عبد �هلل

.
(5(

عمرو بن �سبيعة �ل�سبعّي

.
(6(

كنانة بن عتيق �لتغلبّي

.
(7(

م�سلم بن كثير �لأزدّي

.
(8(

يزيد بن مغفل �لجعفّي

ال�سباب

ب�سروب  �لح�سور  هذ�  تمّيز  وقد  �ل�سباب  لعن�سر  ممّيزً�  ح�سورً�  كربالء  �سهدت 

�أّكدها  و�لتي  ها�سم  �آل  من  �ل�سباب  وجود  قطعّية  ورغم  و�لمثيرة,  �لخالدة  �لحما�سة 

�لموؤّرخون ب�سبط �أعمارهم �إّل �أّن هذ� ل يعني عدم وجود هذ� �لعن�سر من بين �سائر 

.Qأ�سحاب �لإمام �لح�سين�

 Qأّن �لكثير من �أ�سحاب �لإمام� �أّن �لقر�ئن و�ل�سو�هد �لموجودة ت�سير �إلى  �إذ 

من غير �لها�سمّيين كان فتّيًا وهذ� ما ت�سير �إليه بع�ص بطون �لمتون �لتاريخّية. و�سوف 

))) �عتبر �لبع�ص �أّن هذ� �لرجل هو نف�سه ز�هر بن عمر �لأ�سلمّي �لكندّي, و�لذي كان �أحد �أ�سحاب بيعة �ل�سجرة. وقد �سارك في 

�لحديبّية وخيبر )م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج ), �ص 6))).

رجال  معجم  �لخوئّي,  �لقا�سم  �أبو  )�ل�سّيد  �لأ�سلمّي,  ز�هر  مع  و�حدً�  هذ�  ز�هر  �عتبار  عن  و�ل�سو�سترّي  �لخوئّي,  �ل�سّيد  و�متنع 

�لحديث, رقم )65) و 7)6)؛ محّمد تقّي �ل�سو�سترّي, قامو�ص �لرجال, ج ), �ص )0)).

)))  �إب�سار �لعين, �ص ))).

)))  و�سيلة �لد�رين, �ص 8))؛ م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج ), �ص 7).

)))  و�سيلة �لد�رين, �ص 55).

)5)  نف�ص �لم�سدر؛ و�ّدعى �لموؤّلف نقاًل عن �لع�سقالنّي في �لإ�سابة باأّن عمرو �سارك في �لحروب مع ر�سول �هللP وكان فار�سًا 

�سجاعًا.

)6)  �دعى �لبع�ص باأّن "كنانة" �سارك مع �أبيه في معركة �أحد وبالتالي ُعّد من �سحابة �لنبّي P )و�سيلة �لد�رين, �ص )8(؛ �لإمام 

�لح�سينQ في كربالء, �ص )0)).

)7)  م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج 7, �ص 5)).

)8)  تنقيح �لمقال, ج ), �ص 8))؛ و�سيلة �لد�رين, �ص ))).
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 ,
(((

ن�سير في هذ� �لف�سل �إلى �أولئك �لذين �أّكدت كتب �لتاريخ �لقديمة على كونهم �سبابًا

وهوؤلء هم:

Qاإبراهيم بن علّي

�إبر�هيم  باأّن  �لبيهقّي:  , ويقول 
(((

�لموؤّرخين من جملة �سهد�ء كربالء �عتبره بع�ص 

.
(((

كان له من �لعمر ع�سرون �سنة عند �سهادته

جعفر بن عقيل

 في كربالء فقاتل �إلى جانب �إخوته, 
(5(

 وهو في �سّن �لثالثة و�لع�سرين
(((

�سارك جعفر

وعندما برز �إلى �لميد�ن هجم على �لأعد�ء وهو يرّدد هذه �لأبيات من �ل�سعر:

ْبـــــَطـــــِحـــــيُّ �لــَطــاِلــِبــي
َ
�لأ

ُ
م 

َ
ــــال ــــُغ َنـــــــا �ل

َ
ــــٍب�أ ــــاِل ـــٍم َوَغ ــــي َهـــا�ـــسِ ـــٍر ِف ـــ�ـــسَ ـــــْن َمـــْع ِم

ــــــِب َو�ِئ ــــــذَّ ــــــاَدُة �ل ــــْحــــُن َحــــّقــــًا �ــــــسَ ــــَن َطـــــاِئـــــِبَف
َ
ْطـــــَيـــــُب �لأ

َ
ـــٌن �أ ـــْي ِفـــيـــَنـــا ُحـــ�ـــسَ

 )ر�سو�ن �هلل عليه(, وقيل: �إّن قاتله 
(7(

, ومن ثّم ��ست�سهد
(6(

فقتل خم�سة ع�سر فار�سًا

.
(9(

 �أو عروة بن عبد �هلل �لخثعمّي
(8(

هو ب�سر بن حوط

Qجعفر بن علّي

 تيّمنًا با�سم �أخيه 
((0(

»جعفر«  Qأّم �لبنين, وعند ولدته �سّماه �لإمام علّي� �أّمه 

جعفر �لطّيار.

)))  ي�سير علماء �لنف�ص �إلى �أّن دورة �ل�سباب تبد�أ من �سّن �ل�سابعة ع�سر �أو �لثمانية ع�سر �إلى �لثالثين, وهذ� ما �عتمدناه في هذ� 

�لف�سل.

)))  �أحمد بن عبد رّبه �لأندل�سّي, �لعقد �لفريد, ج 5, �ص )))؛ مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))؛ م�ستدركات علم رجال �لحديث, 

ج ), �ص 7))؛ �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص )5.

)))  لباب �لأن�ساب, ج ), �ص 97).

)))  ذكر بع�ص �لموؤّرخين باأّن �أّم جعفر بن عقيل تدعى �أّم �لثغر �أو �لخو�ساء )مقاتل �لطالبّيين, �ص 97, مناقب �آل �أبي طالب, 

ج ), �ص 05)).

)5)  لباب �لأن�ساب, ج ), �ص 97).

)6)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 05).

)7)  �إب�سار �لعين, �ص )9؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص ))).

)8)  مقاتل �لطالبّيين, �ص 97.

)9) نف�ص �لم�سدر.

)0))  �لعقد �لفريد, ج ), �ص 60)؛ �إب�سار �لعين, �ص 5).
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.
(((

 وقال �لبع�ص )) �سنة
(((

كان عمره في كربالء 9) �سنة

وعندما برز �إلى �لميد�ن كان يرتجز ويقول:

ـــي ـــاِل ـــَع ـــَم �ل ُذو  ــــُر  ــــَف ــــْع َج َنـــــــــا 
َ
�أ ـــــــــي  ـــــَو�ِل�إَنِّ �لـــــنَّ ُذو  ــــِر  ــــْي ــــَخ �ل َعـــــِلـــــيِّ  �ْبــــــــُن 

ــــَرفــــًا َوَخـــــاِلـــــي ــــسَ ــــي � ـــي ِبــــَعــــمِّ ـــِب ـــسْ ـــ� َح
(((

اِل �لِمْف�سَ ــَدى  �لــنَّ ِذي  ُح�َسْينًا  ْحــِمــي 
َ
�أ

يزيد  بن  خّولي  �أو   
(((

�لح�سرمّي ثبيت  بن  هانئ  �أخيه  قاتل  يدي  على  جعفر  وُقتل 

.
(5(

�لأ�سبحّي

�سيف بن الحارث بن �سريع الجابرّي

جاء �سيف مع مالك �لجابرّي- وكان �سيف ومالك �لجابريان �بني عّم و�أخوين لأّم- 

.Qومعهما �سبيب مولهما �إلى �لإمام �لح�سين

ولّما ر�أى هذ�ن �لغالمان في يوم عا�سور�ء وحدة �لإمامQ ومظلومّيته جاء� �إليه 

وهما يبكيان فقال لهما �لح�سينQ: »اأي بني اأخ�يَّ ما يبكيكما؟ ف�اهلل اإّني لأرج� 

اأن تك�نا بعد �ساعٍة قريري العين«.

فقال:»جعلنا �هلل فد�ك, ل و�هلل ما على �أنف�سنا نبكي, ولكن نبكي عليك, نر�ك قد 

�أحيط بك ول نقدر على �أن نمنعك باأكثر من �أنف�سنا«.

ذلك  من  وجدكما  عن  اأخ�ّي  بني  يا  اهلل  »جزاكما   :Qلح�سين� �لإمام  فقال 

وم�ا�ساتكما اإّياي اأح�سن جزاء المّتقين«.

وبعد ��ست�سهاد حنظلة ��ستعّد� للقتال وتوّجها نحو �لقوم وهما ي�سّلمان على �لإمام �أبي 

عبد �هللQ فاأجابهما: »وعليكما ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته«.

, وقد ورد ��سمهما في زيارة 
(6(

وجعل �لأخو�ن �لجابرّيان يقاتالن معًا حّتى ��ست�سهد�

.
(7(

�لناحية و�لزيارة �لرجبّية

)))  مقاتل �لطالبّيين, �ص 88.

)))  �إب�سار �لعين, �ص 69؛ تنقيح �لمقال, ج ), �ص 9)).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 8).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص ))).

)5)  مقاتل �لطالبّيين, �ص 88.

)6)  وقعة �لطّف, �ص ))) و5))؛ �إب�سار �لعين, �ص ))) و ))).

)7)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7, وج )0), �ص 0)).
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Qعبد اهلل بن علّي

له من  �لعّبا�صQ, وكان  �أخيه  بعد ثماني �سنو�ت من مولد  ولد  �لبنين,  �أّم  �أّمه 

�لعمر �سّت �سنو�ت عند ��ست�سهاد �أبيه �لإمام علّيQ. وعندما ح�سر كربالء كان في 

.
(((

�لخام�سة و�لع�سرين من عمره

.
(((

وكان عبد �هلل من جملة �لذين �سحبو� �لعّبا�صQ في جلب �لماء للخيام

قال �ل�سيخ �لمفيد:  فلّما ر�أى �لعّبا�ص بن علّي رحمة �هلل عليه كثرة �لقتلى في �أهله, 

قال لإخوته من �أّمه- وهم عبد �هلل وجعفر وعثمان-:»يا بني �أّمي تقّدمو� حّتى �أر�كم قد 

ن�سحتم هلل ولر�سوله P«, فتقّدم عبد �هلل �أّوًل م�ستجيبًا لند�ء �أخيه �لعّبا�ص في ن�سرة 

 وهو يرتجز ويقول:
(((

�لإمامQ فبرز �إلى �لميد�ن 

ــــاِل ْفــــ�ــــسَ
َ
َو�لأ ـــَدِة  ـــْج ـــنَّ �ل ِذي  ـــــُن  �ْب َنــــــا 

َ
�لـــِفـــَعـــاِل�أ ُذو  ــــِر  �لــــَخــــْي َعــــِلــــيُّ  َذ�َك 

ـــاِل ـــك ـــنِّ �ل ُذو  �هلِل  ــــــوِل  َر�ــــــسُ ــــْيــــُف  �ــــسَ
(5(

ْهـــــَو�ِل
َ

ــلِّ َيـــْوٍم )قـــوٍم( َظــاِهــُر �لأ ِفــي ُك

.
(5(

وحمل عليه هانئ بن ثبيت )�سبيب( �لح�سرمّي فقتله

, وورد ذكره 
(7(

, ولم يكن له ولٌد من بعده
(6(

وكان له من �لعمر خم�سة وع�سرون عامًا

.
(8(

�أي�سًا في زيارة �لناحية و�لزيارة �لرجبّية

عبد اهلل بن م�سلم بن عقيل

 �إلى �لميد�ن بعد علّي �لأكبر وهو يرتجز قائاًل:
(9(

�أّمه رقّية بنت علّيQ, برز

)))  رجال �لطو�سّي, �ص 76؛ �لقا�سي �لنعمان, �سرح �لأخبار, ج ), �ص )9).

)))  م�سعب بن عبد �هلل �لزبيرّي, ن�سب قري�ص, �ص )).

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 09).

)))  مقاتل �لطالبّيين, �ص )5.

)5)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 07)؛ مروج �لذهب, ج ), �ص )6؛ �لكنجّي �ل�سافعّي, كفاية �لطالب, �ص 98)؛ �لإمامة و�ل�سيا�سة, 

ج ), �ص 6؛ وقيل �إّن خوّلي بن يزيد رمى عبد �هلل �أّوًل بالرمح )ت�سمية من قتل مع �لح�سين, �ص 9))).

)6)  مقاتل �لطالبّيين, �ص 87.

)7)  �لأخبار �لطو�ل, �ص 57)؛ مقاتل �لطالبّيين �ص )5؛ ميرخو�ند, رو�سة �ل�سفا, ج ), �ص 65)؛ �إب�سار �لعين, �ص 67.

)8)  �بن طاوو�ص: �لإقبال, ج ), �ص )7 - 79؛ تنقيح �لمقال, ج ), �ص 99).

)9)  �إب�سار �لعين, �ص )9.



79

السابقون

ـــــي ِب
َ
ـــــــَو �أ ـــِلـــمـــًا َوُه ْلـــــَقـــــى ُمـــ�ـــسْ

َ
�لـــــَيـــــْوَم �أ

(((

ــي ــِب ــنَّ ــــِن �ل ــى ِدي ــَل ـــــاُدو� َع ــٌة َب ــَب ــ�ــسْ َوُع

ـــــو� ِبــــالــــَكــــِذِب ـــــِرُف ـــــْوٍم ُع ـــــَق ـــو� َك ـــ�ـــسُ ـــْي ـــِبَل ـــ�ـــسَ َلــــــِكــــــْن ِخــــــيــــــاٌر َوِكـــــــــــــر�ُم �لـــنَّ

ـــِب ـــــــــِل �لـــَحـــ�ـــسَ ْه
َ
ــــاد�ِت �أ ــــاِم �لــــ�ــــسَّ ِمــــــْن ِهــــ�ــــسَ

 و�سّوب عليه 
(((

ثّم حمل عبد �هلل فقاتل �لقوم وهجم عليه عمرو بن �سبيح �ل�سيد�وّي

�سهمًا نحو جبهته فاأ�سابه �ل�سهم وهو و��سع يده على جبينه, فاأثبته في ر�حته وجبهته, 

ثّم  �لكوفّيون  وحا�سره  �لأر�ص  على  �هلل  عبد  فوقع  قلبه,  في  �آخر  ب�سهٍم  عمرو  ورماه 

.
(((

 )ر�سو�ن �هلل عليه( وكان له من �لعمر حين �سهادته �سّتة وع�سرون عامًا
(((

��ست�سهد

Qعثمان بن علّي

وهو �بن �أّم �لبنين, ولد بعد �أخيه عبد �هلل ب�سنتين, وكان في �لر�بعة من عمره عندما 

 عندما كان في 
(5(

��ست�سهد �أمير �لموؤمنينQ. وكان له من �لعمر ثالثة وع�سرين �سنة

ملحمة عا�سور�ء, ولّما برز �إلى �لقتال كان يرتجز قائاًل:

ـــاِخـــِر ـــَف ـــَم �ل ُذو  ــــَمــــاُن  ُعــــْث َنــــــــا 
َ
�أ ــــــــي  ـــاِهـــِر�إِنِّ �لـــطَّ �لـــِفـــعـــاِل  ُذو  ـــيٌّ  ـــِل َع ــي  ــِخ ــْي ــسَ �

فرماه خوّلي بن يزيد ب�سهم �أوقعه من على فر�سه �إلى �لأر�ص, و�سّد عليه رجٌل من 

.
(6(

بني د�رم فاحتّز ر�أ�سه

علّي بن الح�سينQ )علّي الأكبر(

�لثقفّي,  عروة  بن  مّرة  �أبي  بنت  ليلى  �أّمه   ,
(7(

للهجرة  (( �سنة  في  �لأكبر  علّي  ولد 

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 05).

)))  ترجمة �لإمام �لح�سينQ من كتاب بغية �لطلب, �ص )5).

)))  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 06)؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص )))؛ �لإر�ساد, ج ), �ص 07)؛ �إب�سار �لعين, �ص )9.

وذكر �لبع�ص �أّن رجاًل �آخر �سارك في قتله وهو �أ�سد بن مالك )مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 05)؛ ت�سمية من قتل مع �لح�سين

Q, �ص )5)).

)))  لباب �لأن�ساب, ج ), �ص )8).

)5)  �إب�سار �لعين, �ص 68؛ و�عتقد �لبع�ص باأّن عمره �إحدى وع�سرون �سنة )مقاتل �لطالبّيين, �ص 89).

)6)  �لإر�ساد, ج ), �ص 09)؛ �لكلبّي, جمهرة �لن�سب, ج ), �ص 8).

)7)  عمدة �لطالب, �ص )9).
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 ولهذ� لّقب 
(((

. وهو �أكبر من �أخيه �لإمام علّيQ )�ل�سّجاد(
(((

وكنيته »اأب� الح�سن«

, وعندما كان 
(((

�أح�سن �لنا�ص �سيرة . وكان بهّي �لمنظر ح�سن �لطلعة ومن 
(((

بالأكبر

 وقال 
(6(

�أو ثمانية وع�سرون عامًا  
(5(

في كربالء كان له من �لعمر �سبعة وع�سرون عامًا

.
(8(

 �أو ثمانية ع�سر عامًا
(7(

بع�سهم: باأّن عمره كان �سبعة ع�سر عامًا

.
(9(

وكان علّي �لأكبر �أّول �لها�سمّيين �لذين تقّدمو� �إلى �ساحة �لقتال

�إلى  �لنزول  في  ي�ستجيزه  �أبيه  نحو  تقّدم  �أبيه,  �أن�سار  كّل  �سهادة  �لأكبر  علّي  ر�أى  ولّما 

�لميد�ن, فاأجازه �لإمامQ ثّم نظر �إليه نظرة �آي�ص منه و�أرخىQ عينه وبكى ثّم قال:

بر�س�لك  ومنطقاً  وخلقاً  خلقاً  النا�س  اأ�سبه  غالم  اإليهم  برز  فقد  ا�سهد,  »األلهم 

.
((0(

P, وكّنا اإذا ا�ستقنا اإلى نبّيك نظرنا اإليه«

ثّم �ساح قائاًل: »يا ابن �سعد قطع اهلل رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي 

.
((((

»P من ر�س�ل اهلل

وتقّدم علّي �لأكبر نحو جي�ص �لأعد�ء وهو يرّدد هذ� �ل�سعر قائاًل:

ــي ــِل ـــْيـــِن ْبـــــِن َع َنــــــا َعـــِلـــيُّ ْبـــــُن �لـــُحـــ�ـــسَ
َ
ِبي�أ ِبالنَّ ْوِلــــــــى 

َ
�أ ـــِت  ـــْي �لـــَب َوَربِّ  ـــُن  ـــْح َن

((((

ـــــــي ِع ـــــــدَّ �ل �ْبــــــــُن  ِفــــيــــَنــــا  ِيــــْحــــُكــــُم  ِتــــــــاهلِل ل 

)))  �إب�سار �لعين, �ص 9) و50.

)))  يروي �لموؤّرخون �أّن �لإمام زين �لعابدينQ عندما كان في �ل�سام و�ساأله يزيد عن ��سمه, فقال: »علّي بن الح�سين«, فقال 

يزيد: �أو لم يقتل �هلل علّي بن �لح�سين, فقال لهQ: »قد كان لي اأخ اأكبر مّني ي�سمى علّياً فقتلتم�ه«. )مقاتل �لطالبّيين, 

�ص 9)) و0))؛ �لإمام �لح�سينQ في كربالء, �ص 55) - 57)).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 9) و 50.

)))  �للهوف, �ص ))).

)5)  �لمقّرم, مقتل �لح�سينQ, �ص 55).

 Qومع تاأكيد �ل�سيخ �لمفيد على �أّن �لإمام زين �لعابدين ,Q6)  مع �للتفات �إلى كون علّي �لأكبر �أكبر من �لإمام �ل�سّجاد(

ولد �سنة 8) هـ. ق. لذ� ل يمكن �لقبول بكون عمر علّي �لأكبر ثمانية ع�سر �سنة حيث �إّن �لموؤّرخين قد �سّرحو� بولدته في �سنة 

)) ه. ق. وعليه فاإّن عمره �ل�سريف ل بّد �أن يكون ثمانية وع�سرين �أو ت�سعة وع�سرين عامًا.

)7)  �لمنتخب, �ص ))).

�سنتين من  بعد  �لأكبر كانت  باأّن ولدة علّي  �لكتابين  �عتبر في هذين  �لورى, ج ), �ص )6)؛  �أعالم  �لإر�ساد, ج ), �ص 06)؛    (8(

.Qست�سهاد �أمير �لموؤمنين��

)9)  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص )9)؛ �لإر�ساد, ج ), �ص 06)؛ �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 06)؛ مقاتل �لطالبّيين, �ص 86.

)0))  �للهوف, �ص ))).

))))  �إب�سار �لعين, �ص )5.

))))  وقعة �لطّف, �ص ))).
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السابقون

فقاتل قتاًل �سديدً� وقتل جمعًا كثيرً� من �أعد�ئه, ثّم رجع �إلى �أبيه وقال:

»يا �أبت �لعط�ص قد قتلني, وثقل �لحديد قد �أجهدني, فهل �إلى �سربة من �لماء �سبيل«.

فبكى �لح�سينQ وقال:

»وا غ�ثاه, يا بني قاتل قلياًل فما اأ�سرع ما تلقى جّدك محّمد P في�سقيك بكاأ�سه 

.
(((

الأوفى �سربة ل تظماأ بعدها اأبداً«

فرجع علّي �لأكبر �إلى ميد�ن �لنز�ل, وقاتل �أعظم �لقتال فرماه منقذ بن مّرة �لعبدّي 

, وفي تلك �لحال �عتنق فر�سه فاحتمله 
(((

, ونقل بع�سهم باأّنه طعنه بالرمح
(((

ب�سهٍم ف�سرعه

.
(((

�لفر�ص �إلى ع�سكر �لأعد�ء, فاأحاطو� به من كّل جانب وقّطعوه ب�سيوفهم �إربًا �إربًا

ولّما وقع علّي �لأكبر من على ظهر فر�سه �إلى �لأر�ص نادى �أباه �لح�سينQ قائاًل 

برفيع �سوته:

القدوم  »عّجل  ويقول لك:  �ل�سالم  �ل�سالم, هذ� جّدي يقرئك  �أبتاه عليك مّني  »يا 

علينا««.

 )ر�سو�ن �هلل عليه(, وجاء �لإمام �لح�سين
(5(

وبعدما �أنهى كالمه �سهق �سهقة فمات

Q حّتى وقف عند ر�أ�سه وو�سع خّده على خّده وقال:

 ,P الر�س�ل  انتهاك حرمة  اأجراأهم على اهلل وعلى  قتل�ك, ما  »قتل اهلل ق�ماً 

.
(6(

على الدنيا بعدك العفا«

 �لأ�سرىعلّي )�لأو�سط( زين �لعابدين 

ولد �لإمام زين �لعابدينQ في �سنة ثمانية وثالثين للهجرة وكان له من �لعمر 

.
(7(

في ملحمة كربالء ثالثة وع�سرون �سنة

)))  �للهوف, �ص ))).

)))  �للهوف, �ص ))).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص ))؛ وقعة �لطّف, �ص ))).

)))  مقاتل �لطالبّيين, �ص 5))؛ �إب�سار �لعين, �ص )5.

)5)  �للهوف, �ص ))).

)6)  نف�ص �لم�سدر, �ص )))؛ وقعة �لطّف, �ص ))).

)7)  �بن �إدري�ص �لحّلي, �ل�سر�ئر, ج ), �ص )65؛ مقاتل �لطالبّيين, �ص 86.
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مالك بن عبد  اهلل بن �سريع الجابرّي

�لح�سين �لإمام  �إلى مح�سر  �لحارث  لأّمه �سيف بن  و�أخيه  �بن عّمه  جاء مالك مع 

 
(((

Q و��ستجازه في يوم عا�سور�ء في طلب �لقتال فاأذن له وبعد قتاٍل �سديد ��ست�سهد

.
(((

)ر�سو�ن �هلل عليه(. وقد ورد ��سم مالك في زيارتي �لناحية و�لرجبّية

Qمحّمد الأ�سغر بن علّي

, وكنيته »اأب� بكر«
(((

�أّم محّمد �لأ�سغر )�أو عبد �هلل( تدعى ليلى بنت م�سعود �لثقفّية

 

 وبهذ� �ل�سم ��ستهر, ولذ� �عتبر بع�ص �لموؤّرخين باأّن محّمد �لأ�سغر هو نف�ص »اأب� بكر 

.
(5(

, وعليه فال يمكن �لتفكيك بينهما
(((

بن علّي«

وبرز �أبو بكر في يوم عا�سور�ء �إلى ميد�ن �لقتال وهو يرتجز �ل�سعر, و��ست�سهد وكان 

.
(7(

, قتله رجل من قبيلة همد�ن
(6(

له من �لعمر خم�سة وع�سرون �سنة

محّمد بن اأبي �سعيد بن عقيل

برز محّمد �إلى �لميد�ن بعد ��ست�سهاد �لإمام �لح�سينQ, يقول حميد بن م�سلم: »لّما 

�سرع �لح�سينQ خرج غالم مذعورً� يلتفت يمينًا و�سماًل, ف�سّد عليه فار�ص ف�سربه, ف�ساألت 

.
(8(

عن �لغالم, فقيل محّمد بن �أبي �سعيد, وعن �لفار�ص فقيل لقيط بن �أيا�ص �لجهنّي«

وقال ه�سام �لكلبّي: حّدث هانئ بن ثبيت �لح�سرمّي, قال: »كنت مّمن �سهد قتل �لح�سين

Q فو�هلل �إّني لو�قف... �إذ خرج غالٌم من �آل �لح�سين وهو مم�سك بعود من تلك �لأبنية 

عليه �إز�ٌر وقمي�ص, وهو مذعور, يتلّفت يمينًا و�سماًل... �إذ �أقبل رجٌل يرك�ص حّتى �إذ� دنا 

منه مال عن فر�سه ثّم �قت�سد �لغالم فقّطعه بال�سيف«, قال ه�سام �لكلبّي: »هانئ بن ثبيت 

)))  وقعة �لطّف, �ص ))) و 5))؛ �إب�سار �لعين, �ص ))) و ))).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7 وج )0), �ص 0)).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 70.

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص )5)؛ تاج �لمو�ليد, �ص 08)؛ ك�سف �لغّمة, ج ), �ص 66.

)5)  �دعى �بن �سهر�آ�سوب باأن محّمد �لأ�سغر لم يقتل في كربالء لمر�سه )مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))).

)6)  لباب �لأن�ساب, ج ), �ص 97).

)7)  وذكر �أّن قاتله رجالن �أحدهما يدعى زجر بن بدر �لنخعّي و�لثاني يدعى عقبة �لغنوّي )�إب�سار �لعين, �ص 70).

)8)  �إب�سار �لعين, �ص )9.

�ل�سفر�ءعبد �هلل بن يقطر �لحميرّي
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.
(((

�لح�سرمّي هو �ساحب �لغالم )�أي قاتله( وكّنى عن نف�سه ��ستحياًء �أو خوفًا«

. وذكر �بن فندق 
(((

وقال �آخرون باأّن قاتله هو لقيط بن يا�سر �لجهنّي و�بن زهير �لأزدّي

.
(((

�لبيهقّي باأّن محّمد بن �أبي �سعيد كان له من �لعمر عند �سهادته �سبعة وع�سرون عامًا

محّمد بن م�سلم بن عقيل

م�سلم  بن  محّمد  وفيهم  طالب  �أبي  بنو  حمل  م�سلم  بن  �هلل  عبد  ��ست�سهاد  بعد 

بني  يا  الم�ت  على  »�سبراً   :Qلح�سين� بهم  ف�ساح  �لأعد�ء,  على  و�حدة  حملًة 

عم�متي«.

 ,
(((

و��ست�سهد في هذه �لحملة محّمد بن م�سلم وله من �لعمر �سبعة وع�سرون عامًا

.
(5(

قتله �أبو مرهم �لأزدّي ولقيط بن �أيا�ص �لجهنّي

الأطفال والفتيان

�إّن ح�سور �لأطفال و�لفتيان )ما دون 6) �سنة( في كربالء و��ست�سهاد �لعدد �لأكبر 

مظلومّية  �سو�هد  ومن  �لتاريخ,  في  نظيرها  قّل  �لتي  �لنادرة  �لم�ساهد  من  يعّد  منهم 

�لملحمة �لح�سينّية و�سوف ن�سير في هذ� �لف�سل �إلى بع�ص من ��ستهر ذكره فقط:

Qاأحمد بن الح�سن

�لأن�سارّي  �أبي م�سعود  بنت  ب�سر  �أّم  و�أّمه   ,Qلمجتبى� �لح�سن  �لإمام  �بن  وهو 

عا�سور�ء  �لميد�ن ع�سر  �إلى  برز  �سنة,  ع�سرة  �سّت  �لعمر  من  له  وكان  كربالء  ح�سر 

)ر�سو�ن �هلل عليه(.
(6(

ثخن بالجر�ح ثّم ��ست�سهد
ُ
فاأ

 Qلح�سن بن �لح�سن�لجرحى� 

)))  �إب�سار �لعين, �ص )9؛ مقاتل �لطالبّيين, �ص 88).

)))  ت�سمية من قتل مع �لح�سين, �ص )5).

)))  لباب �لأن�ساب, ج ), �ص 97).

)))  نف�ص �لم�سدر.

)5)  �إب�سار �لعين, �ص 90 و )9.

)6)  تنقيح �لمقال, ج ), �ص )0).
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 Qرقّية بنت �لح�سينلن�ساء و�لبنات� 

 Qسكينة بنت �لح�سين�لن�ساء و�لبنات� 

Qعبد اهلل بن الح�سن

, وكان عبد �هلل بن �لح�سن في يوم عا�سور�ء 
(((

�أّمه بنت �ل�سليل بن عبد �هلل �لبجلّي

. حب�سه �لح�سينQ عند �أخته �ل�سّيدة زينب 
(((

غالمًا له من �لعمر �إحدى ع�سرة �سنة

لّما ر�أى وحدة عّمه �لح�سينQ وقد حا�سره �لأعد�ء توّجه  �لكبرى, لكن عبد �هلل 

نحوه لن�سرته وفي تلك �لحال �أهوى بحر بن كعب �إلى �لح�سينQ بال�سيف لي�سربه, 

فقال له عبد �هلل يا �بن �لخبيثة �أتقتل عّمي؟ ف�سربه بحر بن كعب بال�سيف فاأر�د �لغالم 

�تقاء �ل�سربة بيده فقطعها حّتى �لجلدة فاإذ� يده معّلقة.

فنادى عبد �هلل:»يا �أّماه, فاأخذه �لح�سينQ ف�سّمه �إلى �سدره وقال: »يا �بن �أخي 

��سبر على ما نزل بك, و�حت�سب في ذلك �لخير, فاإّن �هلل يلحقك باآبائك �ل�سالحين, 

بر�سول �هلل P وعلّي بن �أبي طالب وحمزة وجعفر و�لح�سن بن علّي �سّلى �هلل عليهم 

.
(((

�أجمعين«

ثّم فا�ست روح عبد �هلل على �سدر �لإمام �سالم �هلل عليه.

Qعبد اهلل بن الح�سين

, وذكر �أّن �لإمام 
(6(

, و�أّمه �لرباب
(5(

 ولد في كربالء
(((

قيل: �إّن عبد �هلل بن �لح�سين

�لح�سينQ توّجه نحو �لخيمة وطلب �بنه �لر�سيع لير�ه ويوّدعه وعندما جيء بابنه 

)))  �إب�سار �لعين, �ص )7.

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 6, �ص 59)؛ �لإمام �لح�سينQ في كربالء, �ص 80).

)))  وقعة �لطّف؛ �لإر�ساد, ج ), �ص 0))؛ �إعالم �لورى, ج ), �ص 67)؛ �أّول تقرير م�ستند عن نه�سة عا�سور�ء, �ص 88).

)))  يذكر �لموؤّرخون طفلين �أحدهما عبد �هلل و�لثاني علّي �لأ�سغر قتال في كربالء بال�سهم, وذكر �بن �ل�سّباغ و�لطبر�سّي م�سافًا 

�إلى علّي �لأكبر و�لإمام زين �لعابدينQ ثالثة �أولد �آخرين لالإمامQ هم على �لأ�سغر وعبد �هلل وجعفر؛ �أّما جعفر فمات 

في حياة �أبيه و�أما علّي �لأ�سغر وعبد �هلل فقد قتال في كربالء )�بن �ل�سّباغ �لمالكّي, �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص )85 و )85؛ 

�إعالم �لورى, ج ), �ص 78)).

)5)  تاريخ �ليعقوبّي, ج ), �ص )8).

)6)  �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص )85.

�ل�سفر�ءعبد �هلل بن يقطر �لحميرّي
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:Qأجل�سه في حجره, فرماه رجل من بني �أ�سد فذبحه, فقال �لإمام� 
(((

عبد �هلل

»رّب اإن تكن حب�ست عّنا الن�سر من ال�سماء, فاجعل ذلك لما ه� خير, وانتقم لنا 

.
(((

من ه�ؤلء الق�م الظالمين«

, وورد 
(((

�إّن �سهمًا �أ�ساب عبد �هلل بن �لح�سين فذبحه وقال �بن �ل�سّباغ �لمالكّي: 

��سم عبد �هلل �أي�سًا في زيارة �لناحية:

»ال�سالم على عبد اهلل بن الح�سين الطفل الر�سيع المرمّي ال�سريع المت�سّحط 

 وقاتل عبد �هلل �لر�سيع هو 
(((

دماً... المذب�ح بال�سهم في حجر اأبيه لعن اهلل راميه«

.
(5(

حرملة بن كاهل �لأ�سدّي

علّي الأ�سغر

للح�سين �إّن  �لكوفّي:  �أعثم  �بن  وقال   ,
(6(

مّرة �أبي  بنت  ليلى  �أّمه  �أّن  �لطبر�سّي  ذكر 

�آخر يقال له: علّي, في �لر�ساع وكان يتلّظى من �لعط�ص فاأخذه بين يديه  Q �بن 

ووقف بين �ل�سّفين وهو ينادي باأعلى �سوته:

»يا ق�م اإن زعمتم اأّني مذنب فاإّن هذا الطفل ل ذنب له فا�سق�ه جرعة من الماء«.

ولّما �سمع جي�ص يزيد ند�ء �لإمام �لح�سينQ رماه �أحدهم ب�سهم فوقع �ل�سهم 

 Qفقام �لإمام �لح�سين Qفي عنق �لطفل �لر�سيع فاخترقه و�أ�ساب يد �لإمام

.
(7(

باإخر�ج �ل�سهم وفي تلك �لحال ��ست�سهد �لطفل على يديه

.
(8(

وذكر �بن �لطقطقّي �أي�سًا �أن علّي �لأ�سغر ��ست�سهد بال�سهم

)))  يقول �بن �لأعثم من دون �أن يذكر ��سم ذلك �ل�سبّي: »فقال )اأّي الح�سينQ( ناول�ني ذلك الطّفل حّتى اأوّدعه«, فناولوه 

اإذا كان غداً خ�سمهم جّدك محّمدP«, قال: و�إذ� ب�سهٍم قد  »يا بنّي ويل له�ؤلء الق�م  �ل�سبّي, فجعل يقّبله وهو يقول: 

�أقبل حّتى وقع في لّبة �ل�سبّي فقتله, فنزل �لح�سينQ عن فر�سه وحفر له بطرف �ل�سيف ورماه بدمه و�سّلى عليه ودفنه 

)�لفتوح, �ص 908).

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 08)؛ �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 07).

)))  �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص )85.

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 66.

)5)  ت�سمية من قتل مع �لإمام �لح�سينQ, �ص 50).

)6)  �إعالم �لورى, �ص 78).

)7)  �لفتوح, �ص 908.

)8)  �بن �لطقطقّي �لأ�سيلّي في �أن�ساب �لطالبّيين, �ص ))).
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Qعمر بن الح�سن

, وقال �لبع�ص: �إّن عمر بن 
(((

من �سهد�ء كربالء �ل�سغار
(((

ذكر �أّن عمر )�أو عمرو(

.
(((

�لح�سن لم يقتل ل�سغر �سّنه بل كان من جملة �لأ�سرى

عمرو بن جنادة الأن�سارّي

 فقط. �لتحق مع �أبيه جنادة بن 
(5(

 �بن �إحدى ع�سرة �سنة
(((

وكان عمرو )�أو عمر(

كعب بن �لحرث ومع �أّمه بركب �سّيد �ل�سهد�ءQ في مّكة, وفي يوم عا�سور�ء وبعد 

�سّيد  �أّن  �إّل  �لقتال  طلب  في  ي�ستجيزه   Qلح�سين� �لإمام  نحو  جاء  �أبيه  ��ست�سهاد 

�ل�سهد�ءQ لم ياأذن له في ذلك وقال:

»�إّن هذ� غالٌم قتل �أبوه في �لمعركة ولعّل �أّمه تكره ذلك« فقال له عمرو بعد �أن �سمع 

�لميد�ن  �إلى  �لإمامQ, فخرج عمرو  له  فاأذن  �أمرتني«,  �لتي  �أّمي هي  »�إّن  كالمه: 

 �أبياتًا ح�سنة من �ل�سعر, فما لبث �أن قتل.
(6(

فرحًا م�سرورً� وهو يرتجز

 Qلإمام� خيمة  نحو  به  ورمي  عمرو  ر�أ�ص  قطعو�  �لقوم  �أّن  �لموؤّرخون  ويذكر 

.
(7(

فاأخذته �أّمه وبعد �أن م�سحت �لتر�ب و�لدم عنه رمته نحو �لأعد�ء

 Qفاطمة بنت �لح�سينلن�ساء و�لبنات� 

Qقا�سم بن الح�سن

.
((0(

 مع عّمه وهو لم ي�سل �إلى �سّن �لبلوغ
(9(

 وقد جاء �إلى كربالء
(8(

�أّمه رملة

.
((((

وي�ستبان �سجاعة �لقا�سم من خالل قوله �لر�ئع: »ل يقتل عّمي واأنا اأحمل ال�سيف«

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 6).

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص )5.

)))  �سبط �بن �لجوزّي, تذكرة �لخو��ّص, �ص 9))؛ �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص 8)8.

)))  �إب�سار �لعين, �ص 59).

)5)  �لمقّرم, مقتل �لح�سينQ, �ص )5).

)6)  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص )).

)7)  �إب�سار �لعين, �ص 59)؛ )فاأخذته �أّمه و�سربت به رجاًل فقتلته(.

)8)  نف�ص �لم�سدر, �ص )7.

)9)  �لبيهقّي, ذكر �أّن �سّن �لقا�سم كانت �سّت ع�سرة �سنة )لباب �لأن�ساب, ج ), �ص 97)).

)0))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص )).

))))  حياة �لإمام �لح�سين بن عليQ, ج ), �ص )5).
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�لقا�سم  �أّن  �إّل  ل�سغره,  له  ياأذن  فلم  �لقتال  في  ��ستاأذنه  عّمه  وحدة  ر�أى  ولّما 

يقّبل  �لقا�سم  يزل  فلم  معًا  يبكيان  وجعال   Qلح�سين� فاعتنقه  طلبه  يكّرر  ظّل 

يرتجز  وهو   .
(((

خّديه على  ودموعه  فخرج  له  �أذن  حّتى  �لإذن  وي�ساأله  ورجليه  يديه 

قائاًل:

�لَح�َسْن َفــــــْرُع  ــــا  َن
َ
َفــــاأ ـــي  ـــُروِن ـــِك ـــْن ُت َو�لُموؤَْتَمْن�إَْن  َطَفى  �لُم�سْ ــِبــيِّ  �لــنَّ ــْبــُط  �ــسِ

ـــيـــِر �لـــُمـــْرَتـــَهـــْن �ـــسِ
َ

ـــالأ ــْيــٌن َك ـــــَذ� ُحــ�ــسَ َه
(7(

ــْوَب �لـــُمـــُزْن ــُقــو� �ــسَ َنـــا�ـــصٍ ل �ــسُ
ُ
ــَن �أ ــْي ِب

م�سلم:  بن  حميد  يقول   ,
(((

�لأعد�ء من  عددً�  قتل  �أّنه  �إّل  �لقا�سم  �سّن  �سغر  ورغم 

»فاإّنا لكذلك, �إذ خرج علينا غالٌم كاأّن وجهه �سّقة قمر في يده �سيف وعليه قمي�ص و�إز�ر 

.
(((

ونعالن قد �نقطع �س�سع �إحد�هما« 

فوقع  ففلقه  بال�سيف  ر�أ�سه  و�سرب   
(5(

�لأزدّي نفيل  بن  �سعيد  بن  عليه عمرو  »و�سّد 

�ل�سقر,  يجّلي  كما   Qلح�سين� فجّلى  عّماه  يا  وقال:  �لأر�ص  على  لوجهه  �لقا�سم 

�لغبرة كان  غ�سب, ف�سرب عمرو بن �سعد بال�سيف... ولّما �نجلت 
ُ

�أ ليٍث  ثّم �سّد �سّدة 

 Qو�قفًا فوق ر�أ�ص �لقا�سم وهو يفح�ص �لتر�ب بقدميه و�لح�سين Qلح�سين�

يقول:

واهلل  »عزَّ  قال:  ثّم  القيامة فيك جّدك«,  ي�م  قتل�ك, ومن خ�سمهم  لق�م  »بعداً 

واتروه  كثر  واهلل  �س�ت  ينفعك,  فال  يجيبك  اأو  يجيبك,  فال  تدع�ه  اأن  عّمك  على 

وقل نا�سروه« ويتابع حميد بن م�سلم قوله: »ثّم حمله على �سدره فكاأّني �أنظر �إلى رجلي 

�لغالم تخّطان �لأر�ص فجاء به حّتى �ألقاه مع �بنه علّي بن �لح�سينQ و�لقتلى من 

.
(6(

�أهل بيته«

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص )).

)))  نف�ص �لم�سدر.

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )).

)))  وقعة �لطّف, �ص ))).

)5)  قيل: �إّن قاتله عمر بن �سعيد �أو عمرو بن �سعيد )�لإر�ساد, ج ), �ص 08)؛ �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 06)).

)6)  وقعة �لطّف, �ص ))).
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)Qمحّمد بن علّي )الإمام الباقر

 و�أّمه فاطمة 
(((

ولد �لإمام محّمد �لباقرQ �سنة 57 للهجرة في �لمدينة �لمنّورة

وب�سعة  �سنو�ت  ثالث  كربالء  و�قعة  في  عمره  وكان   ,
(((

�لمجتبى �لح�سن  �لإمام  بنت 

.
(((

�أ�سهر

وقادو� �لإمامQ في جملة �لأ�سرى �إلى �لكوفة و�ل�سام, ويذكر لنا �سالم �هلل عليه 

كيفّية �لتعاطي مع �أهل بيت �لنبّي P في �ل�سام فيقول لنا: »قدم بنا على يزيد بن معاوية 

لعنه اهلل بعدما قتل الح�سينQ ونحن اثنا ع�سر غالماً لي�س مّنا اأحٌد اإّل مجم�عة 

 ,
)5(

. وطرف الحبل م��س�ل بالن�ساء المقّيدات
)4(

يداه اإلى عنقه وفينا علّي بن الح�سين

 ,
)6(

ولّما دخلنا على مجل�س يزيد كان راأ�س اأبي عبد اهلل المقط�ع في ط�ست بين يديه

. ويقول �لم�سعودّي: باأّن يزيد لّما هّم بقتل �لإمام 
(7(

وتف�ح منه رائحة زكّية مالأت المكان«

�ل�سّجادQ بعد �أن ��ست�سار �أهل مجل�سه وبطانته, تكّلم �لإمام �لباقرQ قائاًل:

حيث  عليه,  فرع�ن  جل�ساء  اأ�سار  ما  بخالف  ه�ؤلء  عليك  اأ�سار  لقد  يزيد,  »يا 

ه�ؤلء  عليك  اأ�سار  وقد  واأخاه,  اأرجه  له  قال�ا  فاإّنهم  وهارون  م��سى  في  �ساورهم 

بقتلنا, ولهذا �سبب«, فقال يزيد:»وما �ل�سبب«, فقالQ: »اإّن اأولئك كان�ا الر�سدة 

وه�ؤلء لغير ر�سدك, ول يقتل الأنبياء واأولدهم اإّل اأولد الأدعياء«, فاأم�سك يزيد 

.
(8(

مطرقًا

الن�ساء والبنات

�إّن �لح�سور �لممّيز و�لبارز للن�ساء و�لبنات في ملحمة كربالء, وما قبلها وفي تلك 

�لفّعال  �لدور  و�قعة عا�سور�ء يعطى �سورة خالدة عن  �أعقبت  �لتي  �لأّيام بوجه خا�ّص 

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 58).

)))  �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص 5)7.

))) �ل�سر�ئر, ج ), �ص 655.

)))  �سرح �لأخبار, ج ), �ص )5).

)5)  تذكرة �لخو��ص, �ص )6).

)6)  �بن طيفور, بالغات �لن�ساء, �ص ))؛ تاريخ �ليعقوبّي, ج ), �ص 5))؛ �للهوف, �ص )))؛ مثير �لأحز�ن, �ص 00).

)7)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )6.

)8)  �إثبات �لو�سّية, �ص 0)).
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 Qللمر�أة ول �سّيما �لدور �لو��سح و�لجميل في تر�سيم �أ�سباب قيام �لإمام �لح�سين

وف�سح �سخ�سّية يزيد وك�سف �لقناع عن قبح �أفعال �لعدّو.

و�سن�سير في هذ� �لف�سل �إلى بع�ص �ل�سخ�سّيات �لبارزة و�لموؤّثرة من �أولئك �لن�سوة 

في هذه �لملحمة:

اأّم عمرو بن جنادة

�لتحقت هذه �لمر�أة م�سافًا �إلى زوجها جنادة بن كعب و�بنها عمرو في مّكة بركب 

�إلى  عمرو  ولدها  �أر�سلت  كربالء  في  زوجها  ��ست�سهد  وعندما   ,Qلح�سين� �لإمام 

خيمة �لإمامQ لي�ستجيزه في �لنزول �إلى �ساحة �لقتال فاأبى �لح�سينQ �بتد�ًء 

من �إجازته ولكن عمرو عندما �أخبره عن ر�سا �أّمه بذلك �أذن له, وبعد ��ست�سهاد عمرو 

�أّم عمرو  باأّن  قطع �لعدّو ر�أ�سه ثّم رمو� به نحو خيمة �لإمامQ, ويروي �لموؤّرخون 

 وهي ترّدد �أبياتًا من 
(((

رجعت بعد ذلك �إلى �لخيمة فاأخذت عمودها وحملت على �لقوم

�ل�سعر وتقول:

ِعيَفْه �سَ ـــ�ـــســـاِء  �لـــنِّ ــــي  ِف ــــوٌز  ــــُج َع َنـــــــا 
َ
َبـــــــاِلـــــــَيـــــــٌة َخـــــــاِلـــــــَيـــــــٌة َنـــــِحـــــيـــــَفـــــْه�أ

ـــْه ـــَف ـــي ـــِن ــــْرَبــــٍة َع ـــــِرُبـــــُكـــــْم ِبــــ�ــــسَ �ـــــسْ
َ
ـــْه�أ ـــَف ـــِري ـــسَّ ـــ� �ل َفـــــاِطـــــَمـــــَة  ــــي  ــــِن َب ُدوَن 

�إلى  و�أرجعها  �أمر ب�سرفها   Qلح�سين� �لإمام  �إّن  ثّم  فقتلتهما  ف�سربت رجلين 

.
(((

�لخيمة

اأّم كلث�م

و�أمير  �لزهر�ء  فاطمة  �بنة  وهي  كلثوم,  �أّم  وكنيتها  �ل�سغرى  زينب  ��سمها 

وكانت   ,
(((

�لمطلب عبد  بن  �لعّبا�ص  بن  كثير  من  تزّوجت   .
(((
Lلموؤمنين�

)))  يذكر �لخو�رزمّي هذه �لحادثة عن �أّم �أخرى لم يذكر ��سمها و�أّنها برزت �إلى �لميد�ن بعد �سهادة �بنها )لم يذكر ��سمه( ترتجز 

هذه �لأبيات )�لخو�رزمّي, مقتل �لح�سين, ج ) �ص 5)).

)))  �لمقّرم, مقتل �لح�سينQ, �ص )5)؛ �إب�سار �لعين, �ص 59).

)))  �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص ))6.

)))  بحار �لأنو�ر, ج )), �ص )9.



90

�إلى  �أخيها �لح�سينQ وجاءت معه  �لمنّورة ب�سحبة  �لمدينة   في 
(((

�أّم كلثوم

.
(((

كربالء

وتو�سيتهما   
(((

كلثوم و�أّم  زينب  �أختيه  مع   Qلح�سين� كالم  �أعثم  �بن  ويروي 

.
(((

بال�سبر

بعد و�قعة عا�سور�ء كان لأّم كلثوم دور هاّم في ك�سف زيف �لأعد�ء في �لكوفة و�ل�سام, 

.
(5(

وكالمها في �لكوفة يوؤّكد هذه �لحقيقة

اأّم كلث�م ال�سغرى

وهي �بنة �ل�سّيدة زينب �لكبرى, تزّوجت من �لقا�سم بن محّمد بن جعفر )�بن عّم 

�أبيها(, وكانت حا�سرة في ركب �لح�سينQ برفقة زوجها �لذي ��ست�سهد في هذه 

.
(6(

�لمعركة

اأّم وهب

وهي زوجة عبد �هلل بن عمير �لكلبّي وقد جاءت ب�سحبته �إلى كربالء ولّما برز عبد 

�أقبلت نحو  �أّم وهب عمود خيمة ثّم  �أ�سيب في يده �لي�سرى, فاأخذت  �إلى �لميد�ن  �هلل 

زوجها وهي تقول له:

.»P فد�ك �أبي و�أّمي قاتل دون �لطّيبين ذرّية محّمد«

فاأقبل زوجها عبد �هلل يرّدها نحو �لن�ساء لكّنها رف�ست وقالت له: »�إّني لن �أدعك دون 

�أن �أموت معك«.

فتوّجه نحوها �لح�سينQ فدعا لها وطلب منها �لرجوع نحو �لن�ساء, لأّنه لي�ص 

)))  �دعى �لبع�ص �أّن عمر تزّوج �أّم كلثوم )�أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 89)(؛ �إّل �أّن هذ� �لأمر غير ثابت, ويقول �ل�سيخ �لمفيد: �إّن 

عمر �قترن باأّم كلثوم بنت �أبي بكر )�ل�سيخ �لمفيد, �لم�سائل �ل�سروّية, �ص )6 و)6).

)))  �لأخبار �لطو�ل, �ص 8)).

)))  �عتقد �لبع�ص باأّن �أّم كلثوم بنت فاطمة �لزهر�ء O ماتت في �لمدينة تحت �لهدم ولم تكن حا�سرة في كربالء, و�أّما �أّم 

كلثوم �ل�سغرى و�لتي كانت �أّمها �أمة فاإّنها كانت حا�سرة في كربالء )محّمد �إبر�هيم �آيتي, برر�سي تاريخ عا�سور�ء, �ص )7)) 

تحقيق تاريخ عا�سور�ء.

)))  �لفتوح, �ص )88 و885.

)5)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص ))).

)6)  تنقيح �لمقال, ج ), �ص )).
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على �لن�ساء قتال, فان�ساعت �أّم وهب لقوله ورجعت �إلى �لخيمة.

ولّما قتل زوجها خرجت نحوه وجل�ست عند ر�أ�سه تم�سح عنه �لتر�ب وهي تقول له: 

هنيئًا لك �لجّنة. و�أ�ساأل �هلل �أن يلحقني بك.

.
(((

فقال �ل�سمر لغالمه ر�ستم: ��سرب ر�أ�سها بالعمود, ف�سرب ر�أ�سها ف�سدخه فماتت مكانها

اأّم وهب الثانية

�مر�أة ن�سر�نّية جاءت  �أّم وهب وهي  �أخرى تدعى  �مر�أة  �ل�سدوق  �ل�سيخ  ويذكر 

ولدها  ��ست�سهد  ولّما  �إ�سالمها,  فاأعلنت   Qلح�سين� �لإمام  نحو  وهب  ولدها  مع 

ثّم  ومن   ,Qلح�سين� �أن�سار  خيم  نحو  به  ورمي  ر�أ�سه  قطع  عا�سور�ء  يوم  في 

اأّم وهب  »يا  لها:  �لميد�ن فناد�ها �لإمامQ قائاًل  �أخذت �سيفًا وتوّجهت به نحو 

P في  اإّنك وابنك مع جّدي محّمد  الن�ساء,  اجل�سي, فقد و�سع اهلل الجهاد عن 

.
(((

الجّنة«

ابنة ال�سليل البجلّية

وهي زوجة �لإمام �لح�سن �لمجتبىQ و�أّم عبد �هلل بن �لح�سنQ وقد عاينت 

.
(((

م�سرع �بنها �لغالم في يوم عا�سور�ء

دلهم بنت عمرو

ر�غبًا  لي�ص  �أّنه  فاأجاب  ل�سحبته  �لإمام  دعاه  �لذي  �لقين,  بن  زهير  زوجة  وهي 

بمر�فقة �لإمامQ , فقالت له زوجته دلهم:

�أتيته  لو  �هلل  �سبحان  تاأتيه  ل  ثّم   ,P �هلل  ر�سول  �بن  �إليك  يبعث  �هلل,  »�سبحان 

ف�سمعت من كالمه ثّم �ن�سرفت«, ولّما �سمع زهير كالم زوجته �نقلب وتغّير و�أتى نحو 

�لإمام �لح�سينQ وما لبث �أن جاء م�ستب�سرً� قد �أ�سرق وجهه فاأمر بف�سطاطه وثقله 

 �إلى �لإمام �لح�سينQ, ثّم �أمر زوجته �أن تلحق باأهلها و�سّلمها �إلى 
(((

ورحله فحّول

)))  �إب�سار �لعين, �ص 80) و)8).

)))  �ل�سدوق, �لأمالي, �ص 7))؛ �لإمام �لح�سين في كربالء, �ص 05) و06).

)))  �إب�سار �لعين, �ص ))).

)))  وقعة �لطّف, �ص )6).
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بع�ص بني عّمها ليو�سلها �إليهم. فقالت دلهم لزوجها زهير: »خار �هلل لك, �أ�ساألك �أن 

.
(((

»Qتذكرني في يوم �لقيامة عند جّد �لح�سين

الرباب بنت امرئ القي�س

وهي �بنة �مرئ �لقي�ص, �لذي �أ�سلم في عهد �لخليفة �لثاني بعد �أن كان ن�سر�نّيًا, 

 و�سكينة. 
(((

�أّم عبد �هلل وفي ذلك �لحين �قترن �لإمام �لح�سينQ بالرباب, وهي 

:Qوفيها يقول �لح�سين

َداراً َلأُِح����������������بُّ  ��������ِن��������ي  نَّ اإِ َب���������اُب»َل��������َع��������ْم��������ُرَك  �����َك�����ْي�����َن�����ُة َوال���������رَّ َت�������ِح�������لُّ ِب������َه������ا ������سُ

������ُه������َم������ا َواأَْب���������������������ُذُل َب������ْع������ُد َم�����اِل�����ي اأُِح������بُّ
)4(

َوَل�����ْي�����������َس ِل����الِئ����ِم����ي ِف���ي���ه���ا ِع�������َت�������اُب«

باأّنها  ع�ساكر:  �بن  ويقول   ,
(((

�هلل عبد  ولدها  م�سرع  كربالء  في  �لرباب  و�سهدت 

.
(5(

�أقامت على قبر �لح�سينQ حوًل

وهذ� �لقول م�ستبعد, وقيل: �إّنها �أقامت �لعز�ء على زوجها �سنة كاملة.

 بعد و�قعة عا�سور�ء, 
(6(

وكانت �لرباب من جملة قافلة �لأ�سرى �لتي �أخذت �إلى دم�سق

.
(7(

وقيل: �إّنها عا�ست بعد و�قعة كربالء �سنة و�حدة

Qرقّية بنت الح�سين

ثالث  كان  عمرها  �أّن  وذكر   ,
(8(
Qلح�سين� لالإمام  �لر�بعة  �لبنة  �إنها  قيل: 

)))  تذكرة �لخو��ّص, �ص 6))؛ �أعيان �ل�سيعة, ج ), �ص )8).

)))  �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص )85.

)))  �بن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ج 69, �ص 9)) و0)).

))) �إب�سار �لعين, �ص ))).

)5)  تاريخ مدينة دم�سق, ج 69, �ص 0)).

)6)  تاريخ مدينة دم�سق, ج69, �ص0))..

)7)  نف�ص �لم�سدر.

)8)  ويقول �بن �ل�سّباغ فاإّن للح�سينQ �أربع بنات هّن: زينب و�سكينة وفاطمة, ولم يذكر ��سم �لر�بعة منهن )�لف�سول �لمهّمة, 

ج ), �ص )85).
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. وبعد و�قعة كربالء �أخذت مع �لأ�سارى �إلى �لكوفة و�ل�سام, وينقل 
(((

 �أو �أربع
(((

�سنو�ت

تق�ّسرت  حّتى  �لبرد  ول  �لحّر  يقيهم  ل  محب�ص  في  �لأ�سارى  حب�سو�  باأّنهم  �لموؤّرخون 

.
(((

جلودهم وجرى �لدم من �أبد�نهم

ولّما كانت رقّية في �ل�سام ر�أت �أباها يومًا في منامها وعندما ��ستيقظت طلبت �أباها 

فبكت �لن�ساء و�لأطفال فما كان من يزيد �للعين �إّل �أن �أمر بو�سع �لر�أ�ص �لمبارك لالإمام

 .
(((

Q �أمام تلك �لطفلة, ولّما ر�أت رقّية ر�أ�ص �أبيها �نفجعت وماتت في خر�بة �ل�سام

.R ومز�رها موجود في مدينة دم�سق يرتاده ويزوره محّبو �أهل �لبيت

Qرقّية بنت علّي

, تزّوجت رقّية من �بن عّمها م�سلم 
(5(

و�أّمها �ل�سهباء, �أّم حبيب بنت عباد بن ربيعة

, كانت حا�سرة في كربالء, و�سهدت م�سرع 
(7(

 فاأنجبت منه عبد �هلل وعلّي
(6(

بن عقيل

.
(8(

ولدها عبد �هلل بن م�سلم

رملة

بن  و�لقا�سم  �لح�سن  بن  بكر  �أبي  و�أّم   ,Qلمجتبى� �لح�سن  �لإمام  زوجة  وهي 

.
(9(

�لح�سن, وكانت رملة حا�سرة في كربالء

Qزينب بنت علّي

ولدت �ل�سّيدة زينب في �ل�سنة �لخام�سة للهجرة في �لمدينة �لمنّورة ومن بعد خم�ص 

)))  محّمد علّي �ساه عبد �لعظيمّي, �لإيقاد, �ص 79)؛ معالي �ل�سبطين, ج ), �ص 70).

)))  عماد �لدين �لطبرّي, كامل بهايي, ج ), �ص 79).

)))  �للهوف, �ص 9)).

)))  كامل بهايي, ج ), �ص 79)؛ �لإيقاد, �ص 79)؛ �لأمينّي, �لركب �لح�سينّي في �ل�سام, �ص ))).

)5)  لأمير �لموؤمنينQ من �ل�سهباء ولد�ن �أحدهما عمر �لأطرف و�لثاني رقّية )مقاتل �لطالبّيين, �ص 98؛ تذكرة �لخو��ص 

�ص 9))؛ �إب�سار �لعين, �ص 89 و90).

)6)  بحار �لأنو�ر, ج )), �ص )7.

)7)  �لمعارف, �ص 0)), و )0).

)8)  �إب�سار �لعين, �ص ))).

)9)  �إب�سار �لعين, �ص )7 و ))).
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يومًا   95 �أو   75 وبعد  �ل�سنة  نف�ص  وفي   P �هلل  ر�سول  جّدها  فقدت  تقريبًا  �سنو�ت 

��ست�سهدت �أّمها �لزهر�ء O وكانت تمتاز بالكثير من �لخ�سائ�ص �لر�قية و�لممّيزة 

وكما يقول �لإمام �ل�سّجادQ عنها وعن علمها: »واأنت بحمد اهلل عالمة غير معّلمة 

.
(((

وفهمة غير مفّهمة«

.
(((

ثة وقد روت عن �أّمها �لزهر�ء وعن �أ�سماء بنت عمي�ص و�ل�سّيدة زينب عالمة ومحدِّ

و�قترنت �ل�سّيدة زينب بابن عّمها عبد �هلل بن جعفر وخّلفت ور�ءها خم�سة �أولد هم: 

.
(((

علّي, عون, عّبا�ص, محّمد, و�أّم كلثوم

من  حركته  �نطالقة  �لح�سينQمنذ  �لإمام  �أخاها  زينب  �ل�سّيدة  ر�فقت  وقد 

.
(((

�لمدينة, و�لتحق بهم ولدها عون في منزل و�دي �لعقيق ومن ثّم ��ست�سهد في كربالء

زينب  �ل�سّيدة  توّلت   Qلح�سين� �لإمام  و��ست�سهاد  �لعا�سور�ئّية  �لملحمة  وبعد 

قيادة �لقافلة, وفي �لو�قع فاإّنه قد عهد �إليها قيادة �لقافلة بالنيابة من قبل �أخيها �لإمام 

.L أبي عبد �هلل و�لإمام �ل�سّجاد�

خالل  �لح�سينّية  للنه�سة  و�لنت�سار  �لعّزة  خطاب  ر�ئع  ب�سكل  زينب  �ل�سّيدة  و�أّدت 

فترة �لأ�سر, �إذ �إّنها عندما �أح�سرت �إلى مجل�ص �بن زياد في �لكوفة جل�ست في ناحية 

من �لق�سر وغ�سب �بن مرجانة لعدم �لكتر�ث به فقال: من هذه �لتي �نحازت ناحية 

باأّن هذه زينب بنت فاطمة بنت ر�سول �هلل  �أجيب على �سوؤ�له  ومعها ن�ساوؤها؟ وعندما 

P �أقبل �بن زياد نحوها منت�سيًا مغرورً� قائاًل لها: �لحمد هلل �لذي ف�سحكم وقتلكم 

و�أكذب �أحدوثتكم.

فقالت زينب O في رّدها على جر�أة �بن زياد وت�سّلفه: »�لحمد هلل �لذي �أكرمنا 

�لفاجر  �لفا�سق ويكذب  و�إّنما يفت�سح  �لرج�ص تطهيرً�,  P وطّهرنا من  بنبّيه محّمد 

.
(5(

وهو غيرنا و�لحمد هلل«

)))  �سفينة �لبحار, ج ), �ص 558.

)))  تاريخ مدينة دم�سق, ج 69, �ص )7)

)))  تاريخ مدينة دم�سق, ج 69, �ص 76).

)))  �لأخبار �لطو�ل, �ص 8)).

)5)  �لإر�ساد, ج ), �ص 5)).
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�أمامه  وقفت  فقد  وثورّيًا,  بليغًا  كان  فقد  يزيد  وفي مجل�ص  �ل�سام  في  و�أّما كالمها 

تخاطبه قائلة:

»فو�هلل )يا يزيد( ما فريت �إّل جلدك وما حززت �إّل لحمك, ولتردّن على ر�سول �هلل 

.
(((

P بما تحّملت من �سفك ذرّيته, و�نتهكت من حرمته في عترته ولحمته...«

. وكان هذ� �أّول 
(((

ولقد كان لوقع كالمها �أن حّول مجل�ص فرح �لقوم �إلى �لنوح و�لبكاء

مجل�ص عز�ء �أقيم على �لإمام �لح�سينQ لثالثة �أّيام متو�لية في قلب مركز خالفة 

 وفي قلب مدينة دم�سق, و��ستمّرت مجال�ص �لعز�ء و�لحزن 
(((

ا�سي �لدماء �لأموّيين م�سّ

. وعندما رجع ركب �ل�سبايا �إلى �لمدينة 
(((

طيلة مّدة �إقامة �أهل �لبيت R في �ل�سام

�لمنّورة و��سلت �ل�سّيدة زينب �لكبرى دورها تحّدث �لنا�ص وت�ستنه�سهم طلب �لثاأر بدم 

.
(5(
Q لإمام �لح�سين�

�إلى �أن ر�أى �لجهاز �لحاكم �سررً� على �أهد�فه بوجودها في �لمدينة فقام باإبعادها 

.
(6(

عنها

.
(7(

وتوّفيتO في �لن�سف من رجب �سنة )6 �أو )6 للهجرة

�سكينة بنت الح�سين

و�أّمها تدعى �لرباب, وذكر �لموؤّرخون �أن ��سم �سكينة هو �آمنة �أو �أمينة �أو �أميمة و�أّما 

.
(8(

�سكينة فهو لقب لّقبها به �أبوها �أو �أّمها

 وعلى 
(9(

ن�ساء ع�سرها �سيرة و�أح�سن  و�أعقل  �أف�سل  باأّنها  �ل�سّيدة �سكينة  و�عتبرت 

)))  �للهوف في قتلى �لطّفوف, �ص )8).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 55)؛ �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 86.

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص )5)؛ �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 87؛ مقتل �لخو�رزمّي, ج ), �ص )7.

)))  مثير �لأحز�ن, �ص )0).

)5)  �أبو �لح�سن �لعلوّي, �أخبار �لزينبات, �ص 5)).

)6)  نف�ص �لم�سدر, �ص7)).

)7)  نف�ص �لم�سدر, �ص9.

)8)  وفيات �لأعيان, ج ), �ص 97).

)9)  نف�ص �لم�سدر, �ص )9).
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.
(((

حّد قول �أبيها �لح�سينQ فاإّنها كانت غارقة في ذ�ت �هلل

 Qوكان �لإمام �أبو عبد �هلل ,
(((

تزّوجت �سكينة من �بن عّمها عبد �هلل بن �لح�سن

دموعها  �لمباركتين  بيديه  وم�سح  �أح�سانه  �إلى  �سّمها  �لود�ع  وعند  �سديدً�  حّبًا  يحّبها 

�لجارية على خّديها قائاًل لها:

َفاْعلَِمي ���ُس��َك��ْي��َن��ُة  َي���ا  َب���ْع���ِدي  َدَه����اِن����ي»���َس��َي��ُط���ُل  ال����ِح����َم����اُم  اإَِذا  ����َك����اُء  ال����بُّ ِم����ْن����َك 

َح�ْسَرًة ِب����َدْم����ِع����ِك  َق���ْل���ِب���ي  ُت����ْح����ِرِق����ي  ُجْثَماِنيل  ِف�����ي  وُح  ال���������رُّ ����ي  ِم����نِّ َداَم  َم�����ا 

����ِذي ْن������ِت اأَْوِل�����������ى ِب����الَّ َف���������اإِذا ُق����ِت����ْل����ُت َف������اأَ
)5(

�����َ�اِن« �����������سْ ِت����ْب����ِك����ي����َن����ُه ِي������ا ِخ������ي������َرَة ال�����نِّ

و�ل�سام,  �لكوفة  �إلى  �ل�سبايا  من  �أخذ  فيمن  �سكينة  �أخذت  كربالء  و�قعة  وبعد 

 ((7 �سنة  في  وفاتها  وكانت  فيها  �أّيامها  بقّية  لتم�سي  �لمدينة  �إلى  �نتقلت  ثّم  ومن 

.
(((

هجرية

ط�عة

 ولها ولٌد 
(5(

وكانت �أّم ولد لالأ�سعث بن قي�ص وبعد عتقها تزوجت من �أ�سيد �لح�سرمّي

منه.

وعندما غدر �أهل �لكوفة بم�سلم بن عقيل ووجد نف�سه وحيدً� ركب فر�سه يجول غريبًا 

لها طوعة كانت تنتظر مجيء  �مر�أة عجوز يقال  �لكوفة حّتى وقف على باب  �أزّقة  في 

ولدها.

�أّن  علمت  ولّما  منه,  ف�سرب  باإبريق  له  فجاءت  �لماء  من  �سربة  م�سلم  منها  فطلب 

ذلك �لغريب هو م�سلم بن عقيل �سفير �لح�سينQ �آوته في د�رها, ولّما قدم �بنها 

قالت له �أّمه: �إّن م�سلم بن عقيل جاء �إلينا و��ستجار بنا وها هو في بيتنا, و�أنا �أخدمه 

)))  محّمد �ل�سّبان, �إ�سعاف �لر�غبين, �ص 0)).

)))  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 95).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 57).

)))  وفيات �لأعيان, ج ), �ص 96).

)5)  وقعة �لطّف, �ص 6)) و7)).
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وما طمعي �إّل في ثو�ب �هلل ولكن ولدها طمع في جائزة �بن زياد فاأخبره بمكان م�سلم 

.
(((

ومحّل �إقامته

Qفاطمة بنت الح�سين

�لن�ساء  من  وكانت   ,
(((

��سحاق �أّم  لها:  يقال  و�أّمها   Qلح�سين� �لإمام  �بنة  هي 

�لمحّدثات ولها �لعديد من �لرو�يات مع �لو��سطة عن فاطمة �لزهر�ء O, وروت عن 

�لح�سين بن علّيQ وعّمتها �ل�سّيدة زينب وعن �أخيها علّي بن �لح�سينQ, وعن 

عبد �هلل بن �لعّبا�ص و�أ�سماء بنت عمي�ص.

وفي ع�سر عا�سور�ء وعند ود�ع �لإمام �لح�سينQ لأهله ��ستدعى فاطمة فدفع 

.
(((

�إليها كتابًا ملفوفًا وو�سّية ظاهرة وقال لها: »يا ابنتي �سعي هذا في اأكابر ولدي«

.
(((
Q ومن ثّم دفعته فاطمة �إلى �لإمام �ل�سّجاد

وبعد و�قعة عا�سور�ء خرجت مع ركب �ل�سبايا �إلى �لكوفة ومن ثّم �إلى �ل�سام ومن بعدها 

رجعت �إلى �لمدينة. و�قترنت بابن عّمها �لح�سن �لمثّنى وكان ثمرة زو�جهما �أربعة �أولد 

هم عبد �هلل, �إبر�هيم, �لح�سن وزينب. ولّما توّفي زوجها �لح�سن �عتكفت في خيمٍة لها 

 وكانت وفاتها في �سنة 7)) هجرّية.
(5(

قرب قبره �سنة كاملة ومن ثّم رجعت �إلى �لمدينة

مارية بنت منقذ العبدّي

وكانت من ن�ساء �لب�سرة �ل�سيعّيات, �تخذت د�رها مقّرً� ومركزً� للقاء �سيعة �لب�سرة, 

ولّما و�سلت �إلى �لب�سرة �أخبار ما يجري في �لكوفة ودعوة �أكابرها �لإمامQ للقدوم 

�إليهم, �جتمع �سيعة �لب�سرة في د�ر مارية يبحثون في �أو�ساع خالفة �لأّمة �لإ�سالمّية 

وما �آلت �إليه �أمور �لمجتمع و�لأّمة فعزم �لبع�ص منهم على �لخروج مع نه�سة �لإمام �أبي 

)))  وقعة �لطّف, �ص 7)) و8))؛ �لفتوح, �ص 857 و858.

)))  �أّم �إ�سحاق بنت طلحة بن عبد �هلل �لتميمّي )تاريخ مدينة دم�سق, ج 70, �ص 6)).

)))  محّمد بن �لح�سن بن فّروخ �ل�سّفار, ب�سائر �لدرجات, �ص )6).

)))  وروي عن �لإمام �لباقرQ �أّنه قال: »وه� عندنا«.. وعندما �سئل عن م�سمونه قلت: ما ذ�ك �لكتاب, قالQ: »ما يحتاج 

اإليه ولد اآدم منذ كانت الدنيا حّتى تفنى« )محّمد بن �لح�سن �لحّر �لعاملّي, �إثبات �لهد�ة, ج 5, �ص 5))).

)5)  تاريخ مدينة دم�سق, ج 70, �ص 9).
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عبد �هللQ, وكتب �إليه �آخرون �لر�سائل يطلبون منه �لح�سور �إلى �لب�سرة فاأر�سل 

 ومعه ر�سالة �إليهم.
(((

�لإمامQ �إليهم �سفيره �سليمان

من  جمع  �لتحق  �أن  مارية  بيت  في  ح�سلت  �لتي  �لجتماعات  تلك  نتائج  من  وكان 

�أمثال يزيد بن ثبيط و�أدهم و�سيف بالإمام �لح�سينQ في كربالء  �سيعة �لب�سرة 

و��ست�سهدو� �إلى جانبه.

Qسفراء الح�سين�

�لوجوه  بع�ص  تبرز  منه  و�لمقّربين   Qلح�سين� �لإمام  �أ�سحاب  بين  من 

لكلمات  و�لناقل  �لر�سول  دور  �أّدت  و�لتي  و�لنا�سطة  و�لمخل�سة  �لأمينة  و�ل�سخ�سّيات 

ل�سّيد  �ل�سفير  بدور  قامو�  �أخرى  وبعبارة  عنه,  �لممّثل  دور  وكذلك  وتوجيهاته  �لإمام 

�ل�سهد�ءQ نذكر منهم:

حنظلة بن اأ�سعد ال�سبامّي

في   Qلإمام� ح�سور  ومع  وف�ساحة,  ل�ساٍن  ذ�  للقر�آن  قارئًا  �سجاعًا  �سيعّيًا  كان 

و�أ�سحابه  �لإمام  �سعد وجي�سه في مقابل  �بن  �إليه, ومع ��سطفاف  كربالء جاء حنظلة 

�أّدى هذ� �لرجل دور �لر�سول و�ل�سفير من قبل �لإمام �أبي عبد �هللQ يحمل ر�سائله 

 Qإلى �بن �سعد قبل �سروع �لحرب و�لقتال, وجاء في يوم عا�سور�ء �إلى �سّيد �ل�سهد�ء�

يطلب منه �لإذن في �لقتال وتقّدم بين يديه و�أخذ ينادي:

�إّني �أخاف عليكم مثل يوم �لأحز�ب مثل د�أب قوم نوٍح وعاٍد وثمود و�لذين  »يا قوم 

من بعدهم وما �هلل يريد ظلمًا للعباد, ويا قوم �إّني �أخاف عليكم يوم �لتناد يوم توّلون 

مدبرين ما لكم من �هلل من عا�سم, ومن ي�سلل �هلل فما له من هاد«.

»يا قوم ل تقتلو� ح�سينًا في�سحتكم �هلل بعذ�ٍب وقد خاب من �فترى«.

فقال �لح�سينQ لحنظلة: »يا ابن اأ�سعد, اإّنهم قد ا�ست�جب�ا العذاب حين رّدوا 

عليك ما دع�تهم اإليه من الحّق ونه�س�ا اإليك لي�ستبيح�ك واأ�سحابك, فكيف بهم 

الآن وقد قتل�ا اإخ�انك ال�سالحين؟«.

)))  �إب�سار �لعين, �ص5).
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فقال حنظلة: »�سدقت جعلت فد�ك, �أفال نروح �إلى رّبنا ونلحق باإخو�ننا؟«.

تقّدم  ثّم  له,  ودعا  �لميد�ن  �إلى  و�لنزول  بالمبارزة   Qلح�سين� �لإمام  له  و�أذن 

 )ر�سو�ن �هلل عليه(, 
(((

حنظلة �إلى �لقوم �ساهرً� �سيفه ي�سرب فيهم قدمًا حّتى ��ست�سهد

.
(((

وقد ورد ��سمه في زيارتي �لناحية و�لرجبّية

)3(
�سليمان بن رزين

مّكة  �لإمام مقيمًا في  كان  �لح�سينQ, وعندما  �لإمام  �سليمان من خّد�م  كان 

- �لأحنف بن 
(5(

 لحمل ر�سائله �إلى خم�سة من روؤ�ساء �لب�سرة
(((

وّجه �ثنين من �أ�سحابه

قي�ص, مالك بن م�سمع, �لمنذر بن �لجارود, م�سعود بن عمرو وقي�ص بن �لهيثم- وبع�ص 

�أ�سر�فها �أمثال عمرو بن عبيد �هلل بن معمر ويزيد بن م�سعود.

فتوّجه �سليمان نحو �لب�سرة و�أو�سل ر�سائل �لإمامQ �إليهم و�لتي يدعوهم فيها 

�إلى بيعته ومّما ورد من كالم �لإمام في هذه �لر�سائل: »وقد بعثت ر�س�لي اإليكم بهذا 

الكتاب, واأنا اأدع�كم اإلى كتاب اهلل و�سّنة نبّيه, فاإّن ال�سّنة قد اأميتت, واإّن البدعة قد 

.
(6(

اأحييت, واإّن ت�سمع�ا ق�لي وتطيع�ا اأمري اأهدكم �سبيل الر�ساد...«

وقام �أ�سر�ف �أهل �لب�سرة باإخفاء �أمر �لر�سالة با�ستثناء �لمنذر بن �لجارود �سهر 

�بن زياد وكان يخاف منه �أ�سّد �لمخافة, ولذ� قام بت�سليم �لر�سالة �إلى �بن زياد حاكم 

�لب�سرة �آنذ�ك, بعد �أن �سّمت �إلى ولية �لكوفة, وقد كان متوّجهًا �إليها, فغ�سب غ�سبًا 

.
(7(

�سديدً� و�أمر باإح�سار �سفير �لإمامQ ثّم قّدمه فقتله و�أمر ب�سلبه

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 05)؛ �إب�سار �لعين, �ص 8)).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 70.

)))  �إب�سار �لعين, �ص )9؛ قال �لبع�ص: �إّن ��سمه �سليمان وكنيته »اأب� رزين« )وقعة �لطّف, �ص )0)).

)))  يذكر �بن نما �سخ�سًا با�سم ذريع �ل�سدو�سّي على �أّنه ر�سول �لإمامQ )مثير �لأحز�ن, �ص ))).

)5)  �لم�سهورين بروؤ�ساء �لأخما�ص )�لمترجم(.

)6)  �لفتوح, �ص 6)8؛ وقعة �لطّف, �ص 07)؛ �إب�سار �لعين, �ص 95.

)7)  ثّم �عتلى �بن زياد �لمنبر وقام بتهديد �لنا�ص ووعيدهم ومّما قال لهم: " لو بلغني عن رجٍل منكم خالف لأقتلّنه ولأقتلّن عريفه 

ولآخذّن �لأدنى بالأق�سى حّتى ي�ستقيمو� لي فاحذرو� �أن يكون فيكم مخالف �أو م�ساق" )�لفتوح, �ص 6)8(؛ ومن ثّم خرج عبيد 

�هلل بن زياد من �لب�سرة نحو �لكوفة, و��سطحب معه عددً� من زعماء �أهل �لب�سرة )�لفتوح, �ص 7)8؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, 

ج ), �ص 80)؛ �إب�سار �لعين, �ص 95).
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وفي زيارة �لناحية �لمقّد�سة بعد �ل�سالم على »�سليمان« لعن قاتله »�سليمان بن ع�ف 

 وقيل: �إّنه �لمبا�سر لقتله.
(((

الح�سرمّي«

 الحميرّي
)2(

عبد اهلل بن يقطر

�لأكرم  �لنبّي   
(((

�أ�سحاب وُعدَّ من   ,
(((

�لر�ساعة �لح�سينQ من  �لإمام  �أخ  وهو 

.P

وقام بدور �ل�سفير لالإمام �لح�سينQ في نه�سته, وحيث �إن م�سلم بن عقيل �أخذ 

�لبيعة من �أهل �لكوفة, �أر�سل كتابًا �إلى �لإمامQ يرّغبه في �لقدوم �إلى �لكوفة, وبعث 

�لإمام بجو�ٍب �إلى م�سلم �أثناء وجوده في مّكة, و�أر�سله مع عبد �هلل بن يقطر �لحميرّي, 

 من قبل �لح�سين بن تميم في �لقاد�سّية, و�أر�سله �إلى عبيد �هلل 
(5(

لكن �لر�سول �عتقل

بن زياد �لذي قام با�ستجو�به لكّنه �أنكر ولم ينطق بكلمة, فاأمر �بن زياد باأن يوؤخذ �إلى 

�إلى  و�سعد  �لفر�سة  هذه  �هلل  عبد  فاغتنم   Qلح�سين� �لإمام  ليلعن  �لق�سر  �أعلى 

�أعلى �لق�سر, وعندما نظر �إلى �لنا�ص �لمجتمعين �أ�سفل �لق�سر �ساح فيهم قائاًل:

لتن�سروه  �إليكم   P �هلل  ر�سول  بنت  فاطمة  بن  �لح�سين  ر�سول  �أنا  �لنا�ص,  »�أّيها 

وتوؤ�زروه على �بن مرجانة و�بن �سمّية �لدعّي �بن �لدعّي«.

�لأر�ص  �إلى  �لق�سر  �أعلى  من  �ل�سحابي  ذلك  يرمى  باأن  زياد  بن  �هلل  عبيد  فاأمر 

فته�ّسمت �أ�سالعه وتك�ّسرت وكان به رمق من �لحياة, فجاءه عبد �لملك بن عمير قا�سي 

�لكوفة ووقف فوق ر�أ�سه وذبحه بخنجر عبيد �هلل وقطع ر�أ�سه. ولّما و�سل خبر ��ست�سهاد 

)))  بحار �لأنو�ر, ج )0), �ص )7).

)))  و�سبطه �لبع�ص با�سم عبد �هلل بن ُبقطر )وقعة �لطّف, �ص )6)).

)))  �إب�سار �لعين, �ص )9؛ ويوؤّكد �ل�سماوّي �لقول: باأّن �أم عبد �هلل لم تر�سع �لإمام �لح�سينQ غاية �لأمر �أّنها قامت برعاية 

 Oلم يرت�سع من �أحد �سوى من �أّمه �ل�سّيدة فاطمة �لزهر�ء Qأثناء �سغره؛ حيث ورد �أّن �لإمام �أبي عبد �هلل� Qلإمام�

�أّن �لعاّلمة �لمجل�سّي �سّعف هذه �لرو�يات و�عتبرها من �لمر��سيل )محّمد باقر �لمجل�سّي,  �إّل  وتوؤّكد �لرو�يات هذ� �لقول؛ 

مر�آة �لعقول, ج 5, �ص 65)).

)))  �إب�سار �لعين, �ص )9

)5)  �دعى �لبع�ص باأّن عبد �هلل �أر�سل من قبل �لإمامQ مع م�سلم بن عقيل �إلى �لكوفة و�أّن "م�سلم" عندما ر�أى غدر �أهل �لكوفة 

قام باإر�سال عبد �هلل �إلى �لإمامQ ليخبره بما جرى؛ �إّل �أّنه �عتقل من قبل �لح�سين بن تميم )�إب�سار �لعين, �ص )9). 

و�دعى �بن �أعثم �لكوفّي باأّن عبد �هلل لّما �عتقل كان بحوزته ر�سالة م�سلم �إلى �لإمام �لح�سينQ �لتي يخبره فيها ببيعة �أهل 

�لكوفة وي�ستعجله في �لمجي ء �إليها )�لفتوح, �ص )85).
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 Qوكان في منزل زبالة تاأ�ّسف �لإمام Qعبد �هلل بن يقطر �إلى �لإمام �لح�سين

.
(((

لذلك و�أخبر �أ�سحابه بمقتله

عمرو بن قرظة الأن�سارّي

 و�لتحق عمرو بالإمام 
(((
Qو�بن قرظة �لأن�سارّي هو �أحد �أ�سحاب �أمير �لموؤمنين

�لح�سينQ في كربالء قبل بدء �لقتال, وفي �أثناء �لهدنة �أر�سله �لإمام بكتابه �إلى 

�بن �سعد و�أح�سر جو�به �إليه و��ستمّر في نقل �لر�سائل �لمتبادلة حّتى ورود �سمر بن ذي 

�لجو�سن حيث �نقطعت �لر�سائل بينهما.

وفي يوم عا�سور�ء طلب عمرو بن قرظة من �لإمامQ �لإذن في �لمبارزة و�لنزول 

�إلى �لميد�ن فاأذن له في ذلك وعندما برز �إلى �لقتال كان يرتجز ويقول في �سعره:

(((

َوَد�ِري ـــــي  ـــــَجـــــِت ُمـــــْه ـــــٍن  ـــــْي ُحـــــ�ـــــسَ ُدوَن 

ثّم �إّنه قاتل مّدة من �لزمن ورجع نحو �لح�سينQ فوقف دونه ليقيه من �لعدّو, 

�أثخن  حّتى  �سوء   Qلح�سين� �إلى  ي�سل  فلم  و�سدره  بجبهته  �ل�سهام  يتلّقى  فجعل 

بالجر�ح, فالتفت �إلى �لإمامQ وقال له: »�أوفيت يا �بن ر�سول �هلل؟« قال:»نعم اأنت 

اأمامي في الجّنة, فاأقرئ ر�س�ل اهلل P ال�سالم واأعلمه اأّني في الأثر«.

�هلل  )ر�سو�ن  و��ست�سهد  �سريعًا  �لأر�ص  �إلى  قرظة  بن  عمرو  خّر  �لحال  تلك  وفي 

.
(((

عليه(

قي�س بن م�سّهر ال�سيداوّي

من  وهو  لهم  ومخل�سًا   R �لبيت  لأهل  مو�ليًا  �سجاعًا  �سريفًا  رجاًل  قي�ص  وكان 

قبيلة بني �أ�سد.

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 75؛ �إب�سار �لعين, �ص )9 و)9؛ ر�جع �لإ�سابة, ج ), �ص 59؛ وفي هذه �لطبعة �سبط با�سم عبد �هلل بن يقظة.

)))  ولبن قرظة ولٌد �آخر يدعى علّي بن قرظة كان في جي�ص �بن �سعد وقاتل بكّل �سالفة في وجه �لإمام �لح�سينQ )�إب�سار 

�لعين, �ص 56)).

ر معي«, قال �بن �سعد.  )))  يقول �بن نما: �إّن عمرو بن قرظة بقوله هذ� كان يعّر�ص بابن �سعد فاإّنه لّما قال له �لح�سينQ: »�سِ

�أخاف على د�ري, فقال �لح�سينQ له: »اأنا اأعّ��سك عنها« قال: �أخاف على مالي, فقال له: »اأنا اأعّ��سك عنه من مالي 

بالحجاز«. لكن �بن �سعد كره ذلك ولم يتكّلم. )مثير�لأحز�ن, �ص )6).

)))  مثير�لأحز�ن, �ص )6؛ �للهوف, �ص 08)؛ �إب�سار �لعين, �ص 55).
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�أهل �لكوفة وكتبو� ر�سائل متتالية لالإمام  �أّنه بعد موت معاوية �جتمع وجهاء  وذكر 

�لح�سينQ يدعونه فيها للقدوم �إلى �لكوفة, وكان حامل �إحدى هذه �لر�سائل قي�ص 

 Qبن م�سّهر ير�فقه عبد �لرحمن بن عبد �هلل �لأرحبّي حيث توّجها نحو �لح�سين

�لح�سين �لإمام  قام  �لمتو�لية  �لكوفة  �أهل  ر�سائل  على  جو�به  وفي  �لكتاب,  له  وقّدما 

Q باإر�سال م�سلم بن عقيل �إليهم ير�فقه قي�ص وعبد �لرحمن �لأرحبّي.

ولّما و�سلو� �إلى »الم�سيق« من »بطن خبت« �سّل دليلهم �لطريق, و�أ�سيبو� بالتعب 

و�لعط�ص حّتى وجدو� �لطريق, وفي تلك �لأثناء قام م�سلم بن عقيل فكتب كتابًا لالإمام 

�لإمام �إلى  �أو�سله  �لذي  م�سّهر  بن  قي�ص  مع  و�أر�سله  بما جرى,  يخبره   Qلح�سين�

Q, ومن ثّم عاد بالجو�ب �إلى م�سلم, و�سار معه حّتى دخلو� �لكوفة, ولّما ر�أى م�سلم 

بن عقيل �جتماع �أهل �لكوفة على �لبيعة كتب �إلى �لح�سينQ بذلك, و�سّرح �لكتاب 

باإي�سال  �لثالثة  هوؤلء  وقام  مولهم,  و�سوذبًا  �ل�ساكرّي  عاب�ص  معه  و�أر�سل  قي�ص  مع 

�لر�سالة �إلى �لإمامQ في مّكة ولزموه ثّم جاءو� معه نحو �لكوفة.

ولّما و�سلت �لقافلة �إلى »الحاجر« من »بطن الرّقة« كتب �لح�سينQ كتابًا �إلى 

م�سلم و�إلى �سيعة �لكوفة وبعثه مع قي�ص فتوّجه نحوهم, ومّما ورد في �لكتاب:

»فاإذا قدم ر�س�لي عليكم فانكم�س�ا في اأمركم وجّدوا, فاإّني قادٌم عليكم في اأّيامي 

.
(((

هذه اإن �ساء اهلل«

وقبل و�سول قي�ص بن م�سّهر �إلى �لكوفة كان قد لوحق وقب�ص عليه �لح�سين بن تميم, 

زياد.  بن  �هلل  عبيد  �إلى  �لح�سين  به  وّجه  ثّم  �لكتاب  بتمزيق  قي�ص  قام  �عتقاله  وبعد 

ف�ساأله عبيد �هلل:

- من �أنت؟

.Qأنا رجل من �سيعة علّي بن �أبي طالب� -

- ولم مّزقت �لكتاب؟

- لئاّل تعلم ما فيه.

)))  �إب�سار �لعين, �ص ))).
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- َمن كتب هذ� �لكتاب؟

.Qأمير �لموؤمنين �لح�سين بن علّي� -

- �إلى من؟

- �إلى قوم من �أهل �لكوفة ل �أعرف �أ�سماءهم.

علّيًا  و�لعن  �لمنبر  فا�سعد  باأ�سمائهم,  تخبرني  لم  �إن  له:  وقال  زياد  �بن  فغ�سب 

.R و�لح�سن و�لح�سين

فقبل قي�ص �أن يتكّلم �إلى �لنا�ص, ولّما �جتمعو� في �لم�سجد �سعد قي�ص �لمنبر وتوّجه 

نحو �أهل �لكوفة قائاًل لهم:

»�أّيها �لنا�ص, �إّن �لح�سين بن علّي خير خلق �هلل, و�بن فاطمة بنت ر�سول �هلل, و�أنا 

ر�سوله �إليكم وقد فارقته »بالحاجر« فاأجيبوه«.

ثّم لعن عبيد �هلل بن زياد و�أباه, و�سّلى على �أمير �لموؤمنينQ, فاأمر به �بن زياد 

 )ر�سو�ن �هلل عليه(.
(((

�سعد �لق�سر ورمي به من �أعاله فتقّطع ومات
ُ
فاأ

»عذيب  منزل  �إلى  و�سل  قد  وكان   Qلإمام� �إلى  قي�ص  ��ست�سهاد  خبر  وو�سل 

ِه َراِجعوَن}, وبكى عليه بكاًء �سديدً�, 
ْ
ا اإِلَي الهجانات« فر�ح يرّدد قوله تعالى: {اإِنَّا هلِلِ َواإِنَـّ

}, األلهم اجعل لنا ولهم الجّنة منزًل, 
ُ
ن يَنتَِظر ى نَْحبَُه َوِمْنُهم مَّ ن َق�ضَ وقال: »{َفِمْنُهم مَّ

.
(((

واجمع بيننا وبينهم في م�ستقرِّ رحمتك ورغائب مذخ�ر ث�ابك«

م�سلم بن عقيل

.
(((

�أبوه عقيل بن �أبي طالب و�أّمه تدعى »علّية«

 بنت �أمير �لموؤمنينQ, وكان م�سلم في معركة 
(((

�قترن م�سلم بابنة عّمه رقّية

و�لإمام   Qلح�سن� �لإمام  عهد  وفي   ,
(5(
Qلإمام� جي�ص  ميمنة  على  �سّفين 

)))  �إب�سار �لعين, �ص))) و))).

)))  �لفتوح, �ص)88.

)))  �إب�سار �لعين, �ص 78.

)))  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 0)8.

)5)  بحار �لأنو�ر, ج ), �ص 0)8.
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�لح�سينQ كان م�سلم بن عقيل مثال �لتابع �لمخل�ص و�لمطيع �إلى جانبهما, وكان 

.
(((

�ساّبًا �سجاعًا مقد�مًا حّتى قيل عنه: باأّنه كان مثل �لأ�سد

عّمه  �بن  باإر�سال  قام   ,Qلح�سين� �لإمام  �إلى  �لكوفة  �أهل  ر�سائل  و�سول  وبعد 

م�سلم بن عقيل �إليهم, و�أو�ساه بالتقوى وكتمان �أمره و�للطف بالنا�ص, وقال له: »اإن راأيت 

ل اإليَّ بذلك«. النا�س مجتمعين م�ست��سقين فعجِّ

وتوّجه م�سلم برفقة قي�ص نحو �لكوفة وو�جها بع�ص �لم�ساكل و�ل�سعوبات في منزل 

.
(((

»الم�سيق«, وبعد �أن كتب �إلى �لإمام بذلك �ّتجه �إلى �لكوفة بعزم �أكبر

ولّما و�سل �إليها دخل منزل �لمختار, وبد�أ �ل�سيعة يترّددون �إليه, ولكن مع قدوم عبيد 

�إلى  �هلل بن زياد و�لإجر�ء�ت �لتي و�سعها في �لمدينة قام م�سلم بالنتقال من مكانه 

بايعه  �أبي مخنف: فقد  بالقدوم عليه وعلى حّد قول  �لكوفة  �أهل  منزل هانئ, و��ستمّر 

�أكثر من ثمانية ع�سر �ألفًا من �أهلها.

�لكوفة  �أهل  ببيعة  يخبره   Qلح�سين� لالإمام  كتابًا  كتب  �أن  م�سلم  لبث  وما 

.
(((

وي�ستعجله في �لقدوم �إليها

و�طلع �بن زياد من خالل بع�ص �لعيون على مكان م�سلم, فقام بالقب�ص على هانئ 

و�سجنه وكرد فعٍل على �عتقاله وتعذيبه �أوعز م�سلم �إلى �لنا�ص �أن ينادى: يا من�سور �أمت.

فاجتمع حوله �أكثر من �أربعة �آلف رجٍل, ومن ناحية �أخرى �أوعز �بن زياد �إلى �أ�سر�ف 

تاأثيرها,  �لخدعة  لهذه  وكان  م�سلم.  عن  �لنا�ص  لف�سل  �لأمان  لو�ء  برفع  �لكوفة  �أهل 

.
(((

فتفّرق �لنا�ص عنه جماعات جماعات

�إّل  �أربعة �آلف فما بلغنا �لق�سر  يروي عّبا�ص �لجدلّي قائاًل: خرجنا مع �بن عقيل 

ونحن ثالثمائة.

)))  بحار �لأنو�ر, ج )), �ص )5), نف�ص �لمهموم, �ص ))).

)))  وقعة �لطّف, �ص 97.

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص )))؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص 95).

�لنا�ص يكفونك,  و�أخاها فتقول: �ن�سرف,  �بنها  تاأتي  �لمر�أة  يتفّرقون عنه وكانت  �أخذو�  �لأ�سر�ف  �لنا�ص مقالة  ولّما �سمع    (((

�إلى �بنه و�أخيه ويقول: غدً� ياأتيك �أهل �ل�سام فما ت�سنع بالحرب و�ل�سّر, �ن�سرف, فيذهب به وين�سرف...  ويجي ء �لرجل 

)وقعة �لطّف, �ص 5))؛ �لتقرير �لأّول �لموّثق عن نه�سة عا�سور�ء, �ص 60).
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في  نف�سًا  ثالثون  معه  وما  عقيل  �بن  �أم�سى  حّتى  ويت�سّدعون  يتفّرقون  ز�لو�  وما 

�لم�سجد, حّتى �سّليت �لمغرب, فما �سّلى مع �بن عقيل �إّل ثالثون نف�سًا, فلّما ر�أى �أّنه قد 

�أم�سى ولي�ص معه �إّل �أولئك �لنفر خرج متوّجهًا نحو �أبو�ب كندة, فما بلغ �لأبو�ب ومعه 

.
(((

منهم ع�سرة, ثّم خرج من �لباب و�إذ� لي�ص معه �إن�سان و�حد

وم�سى م�سلم على وجهه تائهًا في �أزّقة �لكوفة ل يدري �أين يذهب, فم�سى حّتى �نتهى 

�إلى باب طوعة فاأجارته, ولكن �بنها و�سى به �إلى �بن زياد فعرف مكانه, وذكر �أّن �بن 

م�سلم,  يعتقل  �أن  �لأ�سعث  بن  فاأمر محّمد  وبطولته  م�سلم 
(((

ب�سجاعة عارفًا  كان  زياد 

و�سّم �إليه ثالثمائة مقاتل, وهنا ر�أى �سفير �لإمامQ نف�سه وحيدً� وقد حا�سره �لقوم 

�لمجرمون ف�سّد عليهم ي�سربهم ب�سيفه ويقاتلهم وهو يرتجز:

� ُحــــــرَّ �إِّل  ـــــــُل  ـــــــَت ْق
ُ
�أ ل  ـــــْمـــــُت  ـــــ�ـــــسَ ْق

َ
ـــَر��أ ـــْك ُن ــْيــئــًا  �ــسَ �لــــَمــــْوَت  ـــــــــُت  ْي

َ
َر�أ َو�إِْن 

� ــــرَّ ــــــــالٍق �ــــسَ ــــــًا ُم ــــــْوَم �ُكـــــــلُّ �ْمـــــــــــِرٍئ َي ـــًا ُمـــــرَّ ـــن ـــْخ ـــسُ ـــــُط �لـــــــَبـــــــاِرُد � ـــــَل ـــــْخ َوُي

وفي �لجولة �لأولى ف�سل محّمد بن �لأ�سعث ومن معه في �لقب�ص على م�سلم فطلب 

�زدياد  ومع   ,
(((

رجل باألف  يعّد  م�سلم  �إّن  له:  قال  �أن  بعد  زياد  �بن  من  و�لعون  �لمدد 

�لجي�ص �لمحا�سر له وفي معركة دنيئة ��ستخدم فيها �لكوفّيون �لّنار رموه بها وبالحجارة, 

و�نتهت بالقب�ص على م�سلم, وفي هذه �لحال جرت �لدموع من عيني م�سلم وقال لمحّمد 

بن �لأ�سعث: هل ت�ستطيع �أن تبعث رجاًل من عندك على ل�ساني؟ �أن يبلغ ح�سينًا باأن يرجع 

و�أهل بيته ول يغّرك �أهل �لكوفة فاإّنهم �أ�سحاب �أبيك �لذي كان يتمّنى فر�قهم بالموت �أو 

, وكذلك فعل م�سلم في 
(((

�لقتل �إّن �أهل �لكوفة قد كّذبوك وكّذبوني ولي�ص لمكذوب ر�أي

مجل�ص �بن زياد حيث �أو�سى عمر بن �سعد باأن ير�سل ر�سوًل �إلى �لح�سينQ ليرجع 

عن طريق �لكوفة, ود�فع م�سلم بن عقيل بكّل �سجاعة عن مو�قفه وعّما �أقدم عليه, وقام 

بف�سح �بن زياد ويزيد, وعندها �أمر عبيد �هلل باأن يوؤخذ م�سلم �إلى �أعلى �لق�سر, ويقطع 

)))  وقعة �لطّف, �ص 6)).

)))  �لفتوح, �ص860.

)))  نف�ص �لم�سدر.

)))  وقعة �لطّف, �ص6)).
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.
(((

ر�أ�سه ويرمى بج�سده �إلى �لأر�ص, فقام بكير بن حمير�ن �لأحمرّي بتنفيذ �أو�مره

ثمانية  �سهادته  عند  �لعمر  من  له  كان  عقيل  بن  م�سلم  باأّن  �لمامقانّي:  ويقول 

 عامًا. �إّل �أّن �لقبول بهذ� �لر�أي بعيٌد حيث �إّن بع�ص �أولد م�سلم ��ست�سهدو� 
(((

وع�سرون

في كربالء وكانت �أعمارهم قريبة �إلى هذ� �لعمر تقريبًا, فمحّمد ��ست�سهد في �ل�سابعة 

 �أي�سًا.
(((

 من عمره وعبد �هلل كان في �ل�ساد�سة و�لع�سرين
(((

و�لع�سرين

الأ�سرى

بعد �نتهاء �لعا�سور�ء �لح�سينّية بقي عدد قليل من �أهل �لبيت و�لأ�سحاب على قيد 

�أو  �أعمارهم  لكبر  �إّما  و�لبنات-لم يجهز عليهم,  �لن�ساء  با�ستثناء  وهوؤلء-   ,
(5(

�لحياة

لمر�سهم �أو للجر�حات �ل�سديدة �لتي �أ�سيب بها �لبع�ص منهم, وعلى حدِّ قول �بن �أعثم 

�لأحياء  و�لأطفال  و�أخو�ته   Qلح�سين� بنات  �سعد حمل معه  بن  فاإّن عمر  �لكوفّي: 

.
(6(

وكذلك علّي بن �لح�سينQ �إلى �لكوفة

فاأطلق  و�أقربائها  ن�سائها  �لقبائل في  ت�سّفعت  �لكوفة  �إلى  �لأ�سارى  ومع دخول ركب 

في  �لأ�سر  رحلة  وكانت   
(7(

�ل�سام �إلى  فاأخذو�  ها�سم  بني  �أ�سارى  و�أّما  فيها,  �سر�حهم 

:Qيقول �لإمام �لباقر ,R ل�سام مرحلة قا�سية و�سعبة على �أهل �لبيت�

اثنا  ونحن   Qالح�سين قتل  بعدما  اهلل  لعنه  معاوية  بن  يزيد  على  بنا  »قدم 

.
(8(

ع�سر غالماً لي�س مّنا اأحٌد اإّل مجم�عة يداه اإلى عنقه وفينا علّي بن الح�سين«

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص8))- ))).

)))  تنقيح �لمقال, ج), �ص))).

)))  لباب �لأن�ساب, ج), �ص97).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص)8).

)5)  يروي �لموؤّرخون باأّن خم�سة من �أهل �لبيت بقو� على قيد �لحياة وهم: علّي بن �لح�سين, �لح�سن بن �لح�سن �لمثّنى, قا�سم 

بن عبد �هلل بن جعفر ومحّمد بن عقيل �لأ�سغر )ترجمة �لإمام �لح�سين من طبقات �بن �سعد, �ص 77؛ �سير �أعالم �لنبالء, 

ج ), �ص )0)).

)�للهوف,  �لح�سن  بن  وعمرو  �لح�سن,  بن  وزيد  �لمثّنى,  �لح�سن  �إلى  بالإ�سافة   Qل�سّجاد� �لإمام  فيذكر  طاوو�ص  �بن  و�أّما 

�ص 6))).

)6)  �لفتوح, �ص ))9.

)7)  �إب�سار �لعين, �ص 8)).

)8)  �سرح �لأخبار, ج), �ص)5).
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ة  وخا�سّ �لأ�سر  في  �لبارزة  �لأ�سماء  بع�ص  �إلى  فقط  ن�سير  �سوف  �لف�سل  هذ�  وفي 

�لإمام �ل�سّجادQ بغ�ص �لنظر عن �لأطفال و�لبنات و�لن�ساء �لأ�سير�ت �أمثال زينب 

�لكبرى و�لتي ذكرناها فيما �سبق:

 �لجرحى�لح�سن بن �لح�سن )�لمثّنى( 

 �لجرحى�سو�ر بن منهم �لنهمّي 

عقبة بن �سمعان

ثّم  �سعد  �بن  �عتقله   Qلح�سين� زوجة  للّرباب  مولى   
(((

موقعة( )�أو  عقبة  كان 

.
(( (((

. و�عتبره �بن عديم من جملة �أ�سارى و�قعة كربالء
(((

�أطلق �سر�حه

)Qالإمام ال�سّجاد( Qعلّي بن الح�سين

ولد �لإمام علّي بن �لح�سينQ �لمعروف بزين �لعابدين و�سّيد �ل�ساجدين و�لزكّي 

.
(6(

 في �سنة ثمانية وثالثين للهجرة
(5(

و�لأمين

 Qلموؤمنين� �أمير  بّدل   وقد 
(7(

�إير�ن �بنه يزدجرد ملك  »�ساه زنان«  �أّمه تدعى 

 وكان �لإمام �ل�سّجاد في و�قعة كربالء �ساّبًا يبلغ من �لعمر ثالثة 
(8(

��سمها بـ»�سهربان�«

.
((0(

, ومر�ص في تلك �لأّيام مر�سًا �سديدً�
(9(

وع�سرين �سنة

�لعابدين زين  �لإمام  �لجو�سن على خيمة  بن ذي  �سمر  وفي ع�سر عا�سور�ء هجم 

)))  �أن�سار �لح�سينQ, �ص )5.

)))  وقعة �لطّف, �ص 57).

)))  ترجمة �لإمام �لح�سينQ, من كتاب بغية �لطلب, �ص )5).

)))  قال بع�ص �لموؤّرخين و�لعلماء �لمحّققين: �إّن عقبة ��ست�سهد في كربالء وورد ��سمه في زيارة �لإمام �لح�سينQ. )معجم 

رجال �لحديث, ج )), �ص )5)؛ م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج 5, �ص 8))).

)5)  �سليمان بن �إبر�هيم �لقندوزّي, ينابيع �لموّدة, ج ), �ص 05)؛ �ل�سدوق, معاني �لأخبار, �ص ))؛ �ل�سبلنجّي, نور �لأب�سار, �ص 

.(80

)6)  �لإر�ساد, ج ), �ص 7))؛ �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص 855.

)7)  نف�ص �لم�سدر.

)8)  �لأخبار �لطو�ل, �ص ))).

)9)  �ل�سر�ئر, ج ), �ص )65؛ مقاتل �لطالبّيين, �ص 86.

)0))  �إثبات �لو�سّية, �ص 77)؛ �لإر�ساد, ج ), �ص )9؛ عمدة �لطالب, �ص )8)؛ �للهوف, �ص 6)).
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Q حيث كان يد�وى فيها و�سّل �سيفه و�أر�د قتل �لإمامQ فحّذره �لبع�ص من ذلك 

.
(((

ب�سبب مر�سه ومن ثّم قام �ل�سمر باإحر�ق �لخيام

وكان م�سهد تحّرك ركب �لأ�سارى �سديد �لوطاأة على �لإمام �ل�سّجادQ وفي هذ� 

�لمجال يقول:

»لّما اأ�سابنا بالطّف ما اأ�سابنا وقتل اأبيQ وقتل من كان معه من ولده واإخ�ته 

و�سائر اأهله وحملت حرمه ون�ساوؤه على الأقتاب يراد بنا الك�فة فجعلت اأنظر اإليهم 

�سرعى ولم ي�اروا فيعظم ذلك في �سدري وي�ستّد لما اأرى منهم قلقي فكادت نف�سي 

.
(((

تخرج«

ودخل �لإمام �ل�سّجادQ بكّل �سالبة �إلى مجل�ص �بن زياد ورّد على كّل �أكاذيبه 

و�فتر�ء�ته فاأر�د �بن زياد قتله لكّن زينب �لكبرى �سّمته �إلى �سدرها وقالت لبن زياد: 

.
(((

�إذ� �أردت قتله فاقتلني معه, فان�سرف �بن زياد عن قتله

يزيد  مجل�ص  �إلى   Qل�سّجاد� �لإمام  و�أدخل  �ل�سام  نحو  �لأ�سارى  ركب  و�أخذ 

�أمام ن�سوة يزيد وتعجرفه وخطب   Qو�لأغالل و�ل�سال�سل في عنقه, ووقف �لإمام

خطبة بليغة �أمام �أهل �ل�سام ووجهائها, رّد فيها على �لكالم �لقبيح �لذي تفّوه به يزيد 

وبّين فيها منزلة �أهل بيت �لوحي و�لطهارة وف�سح يزيد وما قام به, فانقلب �أهل �لمجل�ص 

وقام �أهل �ل�سام بلعن قاتل �لح�سينQ و�سّبه يقول �بن �أعثم �لكوفّي: �إّن يزيد لّما 

�سمع �لنا�ص تلعن قاتل �أمير �لموؤمنين �لح�سينQ �ألقى باللوم على �بن مرجانة بما 

.
(((

جرى في كربالء

وتوّلى  �لمدينة  �إلى   Qلبيت� �أهل  قافلة   Qل�سّجاد� �لإمام  قاد  عّزة  وبكّل 

للنا�ص ما  �لأحو�ل يو�سح  كّل  �ل�سريفة, وكان في  نهاية حياته  �لأّمة حّتى  �إمامة  �سوؤون 

 Qجرى في كربالء وما تحمله �لملحمة �لكربالئّية من ثقافة ومعارف, وبقي �لإمام

)))  �لفتوح, �ص ))9؛ �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص 8)8.

)))  �بن قولويه, كامل �لزيار�ت, �ص )6)؛ بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 79).

)))  وقعة �لطّف, �ص )6).

)))  �لفتوح, �ص 6)9.



(09

السابقون

 Q9هـ ��ست�سهد �لإمام( ثالثًا وثالثين �سنة بعد يوم عا�سور�ء �لح�سين, وفي �سنة 

ودفن  �لملك,  عبد  بن  �لوليد  يد  على  �لعمر  و�لخم�سين من  �ل�سابعة  في  وهو  م�سمومًا 

.
(((

�لج�سد �ل�سريف لهذ� �لإمام �لهمام في مقبرة �لبقيع

 
(((

 �لجرحىموقع بن ثمامة

 �لأطفال و�ل�سبابعمر بن �لح�سن 

نافع بن هالل الجملّي

كان �سّيدً� �سجاعًا وعظيمًا قارئًا للقر�آن وكاتبًا للحديث ومن �أ�سحاب �أمير �لموؤمنين

Q �سارك معه في حروبه �لثالثة �أثناء خالفته.

��ست�سهاد م�سلم بن عقيل, وعندما جعجع  �لح�سينQ قبل  بالإمام  نافع  �لتحق 

وتحّدث  �أ�سحابه  في   Qلإمام� خطب  عليه,  و�سّيق   Qلح�سين� بالإمام  �لحّر 

مبرزين  �لأ�سحاب  من  عدد  تكّلم  �أن  وبعد  �لخووؤن,  و�لدهر  �لزمان  غدر  عن  معهم 

وفائها منذ ع�سر  وعدم  �لقديم  �لأّمة  فتحّدث عن غدر  بن هالل  نافع  تكّلم  لوفائهم 

ر��سدً� معافًا,  بنا  »ف�سر  قائاًل:  وتابع   Qلإمام علّي� �لر�سالة وحتى مرحلة خالفة 

م�سّرقًا �إن �سئت, و�إن �سئت مغّربًا, فو�هلل ما �أ�سفقنا من قدر �هلل, ول كرهنا لقاء رّبنا, 

و�إّنا على نّياتنا وب�سائرنا نو�لي من و�لك ونعادي من عاد�ك«.

وفي كربالء ولّما منع �لح�سينQ من �لماء و��ستّد �لعط�ص باأ�سحابه, كان نافع 

�لف�سل  �أبي  بقيادة   Qلح�سين� �أ�سحاب  من  �لماء  لإح�سار  ذهب  من  جملة  من 

�لعّبا�ص, وعندما و�سل �إلى �سريعة �لفر�ت �متنع نافع عن �سرب �لماء وقال لأحد قادة 

�لعدّو:

»ل و�هلل ل �أ�سرب منه قطرة و�لح�سين عط�سان« ثّم مالأ �لقرب بالماء وقاتل �إلى جانب 

 ثّم 
(((

�أبي �لف�سل �لعّبا�ص و�سائر �لأ�سحاب قتاًل �سديدً� حّتى �أو�سل �لقرب �إلى �لخيام

)))  �لمعارف, �ص 5))؛ �لإر�ساد, ج ), �ص 7))؛ �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص )87؛ مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 69).

)))  ترجمة �لإمام �لح�سينQ من كتاب بغية �لطلب, �ص )5).

)))  وقعة �لطّف, �ص )9).



((0

�إّن لنافع بن هالل �لجملّي في يوم عا�سور�ء مو�قف بطولّية وحينما برز �إلى �لميد�ن كان 

يقول:

ـــــي ـــــِل ـــــَم ـــــَج ــــــــــــــــا �لـــــــــِهـــــــــَزْبـــــــــُر �ل َن
َ
ــــــي�أ َنـــــــــــــــــــا َعـــــــــَلـــــــــى ِديـــــــــــــــــِن َعــــــِل

َ
�أ

فخرج �إليه رجٌل يقال له مز�حم بن حريث وحمل عليه فقتله. ف�ساح عمرو بن �لحّجاج 

�لم�سر, وقومًا م�ستميتين ل  تقاتلون فر�سان  تقاتلون؟!  �أتدرون من  يا حمقى  بالنا�ص: 

بالحجارة  �إّل  ترموهم  لم  لو  و�هلل  يبقون,  ما  وقّل  قليل  فاإّنهم  �أحٌد  منكم  لهم  يبرزّن 

.
(((

لقتلتموهم

وكان نافع بن هالل قد كتب ��سمه على خ�سب نبله فكانت نباله �لتي يرميها معّلمة 

فقتل �ثني ع�سر رجاًل من �أ�سحاب عمر بن �سعد, وما لبث �أن جرح وُك�سر ع�سد�ه فاأخذ 

�أ�سيرً� و�أم�سكه �سمر بن ذي �لجو�سن و�ساقه حّتى �أتى به عمر بن �سعد و�لدماء ت�سيل على 

وجهه ولحيته, فقال له �بن �سعد: ويحك يا نافع: ما حملك على ما �سنعت بنف�سك؟

فقال له نافع: �إّن رّبي يعلم ما �أردت؛ و�هلل لقد قتلت منكم �ثني ع�سر رجاًل �سوى من 

جرحت وما �ألوم نف�سي على �لجهد ولو بقيت لي ع�سد و�ساعد ما �أ�سرتموني.

فقال �سمر لبن �سعد: �قتله �أ�سلحك �هلل, فقال له �بن �سعد: �أنت جئت به فاإن �سئت 

فاقتله, فانت�سى �سمر �سيفه فقال له نافع: �أما و�هلل لو كنت من �لم�سلمين لعظم عليك 

�أن تلقى �هلل بدمائنا, فالحمد هلل �لذي جعل منايانا على يدي �سر�ر خلقه.

 لعنه �هلل.
(((

ثّم قتله �سمر

.
(((

وقد ورد ��سم نافع في �لزيارة �لرجبّية وزيارة �لناحية

وهب بن وهب

وكان رجاًل ن�سر�نّيًا قدم مع �أّمه نحو �لإمام �لح�سينQ و�أ�سلما على يديه ومن 

ثّم تبعاه �إلى كربالء.

)))  وقعة �لطّف, �ص ))).

)))   وقعة �لطّف, �ص ))) و)))؛ �إب�سار �لعين, �ص 7)) - 50).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7, وج )0), �ص 0)).



(((

السابقون

وفي يوم عا�سور�ء ركب وهب فر�سه وتناول بيده عمود �لف�سطاط وتوّجه نحو �لأعد�ء 

فقتل عددً� منهم ثّم �أخذ �أ�سيرً� وجيء به �إلى عمر بن �سعد فاأمر بقطع عنقه ورمى به 

.
(((
Q إلى ع�سكر �لح�سين�

الجرحى

وكان مّمن بقي من �أ�سحاب �لح�سينQ قد �أ�سيب بجر�حات بليغة و�أّدت جر�حات 

�أكثرهم �إلى ��ست�سهادهم في مّدة قريبة, وبا�ستثناء �لح�سن �لمثّنى فاإّن �سائر �لجرحى 

في كربالء ��ست�سهدو� بعد و�قعة عا�سور�ء.

الح�سن بن الح�سن )المثّنى(

ثورة  في  عمره  �إّن  وقيل:   
(((

�لفز�رّية منظور  بنت  خولة  و�أّمه  محّمد«  »اأب�  كنيته 

 Qلح�سين� عّمه  �إلى  خطب  �لح�سن  �أّن  وروي   .
(((

عامًا ع�سر  �سبعة  كان  عا�سور�ء 

فا�ستحيا  وفاطمة(,  )�سكينة  اإليك«  اأحّب  اأّيهما  اختر  بني  »يا  له:  فقال  �بنتيه  �إحدى 

�لح�سن )ر�سي �هلل عنه( ولم يحر جو�بًا.

فقال له �لإمام �لح�سينQ: »فاإّني قد اخترت لك ابنتي فاطمة, فهي اأكثر �سبهاً 

.
(((

باأّمي فاطمة بنت ر�س�ل اهلل P«, فزّوجها منه

وفي يوم عا�سور�ء برز �لح�سن �لمثّنى نحو �لأعد�ء فقتل �سبعة ع�سر رجاًل و�أ�سابته 

.
(5(

ثماني ع�سرة جر�حة وقطعت يده �ليمنى فوقع على �لأر�ص

و�قتيد �لح�سن �لمثّنى في جملة �لأ�سارى �إلى �لكوفة فاأخذه خاله �أ�سماء بن خارجة 

.
(6(

من بين �لأ�سرى ود�و�ه حّتى برئ وحمله �إلى �لمدينة

وكان �لح�سن بن �لح�سن جلياًل مهيبًا رئي�سًا فا�ساًل ورعًا ز�هدً�, وكان يلي �سدقات 

)))  �ل�سدوق, �لأمالي, �ص 7)).

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 0) و6).

)))  �أعيان �ل�سيعة, ج 5, �ص )).

)))  �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص 750.

)5)  �للهوف, �ص 6))؛ �سير �أعالم �لنبالء, ج ), �ص )0)؛ �لمقّرم, مقتل �لح�سين, �ص 06).

)6)  �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص 750.



(((

.
(((

�أمير �لموؤمنين علّي بن �أبي طالبQ في وقته بالمدينة

.
(((

 �أو �لخام�سة و�لثمانين
(((

وتوّفي �لح�سن في �سّن �لخام�سة و�لثالثين

�س�ار بن منعم بن اأبي عمير النهميّ 

�لتحق بالإمام �لح�سينQ في كربالء, وقاتل في �لحملة �لأولى فجرح ووقع مغمّيًا 

�إلى عمر بن �سعد, فاأر�د قتله ف�سفع فيه قومه, وبقي  و�أتي به  عليه على �لأر�ص فاأ�سر 

. وي�سّلم �لإمام 
(((

عندهم جريحًا حّتى ��ست�سهد بعد م�سي �سّتة �أ�سهر من و�قعة كربالء

»ال�سالم  قائاًل:  زيارته  �لأ�سير في  �لمجروح  و�لزمانQ على هذ�  �لع�سر  �ساحب 

.
(5(

على الجريح الماأ�س�ر �س�ار بن منعم بن اأبي عمير النهمّي«

�س�يد بن عمرو الخثعمّي

كان �سيخًا �سجاعًا عظيمًا �سريفًا عابدً� مجّربًا في �لحروب, وكان من �أ�سحاب �لإمام 

 
(6(

�لح�سينQ. وفي يوم عا�سور�ء كان من �أو�خر �لأ�سحاب �لذين برزو� �إلى �لقتال

فهجم على �لأعد�ء وقاتل قتال �لأ�سد �لبا�سل وبالغ في �ل�سبر على �لخطب �لنازل حّتى 

�سقط بين �لقتلى وقد �أثخن بالجر�ح, وظّن جي�ص �لعدّو باأّنه قد قتل ولّما ��ست�سهد �لإمام 

�لح�سينQ �سمع �سويد خبر �سهادته فتحامل و�أخرج من خّفه �سّكينًا كان قد �أخفاها 

وحمل على �لعدّو وجعل يقاتلهم به مّدة من �لزمن حّتى حمل عليه عروة بن بكار �لتغلبّي 

.
(7(

وزيد بن ورقاء �لجهنّي فقتاله

عمرو بن عبد اهلل الجندعيّ 

ب�سيفه في  �أبي عبد �هللQ في كربالء, وفي يوم عا�سور�ء قاتل  بالإمام  �لتحق 

)))  �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص 8)7.

)))  �ل�سيخ عّبا�ص �لقّمي, منتهى �لآمال, ج ), �ص 55).

)))  �لف�سول �لمهّمة, ج ), �ص )75.

)))  �إب�سار �لعين, �ص )))؛ و�سيلة �لد�رين, �ص )5).

)5)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7.

)6)  يقول �بن �ل�سّحاك �لم�سرقّي: لم يبَق ع�سر عا�سور�ء من �أ�سحاب �لإمام �لح�سينQ �سوى رجلين هما �سويد �لح�سرمّي 

وب�سر �لح�سرمّي )تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 0))).

)7)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )0)؛ �للهوف, �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص 69) و70).



(((

السابقون

ركاب �لإمامQ وتلّقى عمرو �سربة على ر�أ�سه بلغت منه فوقع على �لأر�ص و�حتمله 

قومه فاأخرجوه من �ساحة �لوغى, وبقي مري�سًا من �ل�سربة �سريع �لفر��ص �سنة كاملة 

. وفي زيارة �لناحية ي�سّلم �لإمامQ على هذ� �لجريح 
(((

ثّم توّفي على ر�أ�ص �ل�سنة

بعد �ل�سالم على �سو�ر بن �أبي عمير قائاًل: »ال�سالم على المرتّث معه عمرو بن عبد 

.
(((

اهلل الجندعّي«

الم�قع بن ثمامة ال�سيداوّي

وجرح  كربالء  في   Qلإمام� �إلى  لياًل  ح�سر  مّمن   
(((

�لمرقع( )�أو  �لموقع  كان 

وعندما  �لكوفة,  في  �أخفوه  ثّم  ومن  قومه  فا�ستخل�سه  �لأر�ص  على  فوقع  �لمعركة  في 

�طلع �بن زياد على ما جرى معه �أر�سل �أحدهم لقتله فتو�ّسط له جماعة من بني �أ�سد, 

 مقّيدً� بالأغالل و�ل�سال�سل, وما 
(((

ف�سرف �لنظر عن قتله, ثّم قام باإبعاده �إلى �لز�رة

.
(5(

لبث �لموقع �أن ��ست�سهد بعد �سنة من زمان جرحه

الموالي 

 طبقة �جتماعّية مختلفة �لأحو�ل, و�بتد�ًء كان هذ� �ل�سم يطلق على من 
(6(

�لمو�لي

دخل في �لإ�سالم ومع مجيئهم �إلى �لمناطق �لعربّية �لتحقو� بالعرب.

�لمعارك  في  كبيرة  �أعد�د  و�أ�سر  بعدها  وما  �لإ�سالم  �سدر  فتوحات  وبعد  ثّم  ومن 

بعد  فيما  �لأ�سرى  هوؤلء  تحّرر  وقد  �لعربّي.  بغير  ًا  مخت�سّ �لمولى  مفهوم  �أ�سبح 

�لعتاق  �لمو�لي  عليهم  يطلق  و�أ�سبح  نالو� حرّيتهم  �لطرق  �لعديد من  وعبر  بالتدريج 

)�لمحّررون(.

ونتيجة ذلك ت�سّكلت قبائل �لعرب من �لعرب و�لمو�لي )غير �لعرب(.

)))  �إب�سار �لعين, �ص 6))؛ و�سيلة �لد�رين, �ص 78).

)))  بحار �لأنو�ر, ج )0), �ص )7).

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 96)؛ �لفتوح, �ص ))9؛ ترجمة �لإمام �لح�سينQ من كتاب بغية �لطلب, �ص )5).

)))  �لز�رة منفى في عّمان.

)5)  �إب�سار �لعين, �ص 7)).

)6)  �لمو�لي, جمع مولى وكلمة مولى في �للغة �لعربّية من �لأ�سد�د فتطلق على �لخادم و�لمعتق و�لمحّرر و�لحليف؛ �إّل �أّن للمو�لي 

��سطالح خا�ّص في �لمجتمع �لعربّي.



(((

�أدنى  في  �لمو�لي فجعلوهم  يحّقرون   P �هلل  ر�سول  لتعاليم  �لعرب وخالفًا  وكان 

�لطبقات �لجتماعّية ولذ� كانت �أو�ساعهم �لقت�سادّية �سّيئة جّدً� وحرمو� من �لعديد 

من �لمتياز�ت �لجتماعّية, وقد بد�أ تف�سيل �لعرب على �لمو�لي منذ عهد �لخليفة �لثاني 

.
(((

و�أثناء خالفة معاوية

�لمو�لي  مع  فتعاملو�  و�لتمييز  �لتف�سيل  هذ�   R �لمع�سومون  �أئّمتنا  و�جه  وقد 

معاملة روؤوفة وبكّل �حتر�م, ولذ� فاإّننا نرى من بين �لوجوه و�ل�سخ�سّيات �لم�ساركة في 

ملحمة كربالء �لعديد من هوؤلء �لمو�لي �لأطهار و�لأوفياء.

اأ�سلم بن عمرو

كان �أ�سلم من مو�لي �لح�سينQ وكان �أبوه تركّيًا وجاء �أ�ْسَلم مع �لإمامQ �إلى 

كربالء, وفي يوم عا�سور�ء خرج �إلى �لقتال وهو يرتجز ويقول:

ِمـــــيـــــْر
َ
ـــــَم �لأ ـــــْع ـــٌن َوِن ـــْي ـــسَ ـــ� ِمــــــيــــــِري ُح

َ
ـــْر�أ ـــِذي ـــنَّ ـــيـــِر �ل ـــــروُر ُفــــــــــوؤَ�ِد �لـــَبـــ�ـــسِ  �ـــــسُ

فقاتل قتاًل �سديدً�, ومن �سّدة �لجر�حات �لكثيرة �لتي �أ�سابته وقع على �لأر�ص, فلّما �سرع 

 Qلح�سين� �إلى  يومي  رمق  وبه  فر�آه  ر�أ�سه  فوق  فوقف   Qلح�سين� �لإمام  �إليه  م�سى 

P و��سع  فاعتنقه �لح�سين وو�سع خّده على خّده فتب�ّسم وقال: »من مثلي و�بن ر�سول �هلل 

.
(((

خّده على خّدي«, ثّم فا�ست نف�سه )ر�سو�ن �هلل عليه(

ج�ن بن ح�يّ 

 غالمًا �أ�سود وهو مولى �أبي ذّر )ر�سي �هلل عنه( ومن بعد وفاته �نتقل 
(((

كان جون

كربالء.  �إلى  معه  جاء   Qلح�سين� �لإمام  عهد  وفي   ,Rلبيت� �أهل  خدمة  �إلى 

ولّما ��ستّد �لقتال في ع�سر عا�سور�ء تقّدم جون نحو �لإمام �لح�سينQ ي�ستاأذنه في 

�لقتال فقال له �لإمامQ: »يا ج�ن اأنت في اإذٍن مّني فاإّنما تبعتنا طلباً للعافية فال 

تبتل بطريقتنا«.

فوقع جون على قدمي �أبي عبد �هللQ يقّبلهما ويقول: 

)))  جمال جوده, �لأو�ساع �لجتماعّية و�لقت�سادّية للمو�لي في �سدر �لإ�سالم؛ محمود �لمقد�د؛ �لمو�لي ونظام �لولء.

)))  �إب�سار �لعين, �ص 96.

)))  جوين؛ ر�جع: �لإر�ساد, ج ), �ص )9.



((5

السابقون

»يا �بن ر�سول �هلل, �أنا في �لرخاء �ألح�ص ق�ساعكم وفي �ل�سّدة �أخذلكم, �إّن ريحي 

لنتن, و�إّن ح�سبي للئيم, و�إّن لوني �أ�سود, فتنّف�ص علّي في �لجّنة ليطيب ريحي وي�سرف 

ح�سبي ويبي�ّص لوني, ل و�هلل ل �أفارقكم حّتى يختلط هذ� �لدم �لأ�سود مع دمائكم«.

فاأذن له �لإمام �لح�سينQ فبرز �إلى قتال �لقوم وهو يرتجز �أبياتًا من �ل�سعر ثّم 

.
(((

قاتل حّتى ��ست�سهد

بّي�س  »األلهم  قائاًل:  له  ودعا  م�سرعه  عند  ووقف   Qل�سهد�ء� �سّيد  نحوه  فم�سى 

.
(((

»P وجهه وطّيب ريحه واح�سره مع الأبرار وعّرف بينه وبين محّمد واآل محّمد

اأج�ساد  لدفن  اأ�سد  بن�  قدم  »لّما  قال:  �أّنه   Qلعابدين� زين  �لإمام  عن  وروي 

.
(((

ال�سهداء في كربالء وجدوا ج�ناً بعد ع�سرة اأّيام يف�ح منه رائحة الم�سك«

جابر بن الحّجاج 

�لح�سين �لإمام  مع  ح�سر  �لتيمّي  نه�سل  بن  عامر  مولى  وهو  �سجاعًا,  فار�سًا  كان 

.
(((

Q في كربالء وقاتل بين يديه و��ست�سهد في �لحملة �لأولى

 �ل�سحابة�لحرث بن نبهان 

رافع بن عبد اهلل 

وهو مولى م�سلم بن كثير �لأزدّي, ح�سر معه من �لكوفة �إلى كربالء و�لتحقا بالإمام

Q. وفي يوم عا�سور�ء وبعد ��ست�سهاد م�سلم �لأزدّي برز ر�فع بعد �سالة �لظهر نحو 

.
(5(

�لأعد�ء وقتل من �لقوم جماعة كثيرة ثّم ��ست�سهد )ر�سو�ن �هلل عليه(

�سالم 

مولى عامر بن م�سلم �لعبدّي ح�سر معه من �لب�سرة �إلى كربالء حيث �لتحقا بالإمام 

)))  �للهوف, �ص 09), �إب�سار �لعين, �ص 76) و77).

)))  ت�سلية �لمجال�ص, ج ), �ص )9).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )).

)))  �إب�سار �لعين, �ص )9).

)5)  �إب�سار �لعين, �ص 85)؛ تنقيح �لمقال, ج ), �ص ))).



((6

وقال   ,
(((

و��ست�سهد� �لأعد�ء  نحو  وعمرو  �سالم  برز  يوم عا�سور�ء  وفي   Qلح�سين�

.
(((

بع�سهم باأّنهما ��ست�سهد� في �لحملة �لأولى

�سالم بن عمرو

كان �سالم مولى لبني �لمدينة )وهم بطن من بني كلب(, ومن �سيعة �لكوفة خرج �إلى 

�لح�سينQ قبل �لمعركة فان�سّم �إلى �أ�سحابه وبقي معه حّتى ��ست�سهد في يوم عا�سور�ء, 

.
(((

, وقد ورد �ل�سالم عليه في زيارة �لناحية
(((

وقيل: �إّنه من �سهد�ء �لحملة �لأولى

�سعد

وهو غالم عمرو بن خالد, برز يوم عا�سور�ء مع �سّيده عمرو و�ثنين �آخرين نحو �لأعد�ء 

�أبو  عليهم  فحمل  �أ�سحابهم,  عن  فقطعوهم  �لقوم  عليهم  ومال  �سديدً�,  قتاًل  فقاتلو� 

�لف�سل �لعّبا�ص فا�ستنقذهم, فجاوؤو� وقد جرحو� جر�حات بليغة, ولّما دنا منهم عدّوهم 

.
(5(

�سّد �سعد و�أ�سحابه على �لعدّو مجّددً� فقاتلو� حّتى ��ست�سهدو� جميعًا في مكان و�حد

�سعد بن الحرث 

 Qلح�سن� �لإمام  �إلى خدمة  �نتقل  بعده  �لموؤمنينQ ومن  �أمير  من مو�لي 

ومن ثّم �إلى �لإمام �لح�سينQ, ور�فق �لإمام منذ �نطالقته وورد معه �إلى كربالء, 

.
(6(

و��ست�سهد في �لحملة �لأولى في يوم عا�سور�ء

 �ل�سفر�ء�سليمان بن رزين 

�سبيب 

�سيف   مع 
(7(

�سبيب �لهمد�نّي, جاء  �سريع  بن  �لحرث  وهو غالم  �سجاعًا  بطاًل  كان 

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص )9).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))؛ �لحد�ئق �لوردّية, �ص ))).

)))  �إب�سار �لعين, �ص )8).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7.

)5)  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 0)).

)6)  �إب�سار �لعين, �ص 96؛ ذكره �لبع�ص با�سم �سعد بن �لحارث )م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج ), �ص 7)).

)7)  ذكر �لزنجانّي �أّنه �سبيب بن عبد �هلل )و�سيلة �لد�رين, �ص 55)).



((7

السابقون

فيها جملة من  قتل  �لتي  �لأولى  �لحملة  في  وقتل   Qلإمام� �إلى  �سريع  �بني  ومالك 

.
(((

�أ�سحاب �لح�سينQ وذلك قبل �لظهر في �ليوم �لعا�سر

�س�ذب بن عبد اهلل 

للحديث,  وكان حافظًا  �ل�سيعة ووجوهها,  �ساكر وهو من رجال  لبني  كان غالمًا 

�لحديث  لأخذ  �إليه  يختلفون  �لنا�ص  وكان   ,Qلموؤمنين� �أمير  مدر�سة  في  تعّلم 

عّما  عاب�ص  و��ستخبره  كربالء  �إلى  �ل�ساكرّي  �سبيب  �أبي  بن  عاب�سًا  و�سحب   ,
(((

عنه

P �هلل  ر�سول  بنت  لبن  فد�ء  جانبه  �إلى  �سيقاتل  باأّنه  قائاًل:  له  فاأّكد  نف�سه  في 

�سوذب  فتقّدم  بك,  �لظّن  ذلك  له:  وقال  ذلك,  على  عاب�ص  ف�سّجعه  يقتل,  حّتى 

�هلل  )ر�سو�ن  قتل  حّتى  فقاتل  م�سى  ثّم  عليه  و�سّلم   Qلح�سين� �لإمام  من 

.
(( (

عليه(

قارب بن عبد اهلل الدوؤلّيّ

كانت �أّمه جارية لالإمام �لح�سينQ, تزّوجها عبد �هلل �لدوؤلّي فولدت منه قاربًا 

هذ�, فهو مولى للح�سينQ, خرج معه من �لمدينة �إلى مّكة ثّم �إلى كربالء و��ست�سهد 

.
(((

في �لحملة �لأولى قبل ظهر عا�سور�ء ب�ساعة

منجح بن �سهم 

�أولد  مع  �لمدينة  من  خرج   ,Qلمجتبى� �لح�سن  �لإمام  مو�لي  من  منجح  كان 

�لإمام في �سحبة �لإمام �لح�سينQ �إلى كربالء.

, وذكر �أّن قاتله 
(5(

وفي يوم عا�سور�ء قاتل منجح قتال �لأبطال, ثّم نال في�ص �ل�سهادة

.
(6(

هو ح�ّسان بن بكر �لحنظلّي

)))  �إب�سار �لعين, �ص ))).

)))  �لحد�ئق �لوردّية, �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص 9)).

)))  وقعة �لطّف, �ص 6))؛ �لإر�ساد, ج ), �ص 05).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 96.

)5)  �إب�سار �لعين, �ص96.

)6)  �لحد�ئق �لوردّية, �ص ))).



((8

ن�سر بن اأبي نيزر

كان �أبو نيزر من ولد بع�ص ملوك �لعجم, وقال بع�سهم باأّنه من ولد �لنجا�سّي, رغب 

في �لإ�سالم �سغيرً� فاأتي به �إلى ر�سول �هلل P فاأ�سلم ورّباه ر�سول �هلل P, فلّما توّفي 

.
(((
R أ�سبح في خدمة �أهل �لبيت� P لنبّي �لأكرم�

�أم�سى �سنو�ت عديدة مع �أمير �لموؤمنينQ وكان يعمل له في نخله.

وكان ولده ن�سر �أي�سًا في خدمة �أمير �لموؤمنينQ ثّم من بعده في خدمة �لإمام 

�لح�سنQ ثّم �لإمام �لح�سينQ, ور�فق �سّيد �ل�سهد�ءQ في �لمجي ء �إلى 

كربالء, وكان فار�سًا في �أ�سحاب �لإمامQ, �سارك في �لحملة �لأولى فعقر فر�سه 

.
(((

ثّم ��ست�سهد )ر�سو�ن �هلل عليه(

وا�سح التركّي

, قالو� في و�سفه: باأّنه كان �إن�سانًا �سجاعًا قارئًا للقر�آن 
(((

كان و��سح غالمًا تركّيًا

وهو مولى �لحرث �ل�سلمانّي.

برز �إلى �لميد�ن في يوم عا�سور�ء وهو يرتجز �أبياتًا من �ل�سعر فجعل يقاتلهم ر�جاًل 

نحوه  �ل�سهد�ء  �سّيد  فاأ�سرع   Qلح�سين� بالإمام  ��ستغاث  �لأر�ص  على  وقع  وعندما 

و�عتنقه وهو يجود بنف�سه فقال و��سح: من مثلي و�بن ر�سول �هلل P و��سع خّده على 

)ر�سو�ن �هلل عليه(.
(((

خّدي, ثّم فا�ست نف�سه على تلك �لحال و��ست�سهد

الأ�سحاب 

�لبطولت  �سانعو  هم   ,Qعلّي بن  �لح�سين  �لإمام  كربالء  �سهيد  �أ�سحاب  �إّن 

�لخالدة في يوم عا�سور�ء وقد ��ست�سهدو� جميعًا في معركة غير متكافئة.

)))  �لكامل, ج ), �ص 07).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 97 و98.

)))  ذكر �لخو�رزمّي في �أ�سماء �ل�سهد�ء »الغالم التركّي« و�لظاهر �أّن �لمر�د منه هو و��سح �لتركّي )ر�جع, �لخو�رزمّي, مقتل 

�لح�سين, ج ), �ص 8)).

ي�سبه  و��سح  �إلى م�سرع   Qلح�سين� �لإمام  �إّن م�سهد مجي ء  و5))؛  �لعين, �ص )))  �إب�سار  �لوردّية, �ص )))؛  �لحد�ئق    (((

�إلى  �آخر كتابه عندما يذكر م�ساهد مجي ء �سّيد �ل�سهد�ء  �أ�سلم بن عمرو؛ ولذ� فاإّن �ل�سماوّي في  �إلى م�سرع  م�سهد مجيئه 

م�سارع �ل�سهد�ء ترّدد بين »اأ�سلم اأو وا�سح« )�إب�سار �لعين, �ص 6))).



((9

السابقون

�لذين  و�لمحّبين  �لأ�سحاب  �أولئك  �سمنهم  في  نذكر  �أن  يمكن  عاّمة  وبنظرة 

�لنه�سة  �ــســهــد�ء  �سمن  فــي  عــّدهــم  وبــالــتــالــي  و�لــكــوفــة  �لب�سرة  فــي  ��ست�سهدو� 

.
(((

�لح�سينّية

وقد تفاوتت �لأرقام �لمذكورة عن �لأ�سحاب �ل�سهد�ء في يوم عا�سور�ء و�أر�ص كربالء 

�سو�ء كانو� من �لها�سمّيين �أو من غير �لها�سمّيين و�لم�سهور من بين �لأرقام كونهم )7 

.
(((

�سهيدً�

 ,
(5(

 87 �سخ�سًا
(((

, )8 �سخ�سًا
(((

و�إن �أ�سير �إلى �أرقام �أخرى من قبيل: 70 �سخ�سًا

.
(8(

, و.... غيرها
(7(

, 5)) �سخ�سًا
(6(

00) �سخ�صٍ

و�سوف ن�سير في هذ� �لف�سل وبنظرة عاّمة �إلى �أ�سماء �ل�سهد�ء �لم�سهورين من غير 

بني ها�سم �لذين ��ست�سهدو� مع �لإمام �لح�سينQ. وفي �لختام �سوف نذكر بع�ص 

�أ�سماء �ل�سهد�ء غير �لم�سهورين �أي�سًا:

 �لملتحقون�أبو �لحتوف بن �لحرث �لأن�سارّي �لعجالنّي 

اأب� ثمامة ال�سائديّ 

��سمه عمرو بن عبد �هلل بن كعب و��ستهر با�سم »اأب� ثمامة الهمدانّي ال�سائدّي«, 

و�لإمام   Qلموؤمنين� �أمير  �أ�سحاب  ومن  و�سجعانهم  �لكوفة  �أهل  �سيعة  من  وكان 

.Qثّم �سحب �لإمام �لح�سين Qلح�سن �لمجتبى�

�ل�سيعة  من  �لأمو�ل  يقب�ص  و�سار  معه  قام  �لكوفة  �إلى  عقيل  بن  م�سلم  جاء  ولّما 

�إلى  �ل�سالح, و�سعى �بن زياد في �عتقاله لكّنه �ختفى وخرج  باأمر م�سلم في�ستري بها 

)))  با�ستثناء �سفر�ء �لإمامQ �لذين ��ست�سهدو� في �لب�سرة و�لكوفة يمكن �لإ�سارة �إلى بع�ص �لأ�سماء �لأخرى من �ل�سهد�ء 

�أمثال: عبد �لأعلى �لكلبّي, عمارة بن �سلخب �لأزدّي وهانى ء بن عروة �لذين ��ست�سهدو� في �لكوفة.

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 95؛ �لأخبار �لطو�ل, �ص 56)؛ �لفتوح, �ص )90.

)))  تاريخ �لخمي�ص, ج ), �ص 7)).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 98.

)5)  �بن �لعنبرّي, تاريخ مخت�سر �لدول, �ص 0)).

)6)  حياة �لإمام �لح�سين بن علّيQ, ج ), �ص 6))؛ نقاًل عن �بن حجر, تهذيب �لتهذيب, ج ), �ص 56).

)7)  تذكرة �لخو��ّص, �ص 5))؛ �للهوف, �ص )).

)8)  ر�جع: �لإمام �لح�سينQ في كربالء, ج ), �ص 98).



((0

فاأتى معه وبقي محاميًا عنه في  �إلى كربالء  �لح�سينQ فلقيه في �لطريق  �لإمام 

.
(((

كربالء

وفي ظهر عا�سور�ء وبعد �لحمالت �لمتو�لية لالأعد�ء و��ست�سهاد �لكثير من �أ�سحاب 

�لحرب  و�أّن  ز�لت  قد  عا�سور�ء  يوم  �ل�سم�ص  ر�أى  لّما  ثمامة  �أبا  �إّن  قيل:   Qلإمام�

قد  هوؤلء  �أرى  �إّني  �لفد�ء,  لنف�سك  نف�سي  �هلل  عبد  �أبا  يا   :Qللح�سين قال  قائمة 

�ألقى �هلل رّبي  �أن  �إن �ساء �هلل, و�أحّب  �أقتل دونك  �قتربو� منك, ول و�هلل ل تقتل حّتى 

»ذكرت  له:  ر�أ�سه وقال   Qلتي دنا وقتها, فرفع �لح�سين� وقد �سّليت هذه �ل�سالة 

ال�سالة, جعلك اهلل من الم�سّلين الذاكرين, نعم هذا اأّول وقتها« ثّم قال: »�سل�هم اأن 

.
(((

يكّف�ا عّنا حّتى ن�سّلي«

 Qتقّدم نحو �لإمام �لح�سين ,
(((

ثّم �إّن �أبا ثمامة �ل�سائدّي بعد �أن �أقام  �ل�سالة

وقال له:»يا �أبا عبد �هلل �إّني قد �سّممت �أن �ألحق باأ�سحابي وكرهت �أن �أتخّلف و�أر�ك 

وحيدً� من �أهلك قتياًل«.

فاأذن له �لإمامQ وقال له: »تقّدم فاإّنا لحق�ن بك عن �ساعة« فتقّدم �أبو ثمامة 

نحو �لميد�ن فقاتل حّتى �أثخن بالجر�حات, ثّم ��ست�سهد على يد �بن عّمه قي�ص بن عبد 

.
(((

�هلل �ل�سائدّي

و�أ�سير �إليه في زيارتي �لناحية و�لرجبّية با�سم عمر بن عبد �هلل �ل�سائدّي.

الأدهم بن اأمّية العبدّي الب�سريّ 

 �لذين كانو� يختلفون �إلى د�ر مارية. وخرج لاللتحاق 
(5(

كان �لأدهم من �سيعة �لب�سرة

مّكة  �إلى  فجاوؤو�  �لب�سرة  �أهل  من  وجمٍع  ثبيط  بن  يزيد  مع   Qلح�سين� بالإمام 

, وعّده بع�سهم من 
(6(

و�لتحقو� به. وقاتل �لأدهم في يوم عا�سور�ء �لأعد�ء ثّم ��ست�سهد

)))  �إب�سار �لعين, �ص 0)).

)))  وقعة �لطّف, �ص 9)) و0))؛ �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص )9).

)))  �عتبر بع�سهم باأّنه ��ست�سهد قبل �إقامة �ل�سالة وبعد ��ست�سهاد �لحّر )تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 8))).

)))  �إب�سار �لعين, �ص ))).

)5)  عّده بع�سهم من �سحابة �لنبّيP )م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج ), �ص )55).

)6)  �لحد�ئق �لوردّية, �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص )9).



(((

السابقون

.
(((

, وقد ذكر ��سم هذ� �ل�سهيد في زيارتي �لناحية و�لرجبّية
(((

�سهد�ء �لحملة �لأولى

  �لمو�لي�أ�سلم بن عمرو �لتركّي  

اأمّية بن �سعد الطائيّ 

كان �أمّية من �أ�سحاب �أمير �لموؤمنينQ من �سيعة �لكوفة, وعندما علم بقدوم 

 .
(((

�لإمام �لح�سينQ �لتحق به في كربالء قبل �لمعركة و��ست�سهد في يوم عا�سور�ء

.
(((

عّده بع�سهم من �أو�ئل �ل�سهد�ء �لذين ��ست�سهدو� في �لحملة �لأولى

 �ل�سحابة�أن�ص بن �لحارث �لكاهلّي  

برير بن خ�سير الهمدانيّ 

�أمير  �أ�سحاب  ومن  �لقّر�ء  �سيوخ  من  للقر�آن  قارئًا  ز�هدً�,  تابعّيًا  �سيخًا  برير  كان 

.
(5(

�لموؤمنينQ وكان من �أ�سر�ف �أهل �لكوفة من �لهمد�نّيين

.
(6(

وذكر عنه �أّنه كان من �لعّباد و�لزّهاد �لذين ي�سومون نهارهم ويقومون ليلهم

ولّما بلغه خبر تحّرك �لإمام �لح�سينQ �سار من �لكوفة �إلى مّكة و�لتحق به, ومن 

.
(7(

ثّم جاء معه �إلى كربالء

�لموعظة  لعر�ص  �سعد  �بن  �إلى  بالذهاب  �لمحّرم  من  �لتا�سع  �ليوم  في  برير  وقام 

و�لن�سيحة ولّما دخل عليه �لخيمة لم ي�سّلم عليه, فقال �بن �سعد مغ�سبًا: يا �أخا همد�ن 

ما منعك من �ل�سالم علّي, �أل�ست م�سلمًا �أعرف �هلل ور�سوله و�أ�سهد ب�سهادة �لحّق؟

فقال له برير: »لو كنت عرفت �هلل ور�سوله كما تقول لما خرجت �إلى عترة ر�سول �هلل 

P تريد قتلهم, وبعد فهذ� �لفر�ت يلوح ب�سفائه ويلج كاأّنه بطون �لحّيات ت�سرب منه 

)))  �إب�سار �لعين, �ص ))).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7, وج )0), �ص 0)).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 98).

)))  �لحد�ئق �لوردّية, �ص ))).

)5)  �إب�سار �لعين, �ص ))).

)6)  �لفتوح, �ص 897.

)7)  �إب�سار �لعين, �ص ))).



(((

كالب �ل�سو�د وخنازيرها وهذ� �لح�سين بن علّي و�إخوته ون�ساوؤه و�أهل بيته يموتون عط�سًا 

وقد حلت بينهم وبين ماء �لفر�ت وتزعم �أّنك تعرف �هلل ور�سوله«.

وبعد �إقر�ر �بن �سعد باأّن كّل من قاتلهم وغ�سبهم حّقهم هو في �لّنار ل محالة تكّلم 

فتكون  �لرّي  ولية  �أترك  �أن  علّي  �أفت�سير  لبرير:  وقال  �لرّي,  على  و�لولية  �لملك  عن 

لغيري فو�هلل ما �أجد نف�سي تجيبني لذلك.

وبعد هذ� �لكالم رجع برير �إلى �لإمام �لح�سينQ وقال له: »يا �بن ر�سول �هلل 

.
(((

P �إّن عمر بن �سعد قد ر�سي لقتلك بولية �لرّي«

وفي يوم عا�سور�ء وقبل كالم �لإمام �لح�سينQ مع �أهل �لكوفة تكّلم برير معهم 

.
(((

�إّل �أّنهم �سخرو� منه ورموه بال�سهام

وبعد ��ست�سهاد �لحّر بن يزيد �لرياحّي برز بريٌر �إلى �لميد�ن وهو يرتجز �أبياتًا من 

�ل�سعر فقاتل �لقوم وحمل عليه بحير بن �أو�ص ف�سربه بال�سيف فقتله, ويذكر �بن �أعثم 

�أّن »بحير« ندم على قتله بعد �أن لموه على ذلك قائلين له: �إّن بريرً� كان من عباد �هلل 

.
(((

�ل�سالحين

ب�سر بن عمرو بن الأحدوث الح�سرمّي

وكان ب�سر مّمن جاء �إلى �لإمام �لح�سينQ في كربالء قبل �ليوم �لعا�سر, ولّما 

وقع �لقتال في �ليوم �لعا�سر �أخبر ب�سر وهو على تلك �لحالة باأ�سر �بنه بثغر �لرّي, فقال 

رّدً� على ذلك: »عند �هلل �حت�سبه ونف�سي, ما كنت �أحّب �أن يوؤ�سر و�أن �أبقى بعده«.

ف�سمع �لإمام �لح�سينQ مقالته, فقال له: »رحمك اهلل اأنت في حلٍّ من بيعتي, 

فاذهب واعمل في فكاك ابنك«.

فقال له ب�سر: »�أكلتني �ل�سباع حّيًا �إن �أنا فارقتك يا �أبا عبد �هلل«.

البرود  الأث�اب  - هذه  وكان معه   - ابنك محّمداً  »فاأعِط   :Qلإمام� له  فقال 

ي�ستعين بها في فكاك اأخيه«.

)))  �لفتوح, �ص 898.

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص )90.

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 905.



(((

السابقون

.
(((

و�أعطاه خم�سة �أثو�ب قيمتها �ألف دينار

�لناحية  زيارتي  في  ��سمه  وورد   ,
(((

�لأولى �لحملة  في  عمرو  بن  ب�سر  و��ست�سهد 

.
(((

و�لرجبّية

 �لملتحقونبكر بن حّي �لتيمّي 

 �لمو�ليجابر بن �لحّجاج 

جبلة بن علّي ال�سيبانّي

كان جبلة مقد�مًا �سجاعًا من �سجعان �أهل �لكوفة, قام مع م�سلم بن عقيل �أّوًل ثّم جاء 

, وذكر �أّنه مّمن ��ست�سهد 
(((

�إلى �لإمام �لح�سينQ ثانيًا, و��ست�سهد معه في كربالء

.
(6(

, وورد ��سمه في زيارة �لناحية �أي�سًا
(5(

في �لحملة �لأولى

جنادة بن الحرث المذحجّي ال�سلمانّي

كان من م�ساهير �ل�سيعة ومن �أ�سحاب �أمير �لموؤمنينQ وكان جنادة قد �سارك 

�لح�سين �لإمام  �إلى  �لكوفة خرج  �أهل  ر�أى خذلن  ولّما  �أّوًل,  قيام م�سلم بن عقيل  في 

Q مع جماعة من �لكوفّيين ومانعهم �لحّر �بتد�ًء من �للتحاق به, ثّم �أخذهم �لإمام 

وجماعته  جنادة  تقّدم  عا�سور�ء  يوم  وفي  �لأ�سحاب.  بركب  و�ألحقهم   Qلح�سين�

�أ�سرع  �لعّبا�ص  �لف�سل  �أبا  �أن  �إّل  حا�سرهم  �لعدّو  لكن  �لأعد�ء  �سفوف  في  فاأوغلو� 

لنجدتهم وخّل�سهم لكّنهم �أبو� �أن يرجعو� و��ستمّرو� في �لقتال حّتى نالو� في�ص �ل�سهادة 

.
(7(

جميعًا في ذلك �لمكان

)))  �إب�سار �لعين, �ص )7) و)7).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص ))).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 70.

)))  �إب�سار �لعين, �ص 5)).

)5)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص ))).

)6)  بحار �لأنو�ر,ج 5), �ص )7؛ ورد  في �لزيارة �لرجبّية ��سم جبلة بن عبد �هلل و�لظاهر �أّنه نف�ص جبلة بن علّي هذ� )بحار �لأنو�ر, 

ج )0), �ص 0))).

)7)  �إب�سار �لعين, �ص ))).



(((

جنادة بن كعب بن الحرث الأن�ساريّ 

برفقته  وجاءو�  مّكة  في   Qلح�سين� بالإمام  و�بنه  زوجته  ومعه  جنادة  �لتحق 

�إلى كربالء, وفي يوم عا�سور�ء قتل �سّتة ع�سر رجاًل من �لأعد�ء في �لحملة �لأولى ثّم 

 )ر�سو�ن �هلل عليه(.
(((

��ست�سهد

وقيل: �إّنه لّما برز �إلى �لعدّو �رتجز هذه �لأبيات:

ــــــــا �ْبـــــــُن �لـــــَحـــــاِرِث َن
َ

ــــــــا ُجــــــَنــــــاَدٌة �أ َن
َ
ِبـــــَنـــــاِكـــــِث �أ َول  �ٍر  ِبـــــــــَخـــــــــوَّ ــــُت  ــــسْ ــــ� ل

ــــى َيـــــُقـــــوَم َو�ِرِثــــــــي ـــي َحــــتَّ ـــِت ـــَع ـــْي َعــــــْن َب
(((

ــِث مــاِك ِعيِد  �ل�سَّ ــي  ِف ــْلــٍو  �ــسِ َفــــْوِق  ِمـــْن 

)3(
جندب بن حجير الكندّي

كان جندب من وجوه �ل�سيعة ومن �أ�سحاب �أمير �لموؤمنينQ, ترك �لكوفة قا�سدً� 

نحو �لإمام �لح�سينQ لاللتحاق به فالقاه في �لطريق و�لتحق به قبل و�سول �لحّر 

 
(((

بن يزيد وجاء معه �إلى كربالء, وذكر �أّنه من �أو�ئل �لذين قاتلو� �لقوم ثّم ��ست�سهد

.
(5(

)ر�سو�ن �هلل عليه(, ورد ��سمه في زيارتي �لناحية و�لرجبّية

 �لمو�لي جون بن حوّي 

 �لملتحقونجوين بن مالك �لتيمّي 

 �لملتحقون حارث بن �مرئ �لقي�ص �لكندّي 

 �ل�سحابةحارث بن نبهان 

الحّباب بن عامر التميمّي

كان �لحّباب من �سيعة �لكوفة ومّمن بايع م�سلم بن عقيل فيها, وبعد ��ست�سهاد م�سلم 

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )0).

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سين, ج ), �ص 5).

)))  تنقيح �لمقال, ج ), �ص 6))؛ و�سيلة �لد�رين, �ص )))؛ نقاًل عن تاريخ �بن ع�ساكر.

)))  �إب�سار �لعين, �ص )7)؛ �لحد�ئق �لوردّية, �ص )).

)5)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7, وج )0), �ص 0)).



((5

السابقون

�سفير �لإمامQ �لتحق بركب �سّيد �ل�سهد�ء وجاء مع �لقافلة �إلى كربالء و��ست�سهد 

.
(((

. وكان �لحّباب من �ل�سهد�ء في �لحملة �لأولى
(((

في يوم عا�سور�ء

حب�سّي بن قي�س النهميّ 

من �أحفاد �سلمة بن طريف �أحد �سحابة �لنبّي P, �لتحق حب�سّي بالإمام �لح�سين

.Qبين يدي �لإمام 
(((

Q في كربالء قبل �لمعركة و��ست�سهد

 �ل�سحابةحبيب بن مظاهر 

)4(
الحّجاج بن بدر التميمّي ال�سعدّي

وهو من �سيعة �لب�سرة, وعندما كتب �لإمام �لح�سينQ �إلى �أ�سر�ف �أهل �لب�سرة 

و�أر�سله مع   
(5(

بالجو�ب �إليه يزيد بن م�سعود  به, كتب  و�للتحاق  �إلى ن�سرته  يدعوهم 

�إلى  �لحّجاج  وو�سل  �إليه,  ليو�سله   Qبالإمام لاللتحاق  يتاأّهب  كان  �لذي  �لحّجاج 

كربالء و�سّلم �لر�سالة وبقي �إلى جانب �أبي عبد �هللQ. وفي يوم عا�سور�ء برز �إلى 

.
(6(

�لأعد�ء وقاتل حّتى نال في�ص �ل�سهادة

الحّجاج بن م�سروق المذحجّي الجعفيّ 

�لح�سين ولّما خرج   Qلموؤمنين� �أمير  و�سحب  �لكوفة,  �سيعة  من  �لحّجاج  كان 

 Qلإمام� للقاء  مّكة  نحو  مّتجهًا  �لكوفة  من  �أي�سًا  �لحّجاج  خرج  مّكة  �إلى   Q

.
(7(

ف�سحبه وكان موؤّذنًا له

ولّما و�سلو� �إلى منزل بني مقاتل ر�أو� خيمة عبيد �هلل بن �لحّر �لجعفّي فاأر�سل �لإمام 

�إلى ن�سرة �لإمام  �إليه �لحّجاج و�بن عّمه يزيد بن مغفل �لجعفّي فاأتيا �لحّر يدعو�نه 

)))  �إب�سار �لعين, �ص 95).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص ))).

)))  �لإ�سابة, ج ), �ص )0)؛ �إب�سار �لعين, �ص ))).

)))  ذكر ��سمه في �لزيارة �لرجبّية بعنو�ن �لحّجاج بن زيد �ل�سعدّي.

.Q5)  ��ستبه �ل�سماوّي في �لعتقاد باأّن �لحّجاج بن بدر كان يحمل ر�سالة م�سعود بن عمرو �إلى �لإمام(

)6)  �لحد�ئق �لوردّية, �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص ))) و))).

)7)  �إب�سار �لعين, �ص )5).



((6

.
(((

�لح�سينQ لكّنه �أبى عليهما ذلك

�لإمام  �إلى  �لجعفّي  �لحّجاج بن م�سروق  تقّدم  �لمحّرم  �لعا�سر من  �ليوم  ولّما كان 

�لح�سينQ و��ستاأذنه في �لقتال فاأذن له, فبرز �إلى �لعدّو يقاتلهم وهو يرتجز �أبياتًا 

من �ل�سعر, ثّم عاد �إلى �لإمام �أبي عبد �هللQ غارقًا بدمائه فاأن�سده:

ــــا ـــي َهــــــاِديــــــًا َمــــْهــــِديَّ ـــسِ ـــ� ـــْف ـــاَفــــــَدْتــــــَك َن ـــيَّ ـــِب ـــنَّ َك �ل ــــــــــدَّ ْلـــــــَقـــــــى َج
َ
�لـــــــَيـــــــْوَم �أ

ـــا َعـــِلـــيَّ ــــــَدى  �لــــــنَّ َذ�  ــــــــــــــاَك  َب
َ
�أ ــــــــمَّ  ـــاُث ـــيَّ �لـــَو�ـــسِ ـــــُه  ـــــِرُف ـــــْع َن ـــــــــِذي  �لَّ َذ�َك 

فقال له �لح�سينQ: »نعم واأنا األقاهما على اإثرك«. 

, وورد ��سمه في زيارتي 
(((

ثّم رجع �لحّجاج مجّددً� �إلى �لميد�ن وقاتل حّتى ��ست�سهد

.
(((

�لناحية و�لرجبّية

حجير بن جندب بن حجير الكنديّ 

جاء برفقة �أبيه جندب �إلى مح�سر �لإمام �لح�سينQ وفي يوم عا�سور�ء ��ست�سهد 

.
(((

وكان من �أو�ئل �ل�سهد�ء

 �لملتحقون �لحّر بن يزيد �لرياحّي 

 �لمو�لي �لحرث بن نبهان 

 �لملتحقون  �لحاّل�ص بن عمرو �لر��سبّي �لأزدّي 

 �ل�سفر�ءحنظلة بن �أ�سعد �ل�سبامّي 

 �لمو�لي ر�فع بن عبد �هلل 

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص )5)؛ عبد �لقادر بن عمر �لبغد�دّي, خز�نة �لأدب, ج ), �ص 58)؛ �لأخبار �لطو�ل, �ص 50).

)))  �لمناقب, ج ), �ص )0)؛ �إب�سار �لعين, �ص )5).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7, وج )0), �ص 0)).

)))  �لحد�ئق �لوردّية, �ص ))).



((7

السابقون

زاهر بن عمرو الكنديّ 

 بطاًل مجّربًا و�سجاعًا م�سهورً� ومحّبًا لأهل �لبيت معروفًا.
(((

كان ز�هر

�لمعروفين   Qلموؤمنين� �أمير   
(((

�أ�سحاب �أحد  �لحمق  بن  عمرو  �ساحب  وكان 

و�لبارزين, وعندما خرج عمرو بن �لحمق على زياد تابعه ز�هر في �أفعاله و�أقو�له فخرج 

معه, ولّما طلب معاوية عمروً� طلب معه ز�هرً� فقتل عمروً� و�أفلت ز�هر فنجا بنف�سه, 

.Qوحّج ز�هر في �سنة �ستين للهجرة فالتقى مع �لح�سين

�لحملة  �أثناء  في  ��ست�سهد  عا�سور�ء  يوم  وفي   ,
(((

كربالء �إلى  معه  وح�سر  ف�سحبه 

.
(((

�لأولى

 �لملتحقونزهير بن �سليم �لأزدّي 

 �لملتحقونزهير بن �لقين �لبجلّي 

زياد بن عريب الهمدانّي ال�سائديّ 

كان عريب من �سحابة �لنبّي P, و��ستهر زياد بكنية �أبي عمرة وكان �سجاعًا نا�سكًا 

من  �لعا�سر  �ليوم  وفي   ,Qلح�سين� مع  وبقي  كربالء  �إلى  ح�سر  بالعبادة  معروفًا 

و�حتّز  فقتله  نه�سل  بن  و�عتر�سه عامر   
(5(

�سديدً� قتاًل  فقاتل  �لأعد�ء  �إلى  برز  محّرم 

.
(6(

ر�أ�سه

 �لمو�لي �سالم بن عمرو 

)))  �عتبره �لبع�ص على �أّنه ز�هر بن عمر �لأ�سلمّي �أحد �أ�سحاب بيعة �ل�سجرة و�لم�سارك في �لحديبّية وخيبر )م�ستدركات علم 

رجال �لحديث, ج ), �ص 6))).

و�أّما �لخوئّي و�ل�سو�سترّي فلم يقول باتحاد ز�هر بن عمرو مع ز�هر بن عمر �لأ�سلمّي )معجم رجال �لحديث, �لرقم 5)6) و7)6)؛ 

قامو�ص �لرجال, ج ), �ص )0)).

�أّن  �إّل  باأّن ز�هرً� من مو�لي عمرو بن �لحمق؛  �لناحية  �إلى زيارة  )))  معجم رجال �لحديث, ج 7, �ص )))؛ �عتبر �لبع�ص نظرً� 

ز�هر هذ� )�لأ�سلمّي( وهو عربّي ل يمكن �أن يكون مولى لعمرو ورّبما يكون مولى عمرو بن �لحمق �سخ�سًا �آخر با�سم ز�هر وهو 

مختلف عن ز�هر بن عمرو )�لإمام �لح�سينQ في كربالء, �ص 06)).

)))  �إب�سار �لعين, �ص )7).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))؛ بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7, وج )0), �ص 0)).

)5)  �إب�سار �لعين, �ص ))) و5)).

)6)  مثير �لأحز�ن, �ص 57.



((8

 �لمو�لي �سالم مولى عامر بن م�سلم 

 �لملتحقون�سعد بن �لحرث �لأن�سارّي �لعجالنّي 

 �لمو�لي �سعد بن �لحرث 

 �لمو�لي�سعد )�سعيد( مولى عمرو بن خالد 

ّ
�سعيد بن عبد اهلل الحنفيّ 

حمل  عابدً�,  �سجاعًا  كان  �لكوفة,  �سيعة  من  و�لمعروفة  �لبارزة  �ل�سخ�سّيات  �أحد 

 �أهل �لكوفة �لذين دَعو� �لح�سينQ فاأو�سلها �إليه 
(((

�سعيد �لر�سالة �لثالثة من كبار

 Qفي مّكة ومن ثّم �أخذ جو�بها ورجع �إلى �لكوفة. ومن بعد هذ� �لجو�ب قام �لإمام

.
(((

باإر�سال م�سلم بن عقيل �إلى �لكوفة

ومع مجي ء م�سلم �إلى �لكوفة كان �سعيد �أحد �لذين و�سعو� �أنف�سهم في خدمته و�أعلمه 

�لح�سينQ, و�ختاره م�سلم لإي�سال  نف�سه في �سبيل ن�سرة  يقّدم  باأّنه حا�سٌر لأن 

ر�سالته �إلى �لإمامQ فبعثه �إليه. ومن ثّم بقي �سعيد مع �أبي عبد �هللQ وح�سر 

معه �إلى كربالء, وفي ليلة �لعا�سر من �لمحّرم لّما جمع �لح�سينQ �أ�سحابه و�أحّلهم 

من بيعته وطلب منهم �لرجوع �إلى �أهليهم تكّلم جمع من بني ها�سم و�لأ�سحاب ومن ثّم 

:Qتكّلم �سعيد �أي�سًا, ومّما قاله لالإمام

�أّنا قد حفظنا فيك و�سّية  »ل و�هلل يا �بن ر�سول �هلل ل نخّليك �أبدً� حّتى يعلم �هلل 

ر�سوله محّمد P, ولو علمت �أّني �أقتل فيك ثّم �أحيا ثّم �أذرى يفعل ذلك بي �سبعين مّرة 

ما فارقتك حّتى �ألقى حمامي دونك, وكيف ل �أفعل ذلك؟ و�إّنما هي قتلة و�حدة ثّم �أنال 

.
(((

�لكر�مة �لتي ل �نق�ساء لها �أبدً�«

)))  و�أ�سماء هوؤلء: �سبث بن ربعّي, حّجار بن �أبجر, يزيد بن �لحرث, يزيد بن رويم, عزرة بن قي�ص, عمرو بن �لحّجاج ومحّمد 

بن عمير ) �إب�سار �لعين, �ص 6))).

)))  �لفتوح, �ص ))8.

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 5))؛ �للهوف, �ص )9.



((9

السابقون

وفي ظهر يوم عا�سور�ء تقّدم �لإمام �لح�سينQ لإقامة �ل�سالة ف�سّلى باأ�سحابه 

�سالة �لخوف, فو�سل �إلى �لإمام �لح�سينQ �سهم فتقّدم �سعيد بن عبد �هلل �لحنفّي 

ووقف يقيه بنف�سه وجعلها درعًا لالإمامQ فرماه �لقوم ب�سهامهم من كّل جانب يمنة 

وي�سرة, وكان ي�ستقبل �ل�سهام في وجهه و�سدره ويديه ومقادم بدنه لئاّل ت�سيب �لح�سين

.
(((

Q حّتى �سقط �إلى �لأر�ص

وعلى حدِّ قول �بن طاو�ص فاإّن ثالثة ع�سر �سهمًا �أ�سابت ج�سد �سعيد �سوى �سربات 

.
(((

�ل�سيوف و�لرماح

وثمود,  عاد  لعن  �لعنهم  »�أللهم  يقول:  كان  �سريعًا  �هلل  عبد  بن  �سعيد  خّر  وعندما 

�أللهم �أبلغ نبّيك عّني �ل�سالم...«

ثّم �لتفت �إلى �لح�سينQ فقال: �أوفيت يا �بن ر�سول �هلل P فجاء �لإمام ووقف 

 )ر�سو�ن 
(((

عند ر�أ�سه وقال: »نعم اأنت اأمامي في الجّنة«, ثّم فا�ست نف�سه و��ست�سهد

.
(((

�هلل عليه(. وقد ورد ��سمه في زيارتي �لناحية و�لرجبّية

�سلمان بن م�سارب البجليّ 

كان �سلمـــان �بـــن عّم زهيـــر بن �لقين وحـــّج معه �سنـــة �سّتين للهجـــرة وفي �أثناء 

 و��ست�سهـــد �سلمـــان بعـــد �سالة �لظهـــر من يوم 
(5(
Qعودتهمـــا �لتحقـــا بالإمـــام

.
(6(

عا�ســـور�ء

 �ل�سفر�ء�سليمان بن رزين 

 �لجرحى �سو�ر بن منعم 

)))  وقعة �لطّف, �ص ))).

)))  �للهوف, �ص ))).

)))  �للهوف, �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص 7)) و8)).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7, وج )0) �ص 0)).

)5)  �إب�سار �لعين, �ص 69).

)6)  �لحد�ئق �لوردّية, �ص ))).
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 �لجرحى �سويد بن عمرو �لخثعمّي 

 �ل�سباب �سيف بن �لحارث بن �سريع 

�سيف بن مالك العبدّي الب�سريّ 

كان �سيف من �سيعة �لب�سرة ومّمن يختلف من �ل�سيعة في د�ر مارية, خرج مع يزيد 

بن ثبيط وجمع من �لب�سرّيين وتوّجهو� نحو مّكة فالتحقو� بالإمام �لح�سينQ وفي 

 
(((

��ست�سهد �سديد  قتال  وبعد  �لأعد�ء  �إلى  �سيف  برز  �لظهر  وبعد �سالة  يوم عا�سور�ء 

.
(((

)ر�سو�ن �هلل عليه(. وورد ��سمه �أي�سًا في زيارتي �لناحية و�لرجبّية

�سبيب بن عبد اهلل النه�سليّ 

 
(((

 �لإمام �لح�سينQ. ح�سر معه �إلى كربالء و��ست�سهد
(((

�عتبر من جملة �أ�سحاب

معه )ر�سو�ن �هلل عليه(.

 �لمو�لي �سبيب 

 �لمو�لي �سوذب بن عبد �هلل  

 �لملتحقون�سرغامة بن مالك �لتغلبّي 

عائذ بن مجمع بن عبد اهلل العائذّي

جاء برفقة �أبيه مجمع حيث �لتحقا بالإمام �لح�سينQ, وقد �أر�د �لحّر �لقب�ص 

عليهما ولكن �لإمامQ تدّخل ومنعه من ذلك وحماهما. وبرز عائذ في يوم عا�سور�ء 

.
(5(

مع �أبيه نحو �لأعد�ء و��ست�سهد� معًا في مكان و�حد

)))  �إب�سار �لعين, �ص )9).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7, وج )0) �ص 0)).

)))  رجال �لطو�سّي, �ص )0).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))؛ م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج ), �ص 9)؛ و�سيلة �لد�رين, �ص 55).

)5)  �إب�سار �لعين, �ص 6))؛ �لحد�ئق �لوردّية, �ص ))).



(((

السابقون

عاب�س بن اأبي �سبيب ال�ساكرّيّ

.
(((

كان عاب�ص من رجال �ل�سيعة رئي�سًا �سجاعًا خطيبًا نا�سكًا متهّجدً�

وعندما قدم م�سلم بن عقيل �إلى �لكوفة �أعلن عاب�ص له عهد �لوفاء وخاطب م�سلم 

قائاًل له: »�أّما بعد فاإّني ل �أخبرك عن �لنا�ص, ول �أعلم ما في �أنف�سهم وما �أغّرك منهم 

ولكن و�هلل �أخبرك بما �أنا موّطن نف�سي عليه, و�هلل لأجيبّنكم �إذ� دعوتم لأقاتلّن معكم 

.
(((

عدّوكم ولأ�سربّن ب�سيفي دونكم حّتى �ألقى �هلل ل �أريد بذلك �إّل ما عند �هلل«

وبعد �أحد�ث �لكوفة �لموؤ�سفة �لتحق عاب�ص ب�سّيد �ل�سهد�ءQ وفي يوم عا�سور�ء 

وبعد ��ست�سهاد غالمه �سوذب تقّدم نحو �لإمامQ وقال له: »يا �أبا عبد �هلل, �أما و�هلل 

ما �أم�سى على ظهر �لأر�ص قريٌب ول بعيٌد �أعّز علّي ول �أحّب �إلّي منك, ولو قدرت على 

�أن �أدفع عنك �ل�سيم و�لقتل ب�سيء �أعّز علّي من نف�سي ودمي لفعلته. �ل�سالم عليك يا �أبا 

عبد �هلل �أ�سهد �أّني على هد�ك وهدى �أبيك«.

ثّم م�سى بال�سيف م�سلتًا نحو �لقوم وكان �سجاعًا �إلى �لحّد �لذي لم يجروؤ �أحٌد من 

�لقوم �أن يبرز �إليه ليقاتله وجهًا لوجه فنادى عمر بن �سعد: ويلكم �أر�سخوه بالحجارة, 

فرمي بالحجارة من كّل جانب فلّما ر�أى ذلك �ألقى درعه وخوذته خلفه وبرز بقمي�سه 

 )ر�سو�ن �هلل عليه(. وقد �سّلم �لإمام �لحّجة )عّجل 
(((

نحو جي�ص �بن �سعد ثّم ��ست�سهد

.
(((

�هلل فرجه( عليه في زيارتي �لناحية و�لرجبّية

عامر بن م�سلم العبدّي الب�سرّي

كان عامر من �ل�سيعة في �لب�سرة خرج هو وغالمه �سالم مع يزيد بن ثبيط وجماعة من 

 في كربالء بين يدي 
(5(

�لب�سرّيين �إلى مّكة و�لتحقو� بالإمام �لح�سينQ, وقاتل عامر

.
(7(

, �ُسلم عليه في زيارتي �لناحية و�لرجبّية
(6(

�لإمامQ و��ست�سهد في �لحملة �لأولى

)))  �إب�سار �لعين, �ص 6)).

)))  وقعة �لطّف, �ص 00).

)))  وقعة �لطّف, �ص 00).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 70.

)5)  �إب�سار �لعين, �ص )9).

)6)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))؛ �لحد�ئق �لوردّية, �ص ))).

)7)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7, وج )0), �ص 0)).



(((

عّباد بن المهاجر بن اأبي المهاجر الجهنيّ 

كان عّباد مقيمًا في منازل جهينة من تو�بع �لمدينة, ولّما عبر �لح�سينQ من 

 
(((

ذلك �لمكان تبع �لإمامQ و�لتحق به, وفي كربالء برز �إلى �لأعد�ء ثّم ��ست�سهد

)ر�سو�ن �هلل عليه(.

عبد الأعلى بن يزيد الكلبّي

كان فار�سًا �سجاعًا من �ل�سيعة كوفّيًا, خرج مع م�سلم بن عقيل فيمن خرج فلّما تخاذل 

�لنا�ص عن م�سلم قب�ص عليه كثير بن �سهاب و�سّلمه �إلى �بن زياد.

�ل�سبيع  جّبانة  �إلى  باإخر�جه  �أمر  ثّم  باإح�ساره  زياد  �بن  �أمر  م�سلم  ��ست�سهاد  وبعد 

.
(((

وقطع ر�أ�سه فا�ست�سهد هناك رحمه �هلل

عبد الرحمن بن عبد اهلل الأرحبيّ 

م�سّهر  بن  قي�ص  ر�فق  ج�سورً�,  مقد�مًا  كان  و�لمعروفة,  �لبارزة  �ل�سخ�سّيات  �أحد 

�ل�سيد�وّي في �لذهاب �إلى مّكة في �سمن �لوفد �لثاني بالنيابة عن �أهل �لكوفة حيث 

 �إلى �لإمام �لح�سين
(((

 من كبار زعماء قبائلها لإي�سالها
(((

حمل ثالثة وخم�سين ر�سالة

للقاء  وتوّجه  رم�سان  �سهر  من  ع�سر  �لثاني  في  مّكة  �إلى  �لرحمن  عبد  ودخل   ,Q

�لإمامQ, ولّما وّجه �لإمامQ م�سلم بن عقيل �إلى �لكوفة �سّرح معه عبد �لرحمن 

و�آخرين من ر�سل �لكوفة, وبعد �لأحد�ث �لمريرة �لتي وقعت فيها رجع عبد �لرحمن �إلى 

�لإمامQ و�سار من جملة �أ�سحابه.

وفي �ليوم �لعا�سر من �لمحّرم ��ستاأذن �لإمامQ في �لنزول �إلى �لميد�ن فاأذن 

, وورد 
(5(

��ست�سهد �ل�سعر, وقاتل حّتى  ب�سيفه ويرتجز  �لأعد�ء ي�سربهم  له فتقّدم نحو 

.
(6(

�ل�سالم عليه في زيارتي �لناحية و�لرجبّية

)))  �لحد�ئق �لوردّية, �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص )8).

)))  وقعة �لطّف, �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص )8).

)))  �عتقد �لبع�ص باأّن عدد �لر�سائل كان مائة وخم�سين ر�سالة )تذكرة �لخو��ّص, �ص )))).

)))  �لأخبار �لطو�ل, �ص 9))؛ �لوفد �لأّول لأهل �لكوفة �سّم �أفر�دً� مثل عبد �هلل بن �سبع وعبد �هلل بن و�ل. و�سّم �لوفد �لثاني قي�ص 

بن م�سّهر وعبد �لرحمن �لأرحبّي, وفي �لمرحلة �لثالثة �أر�سلو� وفدً� �إلى �لإمام �سّم �سعيد بن عبد �هلل �لحنفّي وهانئ بن هانئ, 

وقد �لتقت �لوفود �لثالثة ببع�سها �لبع�ص في مّكة )�إب�سار �لعين, �ص )))).

)5)  �لأخبار �لطو�ل, �ص 9)).

)6)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 70.



(((

السابقون

 �ل�سحابةعبد �لرحمن بن عبد رّب �لأن�سارّي 

عبد الرحمن بن عروة الغفارّي

.Qأمير �لموؤمنين� 
(((

 بن حر�ق, وكان جّده حر�ق من �أ�سحاب
(((

هو �بن عروة

وجاء عبد �لرحمن ومعه �أخوه عبد �هلل وكانا من �أ�سر�ف �أهل �لكوفة ووجهائها �إلى 

كربالء و�سحبا �لإمام �لح�سينQ, وفي يوم عا�سور�ء تقّدم عبد �لرحمن مع �أخيه 

 Qلّما ر�أيا ت�سابق �لأ�سحاب للقتال و�لنزول �إلى �لميد�ن, تقّدما �إلى �لإمام �لح�سين

وقال له:»يا �أبا عبد �هلل �ل�سالم عليك, حازنا �لعدّو �إليك فاأحببنا �أن نقتل بين يديك 

نمنعك وندفع عنك«.

بقربه,  يقاتالن  وجعال  منه  فدنو�  مّني«,  اأُدن�ا  بكما,  »مرحباً   :Qلإمام� فقال 

وكان عبد �لرحمن يرتجز ويقول:

ـــــاِر ـــــًا َبـــــُنـــــو َغـــــفَّ ـــــّق ــــــَد َبـــــِنـــــي ِنــــــــــَز�ِرَقـــــــْد َعـــــِلـــــَمـــــْت َح ــــــْع َوِخــــــــــْنــــــــــَدٍف َب

ــــــــِر�ِر �ــــــــسْ
َ
ــــَر �لأ ــــــنَّ َمــــْعــــ�ــــسَ ــــــِرَب �ــــــسْ

َ
لأ

(5(

ــــاِر ــــاِرِم �لــــَبــــتَّ ـــِرِفـــيِّ �لــــ�ــــسَّ ـــالـــَمـــ�ـــسْ ِب

, وورد 
(((

وقاتل عبد �لرحمن و�أخوه بح�سور �لإمامQ قتاًل �سديدً� حّتى ��ست�سهد�

.
(5(

��سم عبد �لرحمن في زيارتي �لناحية و�لرجبّية

 �لملتحقونعبد �لرحمن بن م�سعود بن �لحّجاج 

 �لملتحقونعبد �هلل بن ب�سر �لخثعمّي 

عبد اهلل بن عروة الغفاريّ 

جاء عبد �هلل برفقة �أخيه عبد �لرحمن �إلى كربالء و�سحبا �لح�سينQ, وفي يوم 

)))  �أو »عزره« )وقعة �لطّف, �ص )))).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 75).

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سين, ج ), �ص 6).

)))  وقعة �لطّف, �ص ))) و5))؛ �إب�سار �لعين, �ص 75).

)5)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7 وج )0), �ص 0)).



(((

, ورد ��سم 
(((

عا�سور�ء وبعد �ل�ستئذ�ن من �لإمامQ قاتال معًا ومن ثّم ��ست�سهد� معًا

.
(((

عبد �هلل في زيارتي �لناحية و�لرجبّية

عبد اهلل بن عمير الكلبّي

كان رجاًل �أ�سمر )�آدم( طويل �لقامة �سديد �ل�ساعدين بعيد ما بين �لمنكبين.

بها,  و�سكن  �لكوفة  نزل  و�ل�سرف,  و�ل�سجاعة  بالبطولة  م�سهورً�  �هلل  عبد  وكان 

وعرف   Qهلل� عبد  �أبي  بالإمام  لاللتحاق  يتجّهزون  �لنخيلة  في  �لقوم  ر�أى  ولّما 

يكون  �أّل  لأرجو  و�إّني  حري�سًا  �ل�سرك  �أهل  جهاد  على  كنت  لقد  »و�هلل  قال:  باأمرهم 

جهاد هوؤلء �لذين يغزون �بن بنت نبّيهم �أي�سر ثو�بًا عند �هلل من ثو�به �إّياي في جهاد 

�لم�سركين«.

ودخل �إلى �مر�أته و�أخبرها بما �سمع و�أعلمها بما يريد فقالت له: �أ�سبت �أ�ساب �هلل 

بك �أر�سد �أمورك �فعل و�أخرجني معك, قيل: فخرج من �لكوفة لياًل و�أخرج معه زوجته 

�أّم وهب حّتى �أتيا �إلى �لح�سينQ, وفي يوم عا�سور�ء لّما رمى �بن �سعد �أّول �ل�سهام 

مبتدئًا �لقتال خرج �ثنان من جي�ص �لأعد�ء يطلبان مبارزة �لأقر�ن لهما, فوثب حبيب 

بن عمير من  �هلل  عبد  فقام  »اجل�سا«,  لهما:  قال   Qلح�سين� �لإمام  �أّن  �إّل  وبرير 

»اإّني  قال:  �لطويلة  قامته  ر�أى  فلّما  �إليهما  �لخروج  في   Qلإمام� و��ستاأذن  مكانه 

اأح�سبه لالأقران قّتاًل«, فاأذن له وتوّجه �بن عمير نحو �لرجلين وقتلهما بعد �أن قطعت 

�أ�سابع يده �لي�سرى.

ومن ثّم رجع نحو �لح�سينQ, وظّل يقاتل عبد �هلل في مي�سرة �لإمامQ �إلى 

 على يدي هانئ بنت ثبيت �لح�سرمّي وبكير بن حّي �لتميمّي, ورد �ل�سالم 
(((

�أن ��ست�سهد

.
(((

عليه في زيارتي �لناحية و�لرجبّية

)))  وقعة �لطّف, �ص ))) و5))؛ �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سين, ج ), �ص 7)؛ �إب�سار �لعين, �ص 75).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7 وج )0), �ص 0)). 

)))  �إب�سار �لعين, �ص80) و)8).

)))  بحار �لأنو�ر, ج5), �ص)7 وج )0), �ص0)).



((5

السابقون

عبد اهلل بن يزيد العبدّي الب�سرّي

�إلى مّكة و�لتحق بالإمامQ وفي  �أبيه و�أخيه عبيد �هلل من �لب�سرة  جاء برفقة 

.
(((

كربالء ��ست�سهد في �لحملة �لأولى

 �ل�سفر�ءعبد �هلل بن يقطر 

عبيد اهلل بن يزيد العبدّي الب�سريّ 

جاء برفقة �أبيه يزيد بن ثبيط و�أخيه عبد �هلل من �لب�سرة �إلى مّكة و�لتحق بالإمام 

.
(((

�لح�سينQ, وفي يوم عا�سور�ء ��ست�سهد في �لحملة �لأولى

 �لمو�لي عقبة بن �سمعان 

عقبة بن ال�سلت الجهنيّ 

كان عقبة من �أهالي جهينة, ولّما عبر �لح�سينQ من تلك �لمنطقة �سحب �لإمام

.
(((

Q وجاء معه �إلى كربالء و��ست�سهد في يوم عا�سور�ء

عّمار بن ح�ّسان الطائيّ 

�أبوه  وكان  �لمعروفين  �ل�سجعان  ومن  �لولء  في  �لمخل�سين  �ل�سيعة  من  عّمار  كان 

ح�ّسان بن �سريح من �أ�سحاب �أمير �لموؤمنينQ و��ست�سهد معه في معركة �سّفين.

وكان عّمار قد �سحب �لإمام �لح�سينQ من مّكة, وقاتل في يوم عا�سور�ء بين 

.
(((

يدي �لإمام حّتى ��ست�سهد

في  �لهمام  �ل�سهيد  هذ�  على  �ل�سالم  ورد   ,
(5(

�لأولى �لحملة  �سهد�ء  من  �أّنه  وذكر 

.
(6(

زيارتي �لناحية و�لرجبّية

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص 89) و90)؛ ر�جع: ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص ))).

)))  �لحد�ئق �لوردّية, �ص )))؛ �إب�سار �لعين �ص )0)؛ ر�جع: ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)))  تنقيح �لمقال, ج ), �ص 7)؛ �إب�سار �لعين, �ص 97).

)5)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص ))).

)6)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7 وج )0), �ص 0))؛ ر�جع: ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).



((6

 �ل�سحابةعّمار بن �أبي �سالمة �لد�لنّي 

عمارة بن �سلخب الأزديّ 

كان عمارة بن �سلخب من �سيعة �لكوفة وعند خروج م�سلم بن عقيل في �لكوفة بايعه 

, وبعد ��ست�سهاد م�سلم �أمر �بن زياد باأن 
(((

وخرج معه وقب�ص عليه محّمد بن �لأ�سعث

. فانطلقو� به �إلى �لأزد و�سربت عنقه.
(((

يوؤخذ �إلى قومه وي�سرب عنقه

 �لأطفال و�ل�سبابعمرو بن جنادة �لأن�سارّي �لخزرجّي 

عمرو بن خالد الأ�سدّي ال�سيداوّي

كان عمرو �سريفًا في �لكوفة ومن �ل�سخ�سّيات �لمعروفة فيها وكان �سيعّيًا مخل�ص 

�لولء لأهل �لبيت R, قام مع م�سلم بن عقيل حّتى �إذ� خانته �أهل �لكوفة لم ي�سعه �إّل 

�لختفاء, ولّما �سمع بقتل قي�ص بن م�سّهر و�أّنه �أخبر �أّن �لح�سينQ قد بد�أ تحّركه, 

�لطائّي  �لطرماح بن عدّي  �ل�سيعة ومعه غالمه وكان دليلهم  �إليه مع جماعة من  �سار 

فالتحقو� به في منزل عذيب �لهجانات.

�ل�سديد   Qلإمام� برف�ص  جوبه  �أّنه  �إّل  عليهم  �لقب�ص  �أر�د  �لحّر  ر�آهم  ولّما 

وتاأكيده في �لدفاع عنهم, فكّف عنهم �لحّر. وفي يوم عا�سور�ء حمل وجماعته على �لقوم 

فحا�سروهم فهّب �إليهم �أبو �لف�سل �لعّبا�ص فا�ستخل�سهم, وفي منت�سف �لطريق عاود 

�لعدّو هجومه عليهم ف�سّد عمرو و�أ�سحابه عليهم وقاتلو� قتاًل �سديدً� حّتى ��ست�سهدو� 

.
(((

 ورد ��سم عمرو في زيارتي �لناحية و�لرجبّية
(((

جميعًا,

 �لملتحقون  عمرو بن �سبعة �ل�سبعّي 

 �ل�سفر�ءعمرو بن قر�سة �لأن�سارّي 

)))  وقعة �لطّف, �ص 5)).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص ))).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 5)) و6))؛ ر�جع: ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7 وج )0), �ص 0)).



((7

السابقون

 �لجرحى عمرو بن عبد �هلل �لجندعّي 

 �لمو�ليقارب بن عبد �هلل �لدوؤلّي 

قا�سط بن زهير التغلبيّ 

�أحد �أ�سحاب �أمير �لموؤمنينQ, �سارك مع �لإمامQ �أثناء خالفته في حروبه 

�أي�سًا, و�أقام في �لكوفة, ومع   Qل �سّيما �سّفين, وُعّد من �أ�سحاب �لإمام �لح�سن

ورود �لإمام �أبي عبد �هللQ �إلى كربالء خرج �إليه مع �أخويه مق�سط وكردو�ص فجاوؤوه 

. وذكر قا�سط بن 
(((

لياًل, وفي يوم عا�سور�ء برز قا�سط �إلى �لأعد�ء وقاتل حّتى ��ست�سهد

.
(((

, وورد �ل�سالم عليه في زيارة �لناحية
(((

زهير في جملة �سهد�ء �لحملة �لأولى

 �لملتحقونقا�سم بن حبيب �لأزدّي 

قعنب بن عمرو النمرّي

�إلى  و�ن�سّم  كربالء  �إلى  �ل�سعدّي  �لحّجاج  مع  جاء  �لب�سرة,  �سيعة  من  قعنب  كان 

, ورد �ل�سالم عليه في 
(((

�لح�سينQ وقاتل في يوم عا�سور�ء بين يديه حّتى ��ست�سهد

.
(5(

زيارة �لناحية

 �ل�سفر�ءقي�ص بن م�سّهر �ل�سيد�وّي 

كردو�س بن زهير التغلبيّ 

�أثناء خالفته في   Qسارك مع �لإمام� ,Qأمير �لموؤمنين� �أ�سحاب  كان من 

حروبه ل �سّيما �سّفين, وعّد كردو�ص من �أ�سحاب �لإمام �لح�سنQ و�أقام في �لكوفة, 

ومع ورود �لإمام �لح�سينQ �إلى كربالء ترك كردو�ص و�أخو�ه مق�سط وقا�سط �لكوفة 

)))  �إب�سار �لعين, �ص 00).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 67).

)))  بحار �لأنو�ر, ج )0), �ص )7).

)))  �لحد�ئق �لوردّية, �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص 5)).

)5)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7, وج )0), �ص )7).



((8

�لأعد�ء  نحو  برزو�  عا�سور�ء  يوم  وفي  كربالء  في   Qلح�سين� نحو  وتوّجهو�  لياًل 

, ورد �ل�سالم 
(((

. ذكر كردو�ص في جملة �سهد�ء �لحملة �لأولى
(((

وقاتلو� حّتى ��ست�سهدو�

.
(((

عليه في زيارتي �لناحية و�لرجبّية

كنانة بن عتيق التغلبيّ 

وكان �سجاعًا من �سجعان   ,Qلح�سين� �لإمام   
(((

�أ�سحاب كنانة في جملة  ذكر 

�لح�سينQ في كربالء  �إلى  للقر�آن جاء  وقارئًا  �لكوفة وعابدً� من عّبادها وز�هدً� 

, وذكر �آخرون 
(6(

 بين يديه. �عتبر بع�سهم باأّنه ��ست�سهد في �لحملة �لأولى
(5(

و��ست�سهد

 بعد �أن قاتل قتاًل �سديدً� ورد ��سمه في زيارتي 
(7(

باأّنه قتل ما بين �لحملة �لأولى و�لظهر

.
(8(

�لناحية و�لرجبّية

 �ل�سباب مالك بن عبد �هلل بن �سريع 

مجمع بن زياد بن عمرو الجهنيّ 

 Qكان مجمع بن زياد في منازل جهينة حول �لمدينة, ومع عبور قافلة �لح�سين

في منطقتهم تبعه مجمع مع جماعة من �لجهنّيين و�لتحق بالإمامQ, ولّما �نف�ّص 

.
(9(

�لأعر�ب من حوله �أقام معه في كربالء و��ست�سهد في يوم عا�سور�ء

مجمع بن عبد اهلل العائذّي

�أبوه عبد �هلل من �سحابة �لنبّي محّمد P وكان مجمع من �أ�سحاب �أمير �لموؤمنين

)))  �إب�سار �لعين, �ص 00).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 67).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7 وج )0), �ص )7)؛ ر�جع: ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)))  رجال �لطو�سّي, �ص )0)؛ و�دعى �لبع�ص �أّن كنانة �سهد معركة �أحد مع �أبيه عتيق, وكان من �أ�سحاب ر�سول �هللP. )و�سيلة 

�لد�رين, �ص )8)؛ �لإمام �لح�سينQ في كربالء, ج ), �ص )0)). 

)5)  ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)6)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص ))).

)7)  �إب�سار �لعين, �ص 99).

)8)  �أن�سار �لح�سين, �ص )9.

)9)  �لحد�ئق �لوردّية, �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص )0)؛ ر�جع: ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).



((9

السابقون

Q, و�لتحق بالإ�سافة �إلى �بنه عائذ وعمرو بن خالد بالإمام �لح�سينQ, ولّما 

بحمايتهم  وقام  ذلك  من  ومنعه   Qلإمام� تدّخل  عليهم  �لقب�ص  �إلقاء  �لحّر  �أر�د 

و��ستخبر �لإمامQ من مجمع عن �أحو�ل �أهل �لكوفة فقال له مجمع: »�أّما �أ�سر�ف 

به  وت�ستخل�ص  وّدهم  بذلك  ي�ستمال  غر�ئزهم  وُملئت  ر�سوتهم  عظمت  فقد  �لنا�ص 

�إليك  تهوي  �أفئدتهم  فاإّن  بعد  �لنا�ص  �سائر  و�أّما  عليك,  و�حٍد  �ألب  فهم  ن�سيحتهم, 

و�سيوفهم غدً� م�سهورة عليك«.

و�ساأله �لإمامQ عن ر�سوله قي�ص بن م�سّهر فاأخبره مجمع باأّن �لح�سين بن تميم 

قد �ألقى �لقب�ص عليه.

وبرز مجمع مع جماعته في يوم عا�سور�ء نحو �لأعد�ء و��ست�سهدو� جميعًا في مكان 

.
(((

, ذكر ��سم هذ� �ل�سهيد في زيارتي �لناحية و�لرجبّية
(((

و�حد

 �لملتحقونم�سعود بن �لحّجاج �لتيمّي 

 �ل�سحابةم�سلم بن عو�سجة �لأ�سدّي 

م�سلم )اأ�سلم( بن كثير الأزديّ 

كان تابعّيًا كوفّيًا, �سحب �أمير �لموؤمنينQ و�أ�سيبت رجله في بع�ص حروبه.

و�نطلق �بن كثير �لأزدّي من �لكوفة قا�سدً� �للتحاق بالإمام �لح�سينQ فو�فاه 

.
(((

قريبًا من كربالء و�لتحق به

.
(((

وذكر �لموؤّرخون باأّنه من �سهد�ء �لحملة �لأولى

ورد ��سمه في زيارة �لناحية تحت عنو�ن »اأ�سلم بن كثير« وفي �لزيارة �لرجبّية ورد 

.
(5(

ذكره با�سم »�سليمان بن كثير« و�لمق�سود منهما هو نف�ص م�سلم هذ�

)))  �إب�سار �لعين, �ص 6)).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7, وج )0),�ص 0)), ر�جع: ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 85).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 85)؛ ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)5)  �أن�سار �لح�سين, �ص )9.



((0

مق�سط بن زهير التغلبيّ 

�سّيما  �أّيام خالفته ول  �لموؤمنينQ, �سارك معه في حروبه  �أمير  �أ�سحاب  �أحد 

في معركة �سّفين, وعّد �أي�سًا من جملة �أ�سحاب �لإمام �لح�سنQ, كان مقيمًا في 

�أخويه �لآخرين  �إلى كربالء, جاء مق�سط مع   Qلكوفة, ومع ورود �لإمام �لح�سين�

كردو�ص وقا�سط من �لكوفة لياًل و�لتحقو� بالإمام �لح�سينQ في كربالء, وفي يوم 

. �عتبر مق�سط من جملة 
(((

عا�سور�ء برزو� نحو �لأعد�ء وقاتلو� حّتى ��ست�سهدو� جميعًا

.
(((

�سهد�ء �لحملة �لأولى

 �لمو�لي منجح بن �سهم )مولى �لح�سن( 

 �لجرحى �لموقع بن ثمامة �لأ�سدّي �ل�سيد�وّي 

 �لأ�سرى نافع بن هالل �لجملّي 

 �لمو�لي ن�سر بن �أبي نيزر 

 �لملتحقوننعمان بن عمرو �لأزدّي �لر��سبّي 

نعيم بن العجالن الخزرجيّ 

وقاتل   Qلموؤمنين� �أمير  وكان من �سحابة  و�سعر�ئها,  �لكوفة  �أهل  �سجعان  من 

, ولّما ورد �لح�سينQ �إلى �لعر�ق خرج نعيم �إليه و�سار معه, 
(((

بين يديه في �سّفين

, ورد 
(((

ولّما كان �ليوم �لعا�سر من �لمحّرم تقّدم �إلى �لقتال و��ست�سهد في �لحملة �لأولى

.
(5(

�ل�سالم عليه في زيارتي �لناحية و�لرجبّية

)))  �إب�سار �لعين, �ص 00).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 67).

)))  كان لنعيم �أخو�ن هما: �لن�سر و�لنعمان, وهما من �أ�سحاب �أمير �لموؤمنينQ �أي�سًا, وقد توّفيا في �لكوفة قبل �سنة �إحدى 

و�سّتين للهجرة )�إب�سار �لعين, �ص 58)).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 58).

)5)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7 وج )0), �ص 0))؛ ر�جع: ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).



(((

السابقون

 �لمو�لي و��سح �لتركّي 

 �لأ�سرى وهب بن وهب 

 �ل�سحابةهانئ بن عروة �لمر�دّي 

الهفهاف بن مهّند الرا�سبّي الب�سريّ 

 ,Qلموؤمنين� �أمير  �أ�سحاب  و�أحد  �ل�سجعان ومن فر�سانها,  �لب�سرة  من �سيعة 

�سارك معه في حروبه, خرج من �لب�سرة ملتحقًا بالإمام �لح�سينQ فو�سل كربالء 

 ,Qع�سر �ليوم �لعا�سر وعندما �ساأل جنَد �بن �سعد عن �لخبر و�أين �لإمام �لح�سين

فقالو� له من �أنت؟ فقال: �أنا �لهفهاف جئت لن�سرة �لح�سينQ, فقالو� له: قد قتلنا 

�لح�سينQ و�أ�سحابه و�أن�ساره وكّل من لحق به و�ن�سّم �إليه... و�أما ترى هجوم �لقوم 

على �لمخّيم و�سلبهم بنات ر�سول �هلل و�إحر�ق �لخيام... فلّما �سمع �لهفهاف مقالتهم 

�نت�سى �سيفه و�سّد عليهم ي�سربهم ب�سيفه فقتل منهم مقتلة عظيمة و�أثخن بالجر�ح, 

.
(((

ف�ساح عمر بن �سعد �أن �حملو� عليه من كّل جانب فحا�سروه حّتى ��ست�سهد

)2(
يزيد بن ثبيط العبدّي الب�سرّي

كان يزيد من �سيعة �لب�سرة وكبير قومه, من �أ�سحاب �أبي �لأ�سود �لدوؤلّي وكان �بن 

ثبيط هذ� يترّدد �إلى د�ر مارية حيث كان مركزً� لجتماعات �ل�سيعة في �لب�سرة يتحّدثون 

على  �سّمم   Qلح�سين� �لإمام  تحّرك  �أحد�ث  على  دقيق  ب�سكل  �طلع  وعندما  فيه, 

�للتحاق به و�أخبر بذلك �أبناءه �لع�سرة ودعاهم �إلى �لخروج معه, فاأجابه �إلى دعوته ولد�ه 

عبد �هلل وعبيد �هلل, ثّم �إّن يزيد بن ثبيط قام في بيت مارية بدعوة �ل�سيعة �إلى �لخروج 

معه �أي�سًا �إّل �أّنهم تعّللو� له بالخوف من �أ�سحاب �بن زياد ولم يجيبوه على دعوته.

ثّم خرج ومعه �بناه ومولى له ومعه �ثنان �آخر�ن هما: �سيف بن مالك و�لأدهم تاركًا 

رجال  علم  م�ستدركات  �ص )))؛  �لوردّية,  �لحد�ئق  �ص )0),  �لد�رين,  و�سيلة  �ص 56)؛   ,Qلح�سين� مع  قتل  من  ت�سمية    (((

�لحديث, ج 8, �ص )6)؛ �لإمام �لح�سينQ في كربالء, �ص ))) و)5).

)))  ورد في �لزيارة �لناحية ��سم زيد بن ثبيت �لقي�سّي و��سم ولديه عبد �هلل وعبيد �هلل و�لظاهر �أّنه نف�ص يزيد هذ�.



(((

�لب�سرة وقا�سدً� نحو مّكة �سالكًا طريق �ل�سحر�ء �لقاحلة و�لموح�سة, حّتى و�سل �إلى 

ثبيط  يزيد بن  بالأبطح فا�ستر�ح  �لح�سينQ وهو  �لإمام  �إلى  و�نتهى  �لوحي  �أر�ص 

في رحله, ثّم خرج �إلى منزل �لإمام �لح�سينQ, وبلغ �لح�سينQ مجيئه فجعل 

�لح�سينQ في  �إلى منزلك, فجل�ص  له: قد خرج  فقيل  �إلى رحله  يطلبه حّتى جاء 

رحل يزيد بن ثبيط ينتظره, و�أقبل يزيد لّما لم يجد �لح�سينQ في منزله و�سمع �أّنه 

ذهب �إليه ر�جعًا على �أثره, فلّما ر�أى �لح�سينQ في رحله �أعرب عن فرحه و�سروره 

.
(((

ِل اهلِل َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْليَْفَرُحوْا } بذكر هذه �لآية: { ُقْل ِبَف�ضْ

ثّم �سّلم عليه وجل�ص �إلى جانبه و�أخبره بما جرى معه وبالذي جاء له, فدعا له �لح�سين

Q بخير, ثّم �سّم يزيد رحله �إلى رحل �لإمامQ وتوّجه معه �إلى كربالء, وفي 

 )ر�سو�ن �هلل عليه(.
(((

يوم عا�سور�ء وبعد مبارزة �لأقر�ن وجهًا لوجه ��ست�سهد

 �لملتحقونيزيد بن زياد بن مهاجر �لكندّي 

يزيد بن مغفل الجعفيّ 

كان يزيد بن مغفل �أحد �ل�سجعان من �ل�سيعة و�ل�سعر�ء �لمجيدين, وُعرف باأّنه من 

�أ�سحاب �لإمام علّيQ, حارب معه في �سّفين, وبعثه في حرب »الخريت« �لذي كان 

.
(((

من �لخو�رج

بني  منزل  وفي  معه,  وبقي  مّكة  من  منذ خروجه   Qلح�سين� �لإمام  ر�فق  وقد 

مقاتل �أر�سله �لإمامQ مع �بن عّمه �لحّجاج بن م�سروق �لجعفّي �إلى خيمة عبيد �هلل 

.
(((

بن �لحّر لبالغه دعوة �لإمامQ لاللتحاق به فلم يقبل �بن �لحّر بذلك

ومع �سروع �لقتال في �ليوم �لعا�سر طلب يزيد بن مغفل �لإذن من �لإمام �أبي عبد �هلل

�إليهم وهو يرتجز �ل�سعر, فقاتل قتاًل  Q للنزول �إلى �لميد�ن وقتال �لأعد�ء فبرز 

.
(5(

عظيمًا حّتى ��ست�سهد

)))  �سورة يون�ص, �لآية: 58.

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص 89) و90)؛ ر�جع: ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص )9)؛ �إب�سار �لعين, �ص )5).

)))  خز�نة �لأدب, ج ), �ص 58).

)5)  �إب�سار �لعين, �ص )5)؛ تنقيح �لمقال, ج ), �ص 8)).



(((

السابقون

تذكير

من  �أّنها  على  و�ل�سخ�سّيات  �لأفر�د  بع�ص  �أ�سماء  �لتاريخّية  �لمتون  بع�ص  في  ورد 

.
(((

�سهد�ء كربالء و�أغلب تلك �لأ�سماء غير م�سهورة ول معروفة

و�سوف نذكر في هذ� �لمجال فقط �أ�سماء هوؤلء �لأ�سخا�ص:

 ,
(5(

, بدر بن رقيط
(((

, �أني�ص بن معقل
(((

, �أبو �لهياج
(((

�إبر�هيم بن �لح�سين �لأ�سدّي

.
(8(

, جعبة بن قي�ص بن م�سلمة
(7(

, جبلة بن عبد �هلل
(6(

جابر بن عروة �لغفارّي

 ,
((0(

, �لحنوف بن �لحارث
(9(

حماد بن حماد �لخز�عّي, حنظلة بن عمرو �ل�سيبانّي

, د�رم بن 
((((

, خالد بن عمرو بن خالد �لأزدّي
((((

حّيان بن �لحارث �ل�سلمانّي �لأزدّي

.
((6(

, ز�ئدة بن مهاجر
((5(

, رميث بن عمرو
((((

, ربيعة بن خوط
((((

عبد �هلل �ل�سائدّي

ّحفت �أي�سًا فورد مثاًل ��سم عمرو بدًل عن عمر و��سم عبد �هلل بدًل عن عبيد �هلل و�لعك�ص كذلك. )))  بل �إّن بع�ص �لأ�سماء قد �سُ

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 05).

)))  �لإ�سابة, ج ), �ص 80.

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )0).

)5)  ورد �ل�سالم عليه وعلى ولديه عبد �هلل وعبيد �هلل في �لزيارة �لرجبّية )بحار �لأنو�ر, ج )0), �ص 0))(؛ وحيث �إّنه لم يكن في 

كربالء �سوى �أخوين با�سم عبد �هلل وعبيد �هلل وهما �بنا يزيد بن ثبيط, قيل: �إّن هذ� �ل�سم قد �سّحف فيه )�لإمام �لح�سين

Q في كربالء, �ص )))).

)6)  م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج ), �ص )0).

)7) ورد ��سمه في �لزيارة �لرجبّية )بحار �لأنو�ر, ج )0), �ص 0))(. وقيل: �إّنه ت�سحيف جبلة بن علّي �ل�سيبانّي. 

)8)  �لإ�سابة, ج ), �ص 85).

)9)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص ))).

)0))  ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

))))  ورد ��سمه في زيارة �لناحية )بحار �لأنو�ر, ج )0), �ص )7)(. وفي بع�ص �لن�سخ ورد ��سمه �لحّباب بن �لحارث �ل�سلمانّي �لأزدّي 

�لإمام  �لطو�سّي, �ص 99؛  �ل�سلمانّي )رجال  �لحارث )�لحرث(  �لمر�د هو جنادة بن  �إّن  �لأنو�ر, ج 5), �ص )7( وقيل:  )بحار 

�لح�سينQ في كربالء, �ص )5)).

))))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )0).

))))  جمهرة �أن�ساب �لعرب, �ص 95).

))))  ذخيرة �لد�رين, �ص 88).

)5))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 78.

)6))  �لزيارة �لرجبّية؛ ومن �لممكن �أن يكون يزيد بن زياد بن مها�سر )�لإمام �لح�سينQ في كربالء, �ص )5)).



(((

 ,
(((

, زيد بن معقل
(((

, زهير بن �سلمان
(((

, زهير بن �سائب
(((

زهير بن ب�سر �لخثعمّي

 ,
(7(

�لأزدّي �سليمان  بن  �سليمان   ,
(6(

ربيعة بن  �سليمان   ,
(5(

�لتميمّي بن  بن حنظلة  �سعد 

, �سياب 
((0(

, �سبيب بن جر�د �لكالبّي
(9(

, �سويد مولى �ساكر
(8(

�سليمان بن عون �لح�سرمّي

.
((((

, عامر بن مالك
((((

, عامر بن ح�ّسان
((((

, عامر بن جليدة
((((

بن عامر

, عبد �هلل بن عمرو 
((6(

, عبد �لرحمن بن يزيد
((5(

عبد �لرحمن بن عبد �هلل �ليزنّي

 ,
((0(

, عثمان بن فروة
((9(

, عبيد �هلل بن قي�ص
((8(

, عبد �هلل بن قي�ص
((7(

بن عّيا�ص بن قي�ص

, عمير بن عبد �هلل 
((((

, عمرو بن مطالع �لجعفّي
((((

, عمر بن كناد
((((

عمر�ن �بن كعب

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))؛ ورد في �لزيارة �لرجبّية بعنو�ن زهير بن ب�سير, وفي �لتاريخ لم يذكر �سوى ��سم عبد 

�هلل بن ب�سر �لخثعمّي.

)))  �لزيارة �لرجبّية.

)))  �لزيارة �لرجبّية, وقيل: �إّنه زهير بن �سليم.

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 78؛ وقيل: �إّنه يزيد بن مغفل.

)5)  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سين, ج ), �ص 7).

)6)  ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)7)  �لزيارة �لرجبّية.

)8)  نف�ص �لم�سدر.

)9)  قيل: �إّن �لمر�د منه نف�ص �سوذب مولى �ساكر.

)0))  و�سيلة �لد�رين, �ص 57)؛ تنقيح �لمقال, ج ), �ص 80.

))))  ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5)؛ قيل: �إّنه �لحّباب بن عامر.

))))  �لزيارة �لرجبّية.

))))  ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

))))  �لزيارة �لرجبّية.

)5))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )0).

)6))  �لزيارة �لرجبّية.

)7))  ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)8))  نف�ص �لم�سدر.

)9))  نف�ص �لم�سدر.

)0))  �لزيارة �لرجبّية.

))))  ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5)؛ عمر بن �أبي كعب قيل: �إّنه �أبو ثمامة حيث �إّن ��سمه عمر بن عبد �هلل بن كعب.

))))  �لزيارة �لرجبّية.

))))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )0)؛ وقيل �أي�سًا: عمرو وعمر�ن بن كعب بن �أبي كعب, وقيل: �إّنه نف�ص عمر بن �أبي كعب, )نف�ص 

�لم�سدر, �ص ))), م�ستدركات علم رجال �لحديث, ج 6, �ص 75 و08)).



((5

السابقون

.
(((

, قا�سم بن ب�سر
(((

, غيالن بن عبد �لرحمن
(((

�لمذحجّي

, م�سلم بن 
(6(

, مالك بن دود�ن
(5(

, كثير بن عبد �هلل
(((

قي�ص بن عبد �هلل �لهمد�نّي

, يحيى بن 
((0(

, همام بن �سلمة �لقان�سّي
(9(

, هالل بن �لحّجاج
(8(

, منيع بن زياد
(7(

كناد

 ,
((((

, يزيد بن �لح�سين �لهمد�نّي �لم�سرقّي
((((

, يحيى بن هانئ بن عروة
((((

�سليم �لمازنّي

.
((((

ويزيد بن عبد �هلل

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )0).

)))  �لزيارة �لرجبّية.

)))  ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)))  �لزيارة �لرجبّية.

)5)  ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)6)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص ))).

)7)  �لزيارة �لرجبّية.

)8)  نف�ص �لم�سدر.

)9)  �ل�سدوق, �لأمالي, �ص 7))؛ �عتبر �لبع�ص �أّنه ت�سحيف نافع بن هالل وذلك للرجز �لذي قاله في �لميد�ن )�لإمام �لح�سين

Q في كربالء, �ص )))).

)0))  ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

))))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )0).

))))  تنقيح �لمقال, ج )د �ص ))).

))))  نف�ص �لم�سدر, �ص 5))؛ قيل: �إّنه ت�سحيف »برير ب� ح�سير« )قامو�ص �لرجال, ج ), �ص )9)).

))))  ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).





الفصل الثالث 

امللتحقون  





((9

امللتحقون

 Qلإمام �لح�سين� �أ�سحاب  �إذ نرى في  �لتغيير و�لنقالب  مّثلت كربالء �ساحة 

و�أن�ساره بع�ص �ل�سخ�سّيات و�لوجوه �لتي تغّير حالها وتبّدلت وجهتها فانقلبو� من �لذّلة 

�إلى �لعّزة و�سّكل هوؤلء عنو�ن: »الملتحق�ن« في ثورة عا�سور�ء.

كربالء  في   Qلح�سين� �لإمام  مع�سكر  �إلى  �لكوفّيين  لبع�ص  �لتحّول  م�سير  �إّن 

��ستمّر حّتى ظهر �ليوم �لعا�سر من �لمحّرم, فالبع�ص منهم �لتحق به بعد �أن رّد �بن �سعد 

, و�لتحق به 
(((

طلب �لإمام �لح�سينQ وبعد ت�سميم �لكوفّيين على �لحرب و�لقتال

.
(((

�آخرون في ظلمة ليل عا�سور�ء

يزيد  بن  �لحّر  �لتحاق  بعد   Qهلل� عبد  �أبي  بالإمام  كبيرة  جماعة  و�لتحقت 

.
(((

بمع�سكر �لح�سين

�لتحقو�  �سعد  �بن  رجاًل من جي�ص  وثالثين  �ثنين  فاإّن  �بن طاوو�ص  قول  حّد  وعلى 

.
(((
Qبالإمام �لح�سين

بالإمام �لتحقو�  �إّن ثالثين رجاًل من جي�ص �بن �سعد  �لأندل�سّي ذلك بقوله:  ويوؤّكد 

.
(5(

Q في يوم عا�سور�ء

�إّل �أّن ما يمكن �ل�ستناد �إليه هو �أّن �أوج �لتغيير و�لتحّول قد تّم في ليلة �لعا�سر من 

)))  �إب�سار �لعين,�ص)9), و�سيلة �لد�رين,�ص6))/7)).

)))  �إب�سار �لعين,�ص86)/87)/)9).

98)(, نعم  ) �ص  �أّن �لتحاق �لأ�سحاب كان بعد �لتحاق �لحّر.)حياة �لإمام �لح�سين بن علّي عليه �ل�سالم ج  )))  يرى �لبع�ص 

�أّن جميع �لملتحقين �لتحقو�  �لتحاق �لحّر كان من �لأ�سباب �لأ�سّد تاأثيرً� في �لتحاق بع�ص �لأ�سحاب, لكن هذ� لي�ص معناه 

بالإمام بعد �لحّر.

)))  �للهوف,�ص)9.

)5)  �لعقد �لفريد,ج5�ص8)).



(50

�لمحّرم حيث �إّن �لرجل و�لرجلين من جي�ص �بن �سعد كانو� يت�سّللون في ظلمة �لليل من 

مع�سكره �إلى مع�سكر �لإمام �لح�سينQ, و��ستمّر هذ� �لأمر حّتى يوم عا�سور�ء, وكما 

.
(((

يقول �ل�سماوّي: فاإّن عددهم و�سل �إلى ثالثين رجاًل

وقد �أ�سير في �لمتون �لتاريخّية �إلى هذه �لأ�سماء �لملتحقة بطريق �لخال�ص و�لنجاة:

اأب� الحت�ف بن الحرث الأن�سارّي العجالنيّ 

, وبهذه �لخلفّية خرج مع �أخيه �سعد ب�سحبة عمر بن �سعد 
(((

وكان قبل ذلك خارجّيًا

�أ�سحاب �لإمام �لح�سين �إلى كربالء, وفي ع�سر عا�سور�ء وبعد ��ست�سهاد  وقدما معه 

Q وعندما نادى باأعلى �سوته »األ نا�سٌر فين�سرنا« و�سمعته �لن�ساء و�لأطفال من 

�أهل �لبيت فت�سارخن وبكين, �سمع �أبو �لحتوف ند�ء �لإمامQ وبكاء �لن�ساء من �أهل 

�لبيتQ وعياله فانقلب حاله و�لتحق مع �أخيه �سعد بالإمامQ, ومال ب�سيفيهما 

.
(((

على �أعد�ئه حّتى قتال جماعة, ثّم ��ست�سهد�

بكر بن حّي التميميّ 

كان بكر مّمن خرج مع �بن �سعد لقتال �لإمامQ في كربالء, وفي يوم عا�سور�ء 

في  و��ست�سهد   ,
(((
Qلح�سين� بالإمام  �لتحق  و�لقتال  �لحرب  فتيل  ��ستعل  �أن  وبعد 

.
(5(

�لحملة �لأولى لالأعد�ء

ج�ين بن مالك التميميّ 

 Qلح�سين� قتال  على  �لعدّو  �سّمم  ولّما  كربالء,  �إلى  �سعد  �بن  مع جي�ص  خرج 

, وعّد من جملة �سهد�ء �لحملة 
(6(

�لتحق لياًل بالإمامQ, و��ست�سهد في يوم عا�سور�ء

.
(8(

, ورد �ل�سالم عليه في زيارتي �لناحية و�لرجبّية
(7(

�لأولى

)))  �إب�سار �لعين,�ص0)/)).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 59)؛ لم يقبل �لبع�ص بهذه �لن�سبة )قامو�ص �لرجال, ج 5, �ص 8)).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 59)؛ �لحد�ئق �لوردّية, �ص )))؛ ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)))  �إب�سار �لعين, �ص )9).

)5)  �لحد�ئق �لوردّية, �ص )))؛ ر�جع: ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)6)  �إب�سار �لعين, �ص )9).

)7)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص ))).

)8)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7. وج)0), �ص)7).



(5(

امللتحقون

الحارث بن امرئ القي�س الكنديّ 

كان �لحارث من �لرجال �ل�سجعان, ومّمن له مكانة في جي�ص �بن �سعد, وفي يوم عا�سور�ء 

.
(((

لّما رّدو� على �لح�سينQ كالمه و�سّممو� على قتله مال معه وقاتل حّتى ��ست�سهد

الحّر بن يزيد الرياحيّ 

من �ل�سخ�سّيات �لبارزة في �لكوفة و�أحد روؤ�سائها, �أر�سله �بن �سعد �أميرً� على �ألف 

فار�ص لعتر��ص �لإمام �لح�سين فلقيه في منطقة )ذو ح�سم(.

و�أمر �لإمام �لح�سينQ باإرو�ء �لحّر وجي�سه وخيولهم, وبعد �إقامة �سالة �لظهر 

و�لع�سر تكّلم �لح�سينQ مع �لحّر حول دعوة �أهل �لكوفة و�سبب مجيئه, فقال �لحّر: 

لبن  وت�سليمه  مالزمته  على  بت�سميمه   Qلإمام� و�أخبر  بدعوتهم,  له  علم  ل  باأّنه 

زياد, ومنعه من �ل�سير �إلى �لمدينة, وطال �لكالم بينهما �إلى �أن قّرر باأن يّتخذ �لح�سين 

زياد منتظرً� منه  �بن  �إلى  ر�سالة  يزيد  �لحّر بن  و�أر�سل  و�لمدينة,  �لكوفة  م�سيرً� غير 

.
(((

�لجو�ب

�أهل �لكوفة �للتحاق بالإمام �أربعة رجاٍل من  �أر�د  وفي منزل )عذيب �لهجانات( 

عنهم  للدفاع  نه�ص   Qلح�سين� �لإمام  لكن  �عتقالهم  على  �لحّر  ف�سّمم   Q

واأع�اني وقد كنت  اأن�سارّي  اإّنما ه�ؤلء  نف�سي,  به  اأمنع  »لأمنعّنهم مّما  للحّر:  وقال 

اأّل تعر�س لي ب�سي ء حّتى ياأتيك كتاب من ابن زياد«, فتر�جع �لحّر وكّف  اأعطيتني 

.
(((

عنهم

وعندما خرج �لإمامQ من ق�سر بني مقاتل وو�سل �إلى نينوى و�سل ر�سول �بن 

 Qبالح�سين يجعجع  �أن  �لحّر  من  فيها  يطلب  �لتي  ر�سالته  و�سّلمه  �لحّر  �إلى  زياد 

ويمنعه �لم�سير حّتى ينتظر �أمره فيما بعد, فنّفذ �لحّر ذلك �إلى �أن جاء �بن �سعد مع 

.
(((

جي�ص �لكوفة �إلى كربالء

)))  �إب�سار �لعين, �ص )7)؛ �لحد�ئق �لوردّية, �ص ))).

)))  وقعة �لطّف, �ص )7).

)))  نف�ص �لم�سد, �ص )7) و)7).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 77).



(5(

وفي يوم عا�سور�ء لّما عزم �لكوفّيون على �لحرب و�لقتال �ساأل �لحّر �بن �سعد: �أمقاتٌل 

�أنت هذ� �لرجل؟! فاأبلغه �بن �سعد بعزمه على ذلك.

وفي تلك �لأثناء �سّمم �لحّر على �للتحاق بالإمام �لح�سينQ و�أقبل حّتى وقف 

من �لنا�ص موقفًا ومعه رجل من قومه يقال له: قّرة بن قي�ص فقال: »يا قّرة هل �سقيت 

فر�سك �ليوم؟« فقال له: ل, قال له:»فما تريد �أن ت�سقيه«؟ قال قّرة: فظننت و�هلل �أّنه 

يريد �أن يتنّحى فال ي�سهد �لقتال ويكره �أن �أر�ه حيث ي�سنع ذلك, فقلت له: لم �أ�سقه و�أنا 

.
(((

منطلق فاأ�سقيه

ولّما �سّك �لمهاجر بن �أو�ص بما يفعله �لحّر قال له: ما تريد يا �بن يزيد, �أتريد �أن 

تحمل؟... ثّم قال له: �إّن �أمرك لمريب!! و�هلل ما ر�أيت منك في موقف قّط مثل هذ�, ولو 

قيل لي: من �أ�سجع �أهل �لكوفة؟ ما عدوتك, فما هذ� �لذي �أرى منك؟

فقال له �لحّر: »�إّني و�هلل �أخّير نف�سي بين �لجّنة و�لّنار, فو�هلل ل �أختار على �لجّنة 

�سيئًا ولو قّطعت وُحرّقت«.

, ولّما �قترب مـــن خيمة 
(((
Qثـــّم �إّن �لحـــّر �سرب فر�ســـه فلحـــق بالح�سيـــن

ّنه  �لإمـــامQ- وكاإ�ســـارة منه على تـــرك �لحرب و�لقتـــال- خلع درعـــه و�أظهر �أ

قـــد جاء طالبًا �لأمـــان, و�قترب �إلى �لحّد �لـــذي عرفه �لجميـــع, ف�سّلم على �لإمام 

نـــا �ساحبك �لـــذي حب�ستك عن  وقـــال له:»جعلنـــي �هلل فـــد�ك يا �بن ر�ســـول �هلل, �أ

�لرجـــوع و�سايرتـــك في �لطريـــق وجعجعت بك فـــي هذ� �لمـــكان, و�هلل �لذي ل �إله 

�إّل هـــو مـــا ظننت �أّن �لقوم يـــرّدون عليك مـــا عر�سته عليهم �أبـــدً�, ول يبلغون منك 

هـــذه �لمنزلـــة... و�إّني تائب �إلى �هلل مّمـــا �سنعت, فترى لي من ذلـــك توبة؟« فقال 

لـــه �لح�سيـــنQ: »نع���م يت����ب اهلل علي���ك ويغف���ر ل���ك« ثـــّم قـــال له: »اأن���زل عن 

فر�س���ك«.

.
(((

فقال �لحّر:»�أنا لك فار�سًا خيٌر مّني ر�جاًل �أقاتلهم على فر�سي �ساعة«

)))  وقعة �لطف, �ص ))).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص ))).

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 99 - )0)؛ �لإمام �لح�سينQ في كربالء, �ص )6).
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ويقول �بن �أعثم: لّما وقف �لحّر بين يدي �لح�سينQ, قال له:»يا �بن بنت ر�سول 

�هلل, كنت �أّول من خرج عليك �أفتاأذن لي �أن �أكون �أّول مقتوٍل بين يديك لعّلي �أبلغ بذلك 

.
(((

درجة �ل�سهد�ء فاألحق بجّدكP؟«

فقال له �لإمامQ: »فا�سنع يرحمك اهلل ما بدا لك«. ومن ثّم تقّدم �لحّر نحو 

.
(((

�لميد�ن وخاطب �أهل �لكوفة فحمل عليه �لأعد�ء يرمونه بالنبال �لكثيرة

وهو  �لرياحّي  يزيد  بن  �لحّر  �لقوم  قتال  �إلى  تقّدم  من  �أّول  باأّن  �لموؤّرخون  ويّدعي 

يرتجز �ل�سعر فقاتلهم ما بين كرٍّ وفرٍّ حّتى عقر فر�سه فوقع وبقي �لحّر ر�جاًل, فجعل 

يحمل عليهم ويحملون عليه يقاتل قتال �لأبطال حّتى هجم عليه جماعة ف�سرعوه وجرح 

جر�حات بليغة فجي ء به نحو �لح�سينQ وو�سعوه بين يديه وفيه رمق, فاأخذ �لح�سين

Q يم�سح بيديه �لمباركتين وجهه ويقول له: »اأنت الحّر كما �سّمتك اأّمك حّراً, واأنت 

الحّر في الدنيا والآخرة«.

�هلل  ر�سو�ن   
(((

روحه فا�ست   Qلإمام� من  �لب�سارة  هذه  �لحّر  �سمع  �أن  وبعد 

عليه.

الُحال�س بن عمرو الأزدّي الرا�سبيّ 

من �أهل �لكوفة وكان من �أ�سحاب �أمير �لموؤمنينQ �أثناء خالفته, وكان �لحال�ص 

على �سرطته بالكوفة )�سرطة �لخمي�ص(, خرج مع عمر بن �سعد �إلى كربالء, ولّما رّد �بن 

�سعد �سروط �لإمامQ جاء �لحال�ص مع �أخيه �لنعمان لياًل و�لتحق بالإمام �لح�سين

.
(((

Q, وفي يوم �لعا�سر ��ست�سهد في �لحملة �لأولى

زهير بن �سليم الأزديّ 

لّما �طلع زهير على عزم �بن �سعد بقتل �لإمام �أبي عبد �هللQ, �لتحق بالإمام

)))  �لفتوح, �ص )90.

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 99 - )0)؛ �لإمام �لح�سينQ في كربالء, �ص )6) و65).

)))  �لفتوح, �ص )90 و905.

)))  �إب�سار �لعين, �ص 87).
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, ورد �ل�سالم 
(((

Q في ليلة �لعا�سر, وفي يوم عا�سور�ء ��ست�سهد في �لحملة �لأولى

.
(((

عليه في زيارة �لناحية

زهير بن القين البجليّ 

كان رجاًل �سجاعًا و�سريفًا في قومه وله منزلة عظيمة بينهم, وكان مقيمًا عندهم 

في �لكوفة, وفي �سنة �سّتين للهجرة ذهب مع عياله �إلى �لحّج وفي �أثناء رجوعه �ختار 

طريقًا �أر�د به تجّنب م�سير ركب �لح�سينQ �إلى �أن نزل في طريقه �إلى �لكوفة منزًل 

و�فق فيه �لإمامQ, فلم يكن لزهير بدٌّ من ن�سب خيمته في جانب �لمنزل, و�أر�سل 

�لح�سينQ ر�سوًل �إلى زهير يدعوه فيه لمالقاته فلم يبد �رتياحه لذلك, �إّل �أّن دلهم 

زوجته رّغبته في ذلك, فاأقبل زهير �إلى خيمة �لإمامQ ورجع م�ستب�سرً� قد �أ�سفر 

.
(((
Qوجهه, و�سّرح زوجته �إلى موطنها و�لتحق هو بالإمام �لح�سين

 Qفي �لطريق, تكّلم �لإمام Qوعندما عار�ص �لحّر بن يزيد �لإمام �لح�سين

�أنهى كالمه تكّلم زهير في  �أن  في �أ�سحابه مبّينًا لهم عاقبة �لأمر من �سفرهم, وبعد 

جمع �سائر �لأ�سحاب فقال:

»قد �سمعنا هد�ك �هلل يا �بن ر�سول �هلل مقالتك, و�هلل لو كانت �لدنيا لنا باقية وكّنا فيها 

مخّلدين �إّل �أّن فر�قها في ن�سرك ومو��ساتك, لآثرنا �لنهو�ص معك على �لإقامة فيها«.

.
(((
Qوبعد �أن �أنهى كالمه دعا له �لح�سين

 Qومع و�سول ر�سول �بن زياد �إلى �لحّر ياأمره فيها بت�سديد �لخناق على �لإمام

و�لت�سييق عليه, طلب زهير بن �لقين من �لح�سينQ قتال �لحّر ومن معه قائاًل: »يا 

�بن ر�سول �هلل �إّن قتال هوؤلء �أهون علينا ِمن قتال َمن بعدهم«.

�إّل �أّن �لإمام �أبي عبد �هللQ لم يرت�ص طلبه وقال له: »ما كنت لأبداأهم بقتال 

.
(5(

حّتى يبتدروني بالقتال وحينها ننه�س لدفعهم«

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص 86).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7.

)))  وقعة �لطّف, �ص)6) و)6).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 66).

)5)  �لفتوح, �ص 880.
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زهير  تقّدم  و�لقتال  للحرب  �لعدّو  تهّياأ  ولّما  �لمحّرم  من  �لتا�سع  �ليوم  ع�سر  وفي 

وحبيب للكالم معهم ون�سيحتهم, وبعد �أن تكّلم حبيب مع عزرة بن قي�ص �لتفت زهير 

�إلى عزرة محّذرً� له من �إعانة �أهل �ل�سالل على قتل �لنفو�ص �لزكّية, فتعّجب عزرة من 

مو�قف زهير في �لدفاع عن �لإمام �لح�سينQ ف�ساأله قائاًل: »يا زهير ما كنت عندنا 

�أّني منهم, �أما  من �سيعة هذ� �لبيت« . فقال له زهير: »�أفال ت�ستدّل بموقفي هذ� على 

و�هلل ما كتبت �إليه كتابًا قّط, ول �أر�سلت �إليه ر�سوًل قّط, ول وعدته ن�سرتي قّط, ولكن 

�لطريق جمع بيني وبينه, فلّما ر�أيته ذكرت به ر�سول �هلل P ومكانه منه, وعرفت ما 

نف�سه  نف�سي دون  �أجعل  و�أن  �أكون في حزبه  �أن  فر�أيت  يقدم عليه من عدّوه وحزبكم, 

.
(((

حفظًا لما �سّيعتم من حّق �هلل وحّق ر�سوله«

وفي ليلة �لعا�سر من محّرم لّما �أحّلهم �لإمام من بيعته وطلب من �أ�سحابه ترك �أر�ص 

كربالء تكّلم زهير بعد �أن تكّلم بنو ها�سم وبع�ص �لأ�سحاب فقال:

»و�هلل لودّدت �أّني قتلت ثّم ن�سرت ثّم قتلت حّتى �أقتل كذ� �ألف قتلة, و�أّن �هلل يدفع 

.
(((

بذلك �لقتل عن نف�سك وعن �أنف�ص هوؤلء �لفتية من �أهل بيتك«

له  �أذن  لّما  للح�سين  �لقائل  زهير  كالم  �إلى  �لإ�سارة  وردت  �لناحية  زيارة  وفي 

�لأعد�ء  يد  �أ�سيرً� في  �بن ر�سول �هلل  �أترك  �أبدً�,  بالن�سر�ف: »ل و�هلل ل يكون ذلك 

.
(((

و�أنجو؟! ل �أر�ني �هلل ذلك �ليوم«

وقام �لإمام �لح�سينQ في �ليوم �لعا�سر بتنظيم �سفوف �أ�سحابه فجعل زهير 

, وقام زهير بخطوة ح�سنة حيث �أقدم على ن�سيحة �لكوفّيين, 
(((

بن �لقين على �لميمنة

ومّما قاله لهم بعد ذلك: »�إّن �هلل قد �بتالنا و�إّياكم بذرّية نبّيه محّمد P لينظر ما 

نحن و�أنتم عاملون, �إّنا ندعوكم �إلى ن�سرهم وخذلن �لطاغية عبيد �هلل بن زياد, فاإّنكم 

ل تدركون منهما �إّل �ل�سوء«.

)))  وقعة �لطّف, �ص )9) و95).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 67).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7.

)))  �إب�سار �لعين, �ص 67).
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ثّم تابع كالمه باإف�ساء رذ�ئل �لأموّيين ويزيد و�بن زياد �إّل �أّن �لعدّو �سّمم على قتل 

�إلى  باإر�ساد �لقوم و�لكالم معهم  �لإمامQ, ورماه �ل�سمر ب�سهم لكّن زهير ��ستمر 

»اأقبل,  �أبا عبد �هلل يقول لك:  �إّن  �إليه, وقال له:   Qأن جاء ر�سول �لإمام �لح�سين�

فلعمري لئن كان م�ؤمن اآل فرع�ن ن�سح لق�مه واأبلغ في الدعاء, لقد ن�سحت له�ؤلء 

واأبلغت ل� نفع الن�سح والبالغ«.

.
(((

وحينئٍذ رجع زهير من �لميد�ن

�لخيام, حمل  �إحر�ق  و�أر�د   Qلح�سين� على مخّيم  و�أ�سحابه  �ل�سمر  وعندما هجم 

.
(((

زهير بن �لقين في ع�سرة من �أ�سحابه و�سّد على �ل�سمر و�أ�سحابه فك�سفهم عن �لخيام

ثّم   ,
(((

�لحّر ��ست�سهد  حّتى  �سديدً�  قتاًل  وقاتال  �لأعد�ء  على  و�لحّر  زهير  ثّم حمل 

�سّلى �لح�سينQ �سالة �لخوف ولّما فرغ منها رجع زهير مجّددً� �إلى �لقتال فجعل 

يقاتل قتاًل لم ير مثله ولم ي�سمع ب�سبهه و�أخذ يحمل على �لقوم وهو يرتجز قائاًل:

ـــِن ـــْي ـــَق ـــــــــــا �ْبــــــــُن �ل َن
َ
ــــــٌر َو�أ ـــــــــا ُزَهــــــْي َن

َ
ــْيــِن �أ ـــْيـــِف َعـــــْن ُحــ�ــسَ ــــــــــــْم ِبـــالـــ�ـــسَّ ُذوُدُك

َ
�أ

ثّم �إّن زهير ��ست�سهد على يدي كثير بن عبد �هلل �ل�سعبّي و�لمهاجر بن �أو�ص �لتميمّي.

.
(((

ولّما �سرع وقف �لح�سينQ عند ر�أ�سه فدعا له ولعن قاتليه

�سعد بن الحرث الأن�سارّي العجالنيّ 

, وقد جاء �سعد برفقة عمر بن �سعد 
(5(

كان �سعد كاأخيه »اأب� الحت�ف« من �لخو�رج

�آخر لحظات عمر �لإمام �لح�سينQ وعندما  �إلى كربالء, وفي يوم عا�سور�ء وفي 

�سمع ��ستغاثته وند�ءه وتظّلمه وبكاء �لن�ساء و�لأطفال من �أهل �لبيتQ تغّير حاله 

كما ح�سل لأخيه, ومال فالتحق بالإمامQ وقاتل �لأعد�ء في ركاب �سّيد �ل�سهد�ء 

.
(6(

فقتل جماعة منهم ثّم ��ست�سهد

)))  �إب�سار �لعين, �ص 67)؛ وقعة �لطّف, �ص ))).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 67).

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص )9).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 67).

)5)  نف�ص �لم�سدر, �ص 59)؛ لم يقبل بع�سهم بهذه �لن�سبة )قامو�ص �لرجال, ج 5, �ص 8)).

)6)  �إب�سار �لعين, �ص 59)؛ �لحد�ئق �لوردّية, �ص )))؛ ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).
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�سرغامة بن مالك 

كان من �سيعة �لكوفة ومّمن بايع م�سلمًا, خرج �سرغامة مع �بن �سعد عندما تحّرك 

يوم  في  معه  و��ست�سهد   Qلح�سين� �لإمام  نحو  فيها  ومال  عاد  لكّنه  كربالء  نحو 

.
(((

, ورد �ل�سالم عليه في زيارة �لناحية
(((

عا�سور�ء بعد �سالة �لظهر

عبد الرحمن بن م�سع�د بن الحّجاج 

كان كاأبيه م�سعود من �ل�سيعة �لمعروفين و�سجعان �لكوفة, جاء عبد �لرحمن برفقة 

�أبيه مع جي�ص �بن �سعد �إلى كربالء �إّل �أّنه �لتحق بالإمامQ قبل بدء �لقتال و��ست�سهد 

.
(((

في �لحملة �لأولى

عبد اهلل بن ب�سر الخثعميّ 

كان من �لرجال �لم�سهورين و�ل�سجعان, ح�سر مع �بن �سعد �إلى كربالء �إّل �أّنه �لتحق 

.
(((

قبل بدء �لقتال بالإمام �لح�سينQ و��ست�سهد في �لحملة �لأولى

عمرو بن �سبعة ال�سبعيّ 

, خرج مع �بن �سعد �إلى كربالء, ومن ثّم �لتحق هناك بالإمام 
(5(

كان فار�سًا مقد�مًا

, ورد �ل�سالم عليه في 
(6(

�لح�سينQ و��ست�سهد في يوم عا�سور�ء في �لحملة �لأولى

.
(7(

زيارتي �لناحية و�لرجبّية

القا�سم بن حبيب بن اأبي ب�سير الأزديّ 

كان �لقا�سم من فر�سان �ل�سيعة �لكوفّيين, خرج مع �بن �سعد فلّما �سار في كربالء 

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 99).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7.

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص )9)؛ ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 70).

)5)  و�سيلة �لد�رين, �ص 05)؛ يذكر �لموؤّلف نقاًل عن �لع�سقالنّي في �لإ�سابة باأّن عمرو �سارك في معارك �لنبّي P وكان فار�سًا 

�سجاعًا.

)6)  �إب�سار �لعين, �ص )9).

)7)  �أن�سار �لح�سين, �ص )9.
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, ورد ��سمه 
(((

مال �إلى �لإمام �لح�سينQ قبل بدء �لقتال و��ست�سهد في �لحملة �لأولى

.
(((

في زيارتي �لناحية و�لرجبّية

م�سع�د بن الحّجاج التميميّ 

كان م�سعود و�بنه عبد �لرحمن من �سيعة �لكوفة �ل�سجعان ح�سر� مع �بن �سعد �إلى 

كربالء وقبل بدء �لقتال �لتحقا باأ�سحاب �لإمام �لح�سينQ, ��ست�سهد م�سعود في 

.
(((

, ورد ��سمه في زيارتي �لناحية و�لرجبّية
(((

�لحملة �لأولى

 �لجرحى�لموقع بن ثمامة �ل�سيد�وّي 

النعمان بن عمرو الأزدّي الرا�سبيّ 

 Qأمير �لموؤمنين� �أ�سحاب  �أهل �لكوفة, وكان فيما م�سى من  كان �لنعمان من 

ة )�سرطة �لخمي�ص(, جاء برفقة �بن �سعد �إلى كربالء, ولّما  و�أحد �أع�ساء قّو�ته �لخا�سّ

ُرّدت �سروط �لإمامQ من قبل �بن �سعد �لتحق �لنعمان و�أخوه �لحال�ص لياًل بالإمام 

.
(5(

�لح�سينQ, و��ست�سهد في يوم عا�سور�ء في �لحملة �لأولى

يزيد بن زياد اأب� ال�سعثاء الكنديّ 

 و�أحد �لذين �لتحقو� 
(6(

كان يزيد رجاًل �سريفًا �سجاعًا فاتكًا وم�سهورً� باأبي �ل�سعثاء

بالإمام �لح�سينQ, وبالن�سبة �إلى زمان �لتحاقه �دعى بع�سهم باأّنه كان قبل و�سول 

. وذكر بع�سهم �لآخر باأّنه كان من جملة �أ�سحاب �لحّر. قال �بن �أعثم: �إّن 
(7(

�لحّر وجي�سه

, حيث �إّن �أبا �ل�سعثاء لّما 
(8(

�أبا �ل�سعثاء كان رجاًل من �أ�سحاب �لحّر عاتب ر�سول �بن زياد

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7؛ �إب�سار �لعين, �ص 86).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7 وج )0), �ص 0)).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص )))؛ �إب�سار �لعين, �ص )9).

)))  �أن�سار �لح�سينQ, �ص )9.

)5)  �إب�سار �لعين, �ص 87).

)6)  �إب�سار �لعين, �ص )7).

)7)  نف�ص �لم�سدر.

)8)  �لفتوح, �ص 877.
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امللتحقون

ر�أى ر�سول �بن زياد عند �لحّر عرفه وتكّلم معه بق�ساوة, وقال له:«لقد ع�سيت رّبك و�أطعت 

: {َوَجَعْلنَاُهْم  �إمامك و�أهلكت نف�سك و�كت�سبت عارً� فبئ�ص �لإمام �إمامك, قال �هلل عزَّ وجلَّ

.
(((

 فجعله م�سد�قًا لهذه �لآية
(((

ُروَن}« ًة يَْدُعوَن اإِلَى النَّاِر َويَْوَم اْلِقيَاَمِة َل يُن�ضَ اأَِئمَّ

و�لظاهر �أّن �أبا �ل�سعثاء كان برفقة جي�ص �لحّر ومن ثّم في جي�ص �بن �سعد, وعندما 

.
(((

ُرّدت �قتر�حات �لإمام �لح�سينQ �نف�سل عن جي�ص �بن �سعد

وفي يوم عا�سور�ء برز �أبو �ل�سعثاء �إلى �لميد�ن وكان يقاتل من على ظهر فر�سه فلّما عقر 

�لفر�ص, جاء نحو �لإمامQ فجثا على ركبتيه وكان ر�ميًا ماهرً�, فرمى مئة �سهٍم نحو 

�لعدّو وكان �لإمام ي�سّجعه على فعله قائاًل له: »األلهم �سّدد رميته واجعل ث�ابه الجّنة«.

�إّل خم�سة  �أبو �ل�سعثاء من مكانه وقال: »ما �سقط منها  وعندما فرغت �سهامه قام 

�أ�سهم« ومن ثّم حمل على �لأعد�ء ب�سيفه وهو يرتجز قائاًل:

ــــُر ــــا�ــــسِ ــــَه ــــــــــــــي ُم ِب
َ
ـــــــــــا َيـــــــِزيـــــــٌد َو�أ َن

َ
ـــــــــاِدُر �أ ـــــٍل َخ ـــــَخـــــْي ــــــي َلــــــْيــــــٌث ِب ــــــِن نَّ

َ
َكــــــاأ

ـــُر  ـــا�ـــسِ َن ـــِن  ـــْي ـــسَ ـــ� ـــُح ـــْل ِل ــــــــي  نِّ �إِ َربِّ  ـــــا  ـــــــــــاِرٌك َوَهــــــاِجــــــُرَي ــــٍد َت ــــْع ــــــــــــِن �ــــسَ َوِلْب

.
(5(

 ر�سو�ن �هلل عليه, ورد ��سمه في زيارة �لناحية
(((

و��ستمّر في �لقتال حّتى ��ست�سهد

)))  �سورة �لق�س�ص, �لآية: )).

)))  وقعة �لطّف, �ص 78).

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج 5, �ص )8).

�لعين,  �إب�سار  �ص ))؛  ج ),   ,Qلح�سين� مقتل  �لخو�رزمّي,  �ص )0)؛  ج ),  طالب,  �أبي  �آل  مناقب  �ص 8))؛  �لطّف,  وقعة    (((

�ص )7) و)7)؛ ت�سمية من قتل مع �لح�سينQ, �ص )5).

)5)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )7.





الفصل الرابع

املتخّلفون





(6(

املتخّلفون

�سهدت ثورة كربالء بع�ص �لوجوه و�ل�سخ�سّيات مّمن كانت �ل�سعادة تحوم في �سماء 

حياتهم ليكون م�سيرهم �إلى �لفردو�ص, �إّل �أّن �سكر طلب �لرفاهّية وعبادة �لدنيا و�لفر�ر 

من �لموت, وطلب �ل�سلطة وتفكير �لعو�م �سلب عقولهم و�ألبابهم و�أفكارهم فاأخلد كّل 

�لآخر  و�لبع�ص  و�لعيال,  بالأهل  بع�سهم  فتعّلل  ولآخر.  ل�سبب  �لأر�ص  �إلى  منهم  و�حد 

 Qبالمال, ف�سربو� باأيديهم على مفتاح باب �سعادتهم وفوزهم ولم يجيبو� �لإمام

في دعوته.

)�سعر(

َجِماٍل َذ�ُت  نَّها  َفاإِ َكــاَنــْت  َمْهَما  ِلَزَو�ٍل�لــــَوْرَدُة  وُل  َيوؤُ �ْسُبوٍع 
ُ
�أ ُكلِّ  ِفي  ُح�ْسَنها  نَّ 

َ
�أ �إلَّ 

َوَمْع �لُمُروِر ِبالَوْرَدِة َفاإِنَّها ِفي ُكلِّ ربيٍع َجديٍد
(((

َحُك َعَلْيَك ل َلَك َفُكْن َذ� ِغيَرٍة َوَحَياٍء َت�سْ

�لناق�سين,  و�لأفر�د  �لمتخلفين  و�حد من هوؤلء  كّل  �سيرة وحياة  �لتدقيق في  �إّن 

�سو�ء كان من �لنخب �ل�سيا�سّية لالأّمة في ذلك �لوقت �أو من هو دون ذلك في �لمرتبة 

و�لمقام ير�سدنا �إلى بد�يات �ل�سقوط لحياة هوؤلء ويبرهن لنا عاقبة �ل�سوء لرّد دعوة 

.Qلإمام�

وفـــي هذ� �لف�ســـل �سوف ن�سيـــر فقط �إلـــى تلك �لوجـــوه و�ل�سخ�سّيـــات �لتي قام 

�لإمام �لح�سينQ بدعوتهـــا لاللتحاق به و�لح�سور في جملة �أ�سحابه و�أن�ساره, 

)))  ترجمة �أبيات بالفار�سّية للعّطار �لني�سابورّي, منطق �لطير, �ص )).

زوالگل اگر چه هست بس صاحب جمال گيرد  اى  هفته  در  او  حسن 
بهار نو  هر  از گل كه گل  دار در گذر  ش��رم  تو  در  نه  خندد  مى  تو  بر 
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بالرغم من �أّنه وفي طول م�سير �لإمامQ من �لمدينة �إلى كربالء فاإّنه قد �لتقى 

ب نف�سه في  بالعديـــد من �ل�سخ�سّيات وتحاور معهـــم, و�لبع�ص حّذره من �سفره ون�سّ

مقـــام �لنا�ســـح له, �أمثال عبد �هلل بـــن مطيع, عبد �هلل بن �لزبيـــر, �لأوز�عّي, عمر 

بـــن عبـــد �لرحمـــن, و�أبو �سعيـــد �لخدري. فقد لقـــى هوؤلء �لإمـــامQ �إّل �أّنه لم 

, ولذ� �ســـوف نعر�ص في هـــذ� �لف�سل عن 
(((

يدعوهـــم لاللتحـــاق بنه�ستـــه وتحّركـــه

ذكرهـــم.

الأحنف بن قي�س التميمّي

, ولد في عهد نبّي �لإ�سالم 
(((

�أو �سخر لكّنه ��ستهر با�سم �لأحنف ��سمه �ل�سّحاك 

محّمد P �إّل �أّنه لم يره, كان من �أ�سر�ف �لتميمّيين في �لب�سرة.

و�أقبل �لأحنف في جماعة من قومه �إلى �أمير �لموؤمنينQ ف�ساأله عن �أفعاله في 

حرب �لجمل وقال له: »هل اأنت معي فاأعلم؟«, فاأجابه �لأحنف: »يا �أمير �لموؤمنين �ختر 

مّني و�حدة من �ثنين �إّما �أن �أكون معك مع مائتي رجٍل من قومي و�إّما �أن �أرّد عنك �أربعة 

�آلف �سيف«.

.
(((

فقال �لإمام علّيQ: »ل بل رّدهم عّني«

وقد كان �سلوك �لأحنف مع �لإمام علّيQ �سبابّيًا �إذ تكّلم معه عن �ل�سائعات 

و�سبيت  قتلت رجالهم  بهم غدً�  �إن ظفرت  باأّنك  يقولون:  �لب�سرة  �أهل  »�إّن  له:  فقال 

.
(((

ذرّيتهم ون�ساءهم«, فاأجابه �لإمامQ »لي�س مثلي من يخاف هذا منه«

ثّم �إّن �لأحنف بن قي�ص و�إن �سارك في جي�ص �أمير �لموؤمنينQ في حرب �سّفين 

�أهل  �إلى  معاوية  ر�سالة  ُقرئت  وعندما   ,
(5(

�لعرب« �أهلكت  »لقد  قوله:  عنه  نقل  �أّنه  �إّل 

�لب�سرة يرّغبهم فيها في قتال �أمير �لموؤمنينQ لم يلتفت �لأحنف �إلى ��سطفاف 

 ,(0(  ,(00  ,(76 �لح�سينQ في كربالء, �ص ))),  �لإمام  �لمنّورة, �ص 9))؛  �لمدينة  في   Qلح�سين� �لإمام  ر�جع:    (((

.((5

)))  �سير �أعالم �لنبالء, ج 5, �ص 9)).

)))  �لفتوح, �ص 7)).

)))  نف�ص �لم�سدر.

)5)  وقعة �لطّف, �ص 78).
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املتخّلفون

جبهة �لحّق في مقابل جبهة �لباطل, وقال كما يقال في �لمثل: »�أّما �أنا فال ناقة لي في 

.
(((

هذ� ول جمل«

ويذكر �بن �أعثم �لكوفّي �أّن معاوية لّما ��ستخبر ر�أي زعماء قبائل �لعرب حول ولية 

»�أنت  له:  فقال  �لب�سرة  �أهل  كبير  كونه  بعنو�ن  قي�ص  بن  �لأحنف  �أجابه  ليزيد,  �لعهد 

�أعلمنا بيزيد في ليله ونهاره ومدخله ومخرجه و�سّره وعالنيته, فاإن كنت تعلمه هلل عزَّ 

وجلَّ ولهذه �لأّمة ر�سا فال ت�ساورّن فيه �أحدً� من �لنا�ص, و�إن كنت تعلم غير ذلك فال 

تزّوده �لدنيا و�أنت ما�ٍص �إلى �لآخرة, فاإن قلنا ما علينا �أن نقول �سمعنا و�أطعنا«, ف�سّر 

معاوية من حديث �لأحنف وقال له: »�أح�سنت يا �أبا بحر جز�ك �هلل عن �ل�سمع و�لطاعة 

.
(((

خيرً�«

وعندما كان �لإمام �لح�سينQ في مّكة وقبل تحّركه �إلى �لعر�ق بعث بر�سائله �إلى 

روؤ�ساء �لأخما�ص وبع�ص كبار �أهل �لب�سرة ومّمن بعث �إليه كان �لأحنف بن قي�ص حين 

طلب منه �لبيعة وقال له: »واأنا اأدع�كم اإلى كتاب اهلل و�سّنة نبّيه, فاإّن ال�سّنة قد اأُميتت 

.
(((

واإّن البدعة قد اأحييت, فاإن ت�سمع�ا ق�لي وتطيع�ا اأمري اأهدكم �سبيل الر�ساد«

�لإمام �إلى  كتابًا  بعث  ثّم  ومن   Qلح�سين� �لإمام  ر�سالة  باإخفاء  �لأحنف  فقام 

, وقال لمن حوله:
(5(

, وحّذر �لنا�ص من �لحرب
(((

Q يو�سيه فيه بال�سبر

»قد جربنا �آل �أبي �لح�سن- �أي �أمير �لموؤمنينQ- فلم نجد عندهم �أيالة للملك 

.
(6(

ول جمعًا للمال ول مكيدة في �لحرب«

له في قتل  �لزبير وكان رفيقًا  �لأحنف بن قي�ص �سارك و�ساعد عبد �هلل بن  �إّن  ثّم 

.
(7(

�لمختار, وتوّفي في �لكوفة �سنة 67 من �لهجرة

)))  �لغار�ت, �ص )6).

)))  �لفتوح, �ص 795.

)))  وقعة �لطّف, �ص 07)؛ �إب�سار �لعين, �ص 95.

)))  مثير �لأحز�ن, �ص 7).

)5)  نف�ص �لم�سدر.

)6)  قامو�ص �لرجال, ج ), �ص )69.

)7)  �سير �أعالم �لنبالء, ج 5, �ص )))؛ قامو�ص �لرجال, ج ), �ص )69؛ �لإمام �لح�سينQ في مّكة �لمكّرمة, ج ), �ص )).
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ال�سّحاك بن عبد اهلل الم�سرقّي

�لتقى �ل�سّحاك بالإمام �لح�سينQ �أثناء م�سيره �إلى �لكوفة وكان برفقته مالك 

عليه  �ل�سالم   Qلح�سين� فرّد  وجل�ص  ف�سّلم   Qلإمام� �إلى  فجاء  �لن�سر,  بن 

مرّحبًا به, ثّم ��ستخبره عن �سبب مجيئه فاأجابه �ل�سّحاك: »جئنا لن�سّلم عليك وندعو 

�هلل لك بالعافية وُنحِدث بك عهدً� ونخبرك خبر �لنا�ص- �لكوفة- و�إّنا نحّدثك �أّنهم قد 

جمعو� على حربك فما ر�أيك؟ فقال �لح�سينQ: »ح�سبي اهلل ونعم ال�كيل«.

من  يمنعه  عّما   Qلح�سين� �لإمام  ف�ساأله   Qلالإمام دعا  �ل�سّحاك  �إّن  ثّم 

ن�سرته فاأجابه �ل�سّحاك: »�إّن عليَّ دينًا و�إّن لي لعياًل, ولكّنك �إن جعلتني في حلٍّ من 

 Qلإمام� فقبل  نافعًا«,  لك  كان  ما  عنك  قاتلت  مقاتاًل  �أجد  لم  �إذ�  �لن�سر�ف 

�إلى  معه  وجاء   Qلإمام� جانب  �إلى  وبقي  عّمه  �بن  عن  �ل�سّحاك  و�نف�سل  بذلك 

.
(((

كربالء

وفي يوم عا�سور�ء بانت �سجاعته وقاتل �لقوم قتاًل ح�سنًا وفي �أو�خر �ساعات �لقتال 

�أّن  �إّل   Qلح�سين� �أ�سحاب  خيول  لعقر  �سهامهم  يرمو�  �أن  �لرماة  �سعد  �بن  �أمر 

�ل�سّحاك كان قد خّباأها بين �لبيوت وقاتل �لأعد�ء ر�جاًل.

وكان �ل�سّحاك يكّرر �لقول باأّن �لإمامQ كان ي�سّجعه على �لقتال مر�رً� ويقول 

.
(((

»P له: »ل ت�سلل, ل يقطع اهلل يدك, جزاك اهلل خيراً عن اأهل بيت نبّيك

:»لّما ر�أيت �أ�سحاب �لح�سين قد �أ�سيبو� وقد خل�ص �إليه و�إلى �أهل 
(((

ويقول �ل�سّحاك

بيته ولم يبق معه غير �سويد بن عمرو وب�سير بن عمرو �لح�سرمّي قلت له: يا �بن ر�سول 

�أر  �أقاتل عنك ما ر�أيت مقاتاًل, فاإذ� لم  �هلل: قد علمت ما كان بيني وبينك قلت لك: 

مقاتاًل فاأنا في حلٍّ من �لن�سر�ف, فقلت: »نعم«.

فقال �لإمامQ له: »�سدقت وكيف لك بالنجاء؟ اإن قدرت على ذلك فاأنت في 

.» حلٍّ

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص ))).

)))  �إب�سار �لعين, �ص 68).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 9)).
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فاأجابه �ل�سّحاك: »قد كنت حيث ر�أيت خيل �أ�سحابنا تعقر �أقبلت بها حّتى �أدخلتها 

و�بتعد من هنا,  �أركبها  �لآن  و�أنا  �أذى  �أّي  �لبيوت فلم ي�سبها  ف�سطاطًا لأ�سحابنا بين 

»�ساأنك«, وحينئٍذ ركب �ل�سّحاك فر�سه و�بتعد بنف�سه  فاأجازه �لإمامQ, وقال له: 

.
(((

عن �ساحة �لمعركة

ولحق به خم�سة ع�سر فار�سًا من جي�ص �بن �سعد, ولّما و�سل �ل�سّحاك �إلى قرية �سفّية 

توّقف فيها, فعرفه بع�ص من لحق به �إّل �أّن جماعة من بني تميم ��ستنقذوه منهم فخرج 

.
(((

�سالمًا من �لمعركة

الطرماح بن عدّي

 Qخرج دلياًل مع نافع بن هالل وجماعة من �لكوفة ليو�سلهم �إلى �لإمام �لح�سين

فلقوه في منزل عذيب �لهجانات, وجعل �لطرماح يرتجز ويقول:

ـــي ل َتـــــْذَعـــــِري ِمـــــْن َزْجــــــِري ـــِت ـــاَق ــــا َن ـــــَل ُطــــــُلــــــوِع �لـــَفـــْجـــِرَي ـــــْب ـــــِري َق ـــــمِّ ـــــسَ َو�

ـــِر ـــْف ـــسِ ـــــــاٍن َوَخـــــــْيـــــــِر � ـــــــَب ــــْجــــِرِبـــــَخـــــْيـــــِر ُرْك ـــــِم �لــــنَّ ـــــِري ـــــَك ــــى ِب ــــلَّ ــــَح ـــــى ُت َحـــــتَّ

ـــْدِر ـــ�ـــسَّ ــــرُّ َرِحـــــيـــــُب �ل ــــُح ــــاِجــــُد �ل ْمـــــــــــِر�لــــَم
َ
�أ ِلــــــَخــــــْيــــــِر   

ُ
�هلل ـــــــــِه  ِب ــــــــــــى  َت

َ
�أ

ـــــــــِر ْه ـــــــــدَّ ْبــــــــــــــَقــــــــــــــاُه َبـــــــــــَقـــــــــــاَء �ل
َ
ـــــــــَة �أ ـــــــــمَّ َث

اأم  قتلنا  اهلل  اأراد  ما  خيراً  يك�ن  اأن  لأرج�  اإّني  واهلل  »اأما   :Qلح�سين� فقال 

ظفرنا«.

�أرى  »�إّني و�هلل لأنظر فما  له:  �لح�سينQ قال  �أن�سار  قّلة  �لطرماح  ر�أى  ولّما 

معك �أحدً�, ولو لم يقاتلك �إّل هوؤلء �لذين �أر�هم مالزميك لكان كفى بهم, وقد ر�أيت 

�إليك من �لكوفة بيوم ظهر �لكوفة وفيه من �لنا�ص ما لم تر عيناي في  قبل خروجي 

�سعيد و�حٍد جمعًا �أكثر منه, ف�ساألت عنهم فقيل: �جتمعو� ليعر�سو� ثّم ي�سرحون �إلى 

�لح�سينQ, فاأن�سدك �إن قدرت على �أن ل تقدم عليهم �سبرً� �إّل فعلت, فاإن �أردت 

)))  �إب�سار �لعين, �ص 68).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 9))؛ �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 97)؛ �إب�سار �لعين, �ص 68).
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�أن تنزل بلدً� يمنعك �هلل به حّتى ترى من ر�أيك وي�ستبين لك ما �أنت �سانع ف�سر حّتى 

�إلى  ثّم نبعث  �لقرية  �أنزلك  �أجاأ... فاأ�سير معك حّتى  �أنزلك مناع جبلنا �لذي يدعى 

�لرجال مّمن باأجاأ و�سلمى من طيء فو�هلل ل تاأتي عليك ع�سرة �أّيام حّتى تاأتيك طيء 

رجاًل وركبانًا...«.

فقال له �لإمام �لح�سينQ �ساكرً�: »جزاك اهلل وق�مك خيراً, اإّنه قد كان بيننا 

وبين ه�ؤلء الق�م ق�ل ل�سنا نقدر معه على الن�سراف ول ندري على ما تن�سرف بنا 

.
(((

وبهم الأم�ر في عاقبة«

�أهله قائاًل له: »�إّني قد �مترت  �إلى  �إّن �لطرماح تعّلل لالإمامQ في �لرجوع  ثّم 

لأهلي من �لكوفة ميرة ومعي نفقة لهم فاآتيهم فاأ�سع ذلك فيهم, ثّم �أقبل �إليك �إن �ساء 

�هلل, فاإن �ألحقك فو�هلل لأكونّن من �أن�سارك«.

فقال له �لإمامQ: »فاإن كنت فاعاًل فعّجل رحمك اهلل«, فم�سى �لطرماح �إلى 

�سمع  �لهجانات  عذيب  منزل  �إلى  و�سل  ولّما   Qلح�سين� �إلى  رجع  مّدة  وبعد  �أهله 

 فعاد �إلى �أهله.
(((
Qبا�ست�سهاد �لإمام �لح�سين

عبد اهلل بن عمر

من  �لثالثة  �ل�سنة  في  ولد   .
(((

�لثاني �لخليفة  �لخّطاب  بن  عمر  �بن  هو  �هلل  عبد 

.
(((

�لبعثة

�أمر  ولّما   .
(5(
Qلموؤمنين� �أمير  بيعة  من  عثمان  مقتل  بعد  �هلل  عبد  و�متنع 

�أبايع حّتى يبايع جميع  �إح�سار عبد �هلل بن عمر للبيعة قال له: ل   Qلإمام علّي�

.
(6(

�لنا�ص

�لموؤمنينQ ين�سحه  �أمير  �إلى  يومًا  �أّنه جاء  تمّرده حّتى  �بن عمر في  وتمادى 

)))  وقعة �لطّف, �ص )7) - 75).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 08)؛ نف�ص �لمهموم, �ص ))).

)))  تهذيب �لكمال, ج 5), �ص ))).

)))  �لإ�سابة, ج ), �ص 8)).

)5)  مروج �لذهب, ج ), �ص 5).

)6)  �سرح نهج �لبالغة, ج ), �ص 9.
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باأن يرّد �لأمر �إلى �ل�سورى فاأجابه �لإمامQ قائاًل له: »ويحك... قم عنّي... ما اأنت 

.
(((

وهذا الكالم«

ويروي �لموؤّرخون �أّن �بن عمر �أظهر في �أو�خر عمره ندمه على عدم ن�سرة �لإمام 

.
(((

علّيQ في قتال �لفئة �لباغية )�سّفين(

 .
(((

�إّن عبد �هلل بن عمر قد �عترف بم�سروعّية خالفة معاوية وبايعه على ذلك ثّم 

ولّما طلب معاوية �لبيعة لبنه يزيد كان �بن عمر في جملة �لمخالفين له, �إّل �أّن معاوية 

. وفي هذ� �لمجال قال معاوية 
(((

لم يكن يخ�ساه في ذلك وكان يوؤمن بوفائه له فيما بعد

لبنه يزيد: و�أّما عبد �هلل بن عمر فاإّنه و�إن �متنع عن بيعتك, �إّل �أّنه معك فاعلم قدره 

.
(5(

ول تبعده عنك

عبد  �لتقى  مّكة  نحو   Qلح�سين� �لإمام  تحّرك  وبعد  يزيد  خالفة  بد�ية  وفي 

�إليه في مّكة   بالإمامQ يرّغبه في بيعة يزيد فذهب 
(6(

�هلل بن عمر ثالث مّر�ت

وقال له:

»يا �أبا عبد �هلل رحمك �هلل, �تِق �هلل �لذي �إليه معادك, فقد عرفت من عد�وة �أهل 

هذ� �لبيت لكم وظلمهم �إّياكم وقد ولي �لنا�ص هذ� �لرجل يزيد بن معاوية ول�ست �آمن �أن 

يميل �لنا�ص �إليه لمكان هذه �ل�سفر�ء و�لبي�ساء فيقتلونك ويهلك فيك ب�سر كثير, فاإّني 

قد �سمعت ر�سول �هلل P وهو يقول:

»ح�سين مقت�ل, ولئن قتل�ه وخذل�ه ولن ين�سروه ليخذلهم اهلل اإلى ي�م القيامة«, 

.
(7(

و�أنا �أ�سير عليك �أن تدخل في �سلح ما دخل فيه �لنا�ص...«

فقال �لإمام �لح�سينQ في جو�ب عبد �هلل بن عمر: »اأبا عبد الرحمن, اأنا اأبايع 

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 0).

)))  �ل�ستيعاب, ج ), �ص ))).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص 58.

)))  فاأّما عبد �هلل بن عمر فرجل قد وقذته �لعبادة و�إذ� لم يبق �أحد غيره بايعك )وقعة �لطّف, �ص 69). 

)5)  بحار �لأنو�ر, ج )), �ص ))).

)6)  �بن ع�ساكر, ترجمة �لإمام �لح�سين, �ص 00).

)7)  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص 90) و)9)؛ �سخنان ح�سين بن علّيQ, �ص )) )مو�سوعة كلمات �لإمام �لح�سين

.(Q
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يزيد واأدخل في �سلحه, وقد قال النبّي P فيه وفي اأبيه ما قال؟.. اأما تعلم يا عبد 

اهلل اأّن من ه�ان هذه الدنيا على اهلل تعالى اأّنه اأتي براأ�س يحيى بن زكرياQ اإلى 

بغّية من بغايا بني اإ�سرائيل والراأ�س ينطق بالحّجة عليهم؟

اأما تعلم يا اأبا عبد الرحمن اأن بني اإ�سرائيل كان�ا يقتل�ن ما بين طل�ع الفجر اإلى 

طل�ع ال�سم�س �سبعين نبّياً ثّم يجل�س�ن في اأ�س�اقهم يبيع�ن وي�سترون كّلهم كاأّنهم لم 

ي�سنع�ا �سيئاً فلم يعجل اهلل عليهم, ثّم اأخذهم بعد ذلك اأخذ عزيز مقتدر؟ اتِق اهلل 

.»...
)1(

يا اأبا عبد الرحمن ول تدعّن ن�سرتي

ورّد �بن عمر دعوة حّجة �هلل له وتوّجه نحو �لمدينة, وبعد ��ست�سهاد �لإمام �لح�سين

, وذكر �أّن �لوليد 
(((

Q كتب ر�سالة �إلى يزيد �أعلن له فيها قبوله بخالفته و�لبيعة له

.
(((

حاكم �لمدينة �أخذ منه �لبيعة ليزيد

وفي خ�سّم �أحد�ث �لمدينة وقيام �لنا�ص على يزيد �نتقد نق�سهم للعهد و�لبيعة وجمع 

ح�سمه وولده وقال لهم: »و�إّني ل �أعلم �أحدً� منكم خلعه ول بايع في هذ� �لأمر �إّل كانت 

.
(((

�لفي�سل بيني وبينه«

�إلى �لمدينة  وفي زمن خالفة عبد �لملك بن مرو�ن وبعد ورود �لحّجاج بن يو�سف 

ذهب �إليه عبد �هلل بن عمر لياًل ليعلن �لبيعة عنده لعبد �لملك بن مرو�ن, ولتوجيه ما 

قام به ��ست�سهد بقول ر�سول �هلل P: »من مات ول اإمام له مات ميتة جاهلّية«.

ومن ثّم قال: »�أخاف �أن �أبيت �لليل بال �إمام«, وقيل: �إّنه بلغ من �حتقار �لحّجاج له 

.
(5(

و��سترذ�له حاله �أن �أخرج رجله من �لفر��ص فقال: ��سفق بيدك عليها

�لقتد�ء  يتوّرع عن  لم  �إّنه  بل  بالحّجاج,  يقتدي في �سالته  �بن عمر كان  �أّن  وذكر 

. وهذ� �لأمر ي�سير �إلى �أوج تذّللـه.
(6(

بنجدة بن عامر �لذي كان من �لخو�رج

)))  �للهوف, �ص )).

)))  فتح �لباري, ج )), �ص 59.

)))  مروج �لذهب, ج ), �ص 6)).

)))  �سحيح �لبخارّي, �ص 8))) و9))), ح )))7.

)5)  �سرح نهج �لبالغة, ج )), �ص )))؛ قامو�ص �لرجال, ج 6, �ص ))5.

)6)  �بن �سعد, �لطبقات �لكبرى, ج ), �ص 9))؛ �بن حزم, �لمحّلى, ج ), �ص ))).
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وثمانين  �سبٍع  عن  مّكة  في  وتوّفي  ب�سره  عمر  بن  �هلل  عبد  فقد  حياته  �أو�خر  وفي 

.
(((

�سنة

عبيد اهلل بن الحّر الجعفّي

, وكان 
(((

كان عبيد �هلل من �أ�سر�ف �لكوفة و�سجعانها ومن �ل�سعر�ء �لمعروفين فيها

جانب  �إلى  و��ستقّر  �ل�سام  وق�سد  عثمان  مقتل  بعد  �لكوفة  ترك  لعثمان,  �لتابعين  من 

�إلى  رجع   Qعلّي �لإمام  ��ست�سهاد  وبعد  �سّفين,  معركة  في  معه  و�سارك  معاوية 

.
(((

�لكوفة

�لتقى �بن �لحّر بقافلة �لإمام �لح�سينQ في منزل بني مقاتل فبعث �إليه �لإمام

Q �لحّجاج بن م�سروق لاللتحاق به ون�سرته, �إّل �أّن عبيد �هلل بن �لحّر �أجاب ر�سول 

�لإمامQ بالرّد وقال له: »و�هلل ما خرجت من �لكوفة �إّل كر�هة �أن يدخلها �لح�سين 

�إلى  �إّل وقد مالو�  �أن�سار  �لكوفة �سيعة ول  لي�ص في  �أن�سره, لأّنه  و�أنا فيها فال  بن علّي 

�لدنيا �إّل من ع�سم �هلل منهم... و�أنا ل طاقة لي على ن�سرته, و�هلل ما �أريد �أن �أر�ه ول 

 Qير�ني«. وبعد رجوع حّجاج بيت �هلل �لحر�م من مّكة من مّكة ذهب �لإمام �لح�سين

بنف�سه ومعه عدد من �أ�سحابه �إلى عبيد �هلل بن �لحّر وبعد كالم قال له: »يا ابن الحّر 

اأّنهم مجتمع�ن على ن�سرتي واأن يق�م�ا دوني  اإلّي واأخبروني  فاإّن م�سركم هذا كتب�ا 

ويقاتل�ا عدّوي واأّنهم �ساأل�ني القدوم عليهم فقدمت, ول�ست اأدري الق�م على ما زعم�ا... 

اأّن اهلل عزَّ وجلَّ م�ؤاخذك بما ك�سبت واأ�سلفت من الذن�ب في  واأنت يا ابن الحّر فاعلم 

الأّيام الخالية واأنا اأدع�ك في وقتي هذا اإلى ت�بة تغ�سل بها ما عليك من الذن�ب«.

بنت  ابن  »تن�سر   :Qله �لإمامQ عن ذلك, فقال  �لحّر من  �بن  فا�ستف�سر 

ر�س�ل اهلل P وتقاتل في ركابه«.

فقال �بن �لحّر: »و�هلل يا �بن ر�سول �هلل P لو كان لك بالكوفة �أعو�ن يقاتلون معك 

�أ�سّدهم على عدّوك, ولكّني ر�أيت �سيعتك بالكوفة قد لزمو� منازلهم خوفًا من  �أنا  لكنت 

)))  �لإ�سابة, ج ), �ص 8)), �لطبقات �لكبرى, ج ), �ص 05) - 8)).

)))  خز�نة �لأدب, ج ), �ص 58)؛ �لأخبار �لطو�ل, �ص 50).

)))  جمهرة �أن�ساب �لعرب, �ص 85)؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص 8)).
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بني �أمّية ومن �سيوفهم, وهذه فر�سي �لمحلِّقة, و�هلل ما طلبت عليها �سيئًا �إّل �أذقته حيا�ص 

�لموت, ول ُطلبت و�أنا عليها فُلحقت, وخذ �سيفي هذ� فو�هلل ما �سربت به �إّل قطعت...«.

فرد �لإمامQ على كالم �بن �لحّر غير �لمر�سي و�ّلالمعقول بقوله له: »يا ابن 

الحّر ما جئناك لفر�سك ول ل�سيفك اإّنما اأتيناك لن�ساألك الن�سرة, فاإن كنت قد بخلت 

علينا بنف�سك فال حاجة لنا في �سيء من مالك, ولم اأكن بالذي اتخذ الم�سّلين ع�سداً, 

وقعتنا  ت�سهد  ول  �سراخنا  ت�سمع  ل  اأن  ا�ستطعت  اإن  ن�سحتني:  كما  اأن�سحك  واإّني 

.
(((

فافعل, ف�اهلل ل ي�سمع واعيتنا اأحد ول ين�سرنا اإّل اأكّبه اهلل في نار جهّنم«

منزل  في   Qلح�سين� �لإمام  ترك  قد  �لحّر  بن  �هلل  عبيد  �أّن  من  �لرغم  وعلى 

�أّن �لح�سرة و�لندم �لد�ئم كان يظّلله بقّية عمره وجعلت حياته مقرونة  �إّل  بني مقاتل 

بالتاأ�ّسف و�لأحز�ن حّتى برز ذلك في �أ�سعاره حيث يقول نادمًا:

ـــًا ــــَرًة َمــــا ُدْمـــــــُت َحـــّي ــــيَفـــَيـــا َلـــــِك َحــــ�ــــسْ ــــَر�ِق ــــَت ـــــْدِري َو�ل ــــَن �ـــــسَ ــــْي ُد َب ــــــــــَردَّ َت

ِري ُن�سْ ـــــْذَل  َب َيـــْطـــُلـــُب  ِحـــيـــَن  ــٌن  ــْي ــسَ ــ� ــــاِقُح ــــَف ــــنِّ ـــالَلـــِة َو�ل ـــــــــِل �لـــ�ـــسَّ ْه
َ
َعــــَلــــى �أ

ـــي ـــ�ـــسِ ـــْف ـــَن ــــــِه ِب ــــــي ــــــسِ َو��
ُ
ــــــــــي �أ نِّ

َ
ــــــــــْو �أ َوَل

(((

ــــالقــــي ــــــــْوَم �لــــتَّ َلــــِنــــْلــــُت َكــــــَر�َمــــــًة َي

�إلى ق�سره فلم يجبه �بن �لحّر وفّر من بين يديه بكّل حيلة,  �إّن �بن زياد دعاه  ثّم 

و�أن�سده   Qلح�سين� لالإمام  �لمطّهر  �لقبر  �أمام  فوقف  كربالء  �أتى  حّتى  خرج  ثّم 

�أيدينا-  �أربعة ع�سر بيتًا غير متوّفرة في  �أكثر من   - و�لتي فيها 
(*(

ق�سيدته �لمعروفة

ومّما ورد فيها قوله:

ـــــــُن َغـــــــاِدٍر ـــــــــاِدٌر �ْب ـــــٌر َغ ـــــي ِم
َ
َفاِطَمْهَيـــــُقـــــوُل �أ ـــَن  �ْب ِهيَد  �ل�سَّ ــْلــَت  َقــاَت ُكــْنــَت  َل 

َ
�أ

ـــُه ـــْرُت ـــ�ـــسَ َن ُكـــــــــوَن 
َ
�أ لَّ 

َ
�أ َنــــَدِمــــي  َنــــاِدَمــــْهَفـــَيـــا  ُد  ــــدَّ ُتــــ�ــــسَ ل  ـــ�ـــصٍ  ـــْف َن ُكـــــلُّ  َل 

َ
�أ

ُكـــــــْن ِمــــْن ُحـــَمـــاِتـــِه
َ
ـــــــي ِلــــْم �أ نِّ

َ
ـــــــي ِلأ لِزَمـــــْهَو�إِنِّ ــــاَرَق  ــــَف َت �إِْن  َمـــا  ـــَرٍة  َحـــ�ـــسْ ـــــُذو  َل

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص )8؛ �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 50؛ �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سين, ج ), �ص 6).

)))  جو�د �سّبر, �أدب �لطّف, ج ), �ص 96 و97.

)*( ذكرها �بن ع�ساكر في تاريخ مدينة دم�سق, ج 7), �ص 0)) )�لمترجم(.
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املتخّلفون

َتــــــــاآَزُرو� ــــَن  ــــِذي �لَّ رَو�َح 
َ
�أ  

ُ
�هلل ــَقــى  َد�ِئَمْه�ــسَ �لــَغــْيــِث  ِمــَن  �َسْقَيًا  ــِرِه  َنــ�ــسْ َعــَلــى 

ــــْم َوَمـــَجـــاِلـــِهـــْم ــــِه ْجــــَد�ِث
َ

�َساِجَمْهَوَقــــْفــــُت َعـــَلـــى �أ َو�لــَعــْيــُن  َيْنَف�صُّ  �لَح�َسا  ــاَد  ــَك َف

وبعد موت يزيد وفر�ر �بن زياد من مدينة �لكوفة �أّيد �لمختار في ثورته وذهب برفقة 

جماعة �إلى �لمد�ئن, �إّل �أّنه عاد فانقلب عليه وحاربه �إلى جانب م�سعب بن �لزبير, وبعد 

مّدة ظّن به م�سعب فحب�سه وجاء قوم من مذحج فدخلو� على م�سعب وت�سّفعو� في �بن 

�لحّر فاأطلق �سر�حه, وبعد تحريره �لتحق بعبد �لملك بن مرو�ن, ولّما ورد �إلى �لكوفة 

�لفر�ت  يعبر  �أن  و�أر�د  مجروحًا,  وفّر  فالحقوه  �لزبير  �بن  عّمال  يد  في  �لمدينة  ر�أى 

ب�سفينة فتابعوه فرمى بنف�سه في �لماء ليفر من �لأ�سر فقتل, ويذكر �لموؤّرخون باأّن موته 

كان في �سنة ثمانية و�سّتين للهجرة, وقيل: �إّن م�سعب بن �لزبير عّلق ج�سده على بو�بة 

.
(((

�لكوفة

عمرو بن عبيد اهلل بن معمر

 Qمن �لإمام �لح�سين 
(((

كان عمرو �أحد زعماء �لب�سرة و�أ�سر�فها مّمن تلّقى ر�سالة

في دعوته للن�سرة, ثّم �أ�سبح في عهد عبد �هلل بن �لزبير من عّماله و�لمو�لين له و�سارك 

مع جي�ص م�سعب بن �لزبير في قتال �لمختار �لثقفّي, ثّم �نقلب عليه و�لتحق بعبد �لملك 

.
(((

بن مرو�ن ومن ثّم مات بالطاعون في مدينة دم�سق �سنة ثالثة وثمانين للهجرة

عمرو بن قي�س الم�سرقّي

جاء �إلى �لإمام �لح�سينQ ب�سحبة �بن عّمه فالتقاه في منزل بني مقاتل, فقال 

�بن عّمه لالإمامQ: »يا �أبا عبد �هلل هذ� �لذي �أرى خ�ساٌب �أو �سعرك؟«

فقالQ: »خ�ساب وال�سيب اإلينا بني ها�سم يعجل«.

ثّم قال لهما: »جئتما لن�سرتي؟«

)))  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج 5, �ص 95)؛ �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 89).

)))  وقعة �لطّف, �ص 07).

)))  �لبد�ية و�لنهاية, ج 9, �ص 9)؛ �لإمام �لح�سينQ في مّكة �لمكّرمة, �ص )6).
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فقال عمرو بن قي�ص: »�إّني رجل كبير �ل�سّن, كثير �لدين, كثير �لعيال وفي يدي ب�سايع 

للنا�ص, ول �أدري ما يكون و�أكره �أن �أ�سّيع �أمانتي, وقال �بن عّمه مثل مقالته.

فقال �لإمامQ لهما: »انطلقا فال ت�سمعا لي واعية ول تريا لي �س�اداً, فاإّنه من 

�سمع واعيتنا اأو راأى �س�ادنا فلم يجبنا ولم يغثنا كان حّقاً على اهلل عزَّ وجلَّ اأن يكّبه 

.
(((

على منخريه في الّنار«

فرا�س بن جعدة المخزومّي

في  �لأو�ساع  تغّير  على  �طالعه  بعد  ولكن   Qلح�سين� �لإمام  قافلة  �سمن  كان 

�لكوفة و��ست�سهاد م�سلم بن عقيل وهانئ بن عروة جاء �إلى �لإمامQ ي�ستجيزه في 

�لنف�سال عنه و�لرجوع �إلى �أهله فاأجازه �لإمام �لح�سينQ, فان�سّل في ظلمة �لليل 

.
(((

ووّلى هاربًا في �ل�سحر�ء

قي�س بن الهيثم ال�سلمّي

, وعندما ��ستنه�ص عثمان 
((( 

كان قي�ص عامل عثمان على خر��سان مّدة من �لزمن

هم على ن�سر عثمان ف�سارع �لنا�ص  �أهل �لب�سرة لن�سرته قام قي�ص فخطب �لنا�ص وح�سّ

.
(((

�إلى ذلك و�سارو� �إليه, ولكن مع و�سول خبر مقتله رجعو�

به عبد �هلل بن عامر على حر��سة �لب�سرة ثّم جعله و�ليًا على  وفي عهد معاوية, ن�سّ

, ثّم تو�ّسطت له �أّمه وكانت �أخت 
(6(

 و�أودعه �ل�سجن
(5(

خر��سان ل�سنتين ثّم عزله بعد ذلك

عبد �هلل بن عامر فاأطلق �سر�حه, ثّم عطف عليه فجعله على �لب�سرة, وفي �سنة خم�سة 

و�أربعين للهجرة وبعد �أن عّين معاوية زياد بن �سمّية و�ليًا على �لب�سرة توّلى قي�ص بن 

�لهيثم ولية »مرود روذ« و»فارياب« و»الطالقان« وبقي فيها مّدة ثّم عاد �إلى �لب�سرة.

)))  ثو�ب �لأعمال, �ص 08)؛ رجال �لك�ّسي, �ص )))؛ بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )8؛ منتهى �لمقال, ج 5, �ص )))؛ مو�سوعة كلمات 

�لإمام �لح�سينQ, �ص 69).

)))  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 80)؛ معجم رجال �لحديث, ج )), �ص 55)؛ پيام �آور عا�سور�ء, �ص 69) )ر�سالة عا�سور�ء(.

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص )7).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 69).

)5)  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 6), 6).

)6)  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص )7).
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 Qتلّقى قي�ص بن �لهيثم بعنو�ن كونه �أحد زعماء �لب�سرة دعوة �لإمام �لح�سين

, �إّل �أّنه لم ُيلبِّ دعوته.
(((

عبر ر�سوله �سليمان بن رزين

وفي �سنة �سّتة و�سّتين للهجرة توّلى قي�ص قيادة جي�ص عبد �هلل بن �لزبير في مقابل 

جي�ص �لمختار �لثقفّي.

وفي �سنة �سبعة و�سّتين للهجرة ر�فق م�سعب بن �لزبير �أي�سًا في حربه �سّد �لمختار 

ووّله قيادة منطقة �لعالية, وقيل: �إّنه قتل في �سمن �أ�سحاب م�سعب في مو�جهة عبد 

.
(((

�لملك بن مرو�ن

مالك بن م�سمع البكرّي

كان زعيم قبيلة بني بكر بن و�ئل وله ميٌل �إلى بني �أمّية وفي حرب �لجمل �لتجاأ �إلى 

مرو�ن بن �لحكم.

وعندما كتب �لإمام �لح�سينQ �لر�سائل �إلى �أ�سر�ف �أهل �لب�سرة يدعوهم �إلى 

ر�سالة   
(((

تلّقى �لب�سرة مّمن  �لأخما�ص في  روؤو�ساء  �أحد  ن�سرته كان مالك بن م�سمع 

�لإمامQ �إّل �أّنه لم ُيلبِّ دعوته.

وبعد �أحد�ث كربالء ومقتل �لإمام �لح�سينQ قام م�سمع باأمر �لنا�ص بتجديد 

.
(((

�لبيعة ليزيد بن معاوية

مالك بن الن�سر الأرحبّي

كان برفقة �ل�سّحاك بن عبد �هلل عندما �لتقيا بقافلة �لإمام �لح�سينQ ف�سّلما 

�ل�سّحاك: جئنا  �أجابه  �لإمامQ منهما عن �سبب مجيئهما  ��ستف�سر  عليه وعندما 

لن�سّلم عليك وندعو �هلل لك بالعافية ونحدث بك عهدً� ونخبرك خبر �لنا�ص )�لكوفة(, 

 :Qلح�سين� �لإمام  فاأجابه  ر�أيك؟  �أّنهم قد �جتمعو� على حربك فما  و�إّنا نحّدثك 

»ح�سبي اهلل ونعم ال�كيل«. ثّم ��ستخبرهما �لإمامQ عن �سبب عدم ن�سرتهما له, 

)))  وقعة �لطّف, �ص07).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص06) و07).

)))  وقعة �لّطف, �ص07).

)))  �لغار�ت, �ص 66), تعليق �ل�سّيد عبد �لزهر�ء �لح�سينّي.
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فقال له مالك بن �لن�سر: »علّي ديٌن ولي عيال« ولم ُيلبِّ دعوة �لإمام و�فترق عن �ساحبه 

.
(((
Qل�سّحاك و�رتحل عن �لإمام �لح�سين�

م�سع�د بن عمرو الأزدّي

زعيـــم قبيلـــة »الأزد«, �ســـارك فـــي حـــرب �لجمـــل �إلـــى جانـــب عائ�ســـة وطلحـــة 

.
(((

و�لزبيـــر

�لإمام  ر�سالة  على  يرد  لم  مّمن  �لب�سرة  في  �لأخما�ص  �أ�سر�ف  �أحد  م�سعود  كان 

.
(((

�لح�سينQ في �لبيعة و�لن�سرة

وكان �سديقًا مقّربًا من عبيد �هلل بن زياد, وقد �آو�ه عند قيام �لنا�ص عليه وبعد موت 

يزيد بن معاوية بت�سعين يومًا تخّفى �بن زياد, ثّم توّجه نحو �ل�سام وقام م�سعود بن عمرو 

باإر�سال مئة رجل من �لأزد بقيادة قّرة بن قي�ص لمر�فقته �إلى �ل�سام وقد جعله �بن زياد 

.
(((

مكانه على �لب�سرة بعد �أن تركها

المنذر بن الجارود

�لإمام وّله   ,
(5(

�لجمل و�سارك معه في معركة   Qلإمام علّي� �أ�سحاب  كان من 

, فحاز فيها مبلغًا كبيرً� من بيت 
(6(

Q منطقة ��ستخر )�أ�سطخر( في بالد فار�ص

�إلى  فيه  ي�ستدعيه  كتابًا   Qعلّي �لإمام  �إليه  �أر�سل  خيانته  بانت  وعندما   ,
(7(

�لمال

�لكوفة بعد �أن عزله عن من�سبه ومّما قال له في ر�سالته:

»فاإذا اأنت فيما رقي اإليَّ عنك ل تدع له�اك انقياداً ول تبقي لآخرتك عتاداً, تعمر 

دنياك بخراب اآخرتك, وت�سل ع�سيرتك بقطيعة دينك, ولئن كان ما بلغني عنك حّقاً 

لجمل اأهلك و�س�سع نعلك خير منك, ومن كان ب�سفتك فلي�س باأهل اأّن ي�سّد به ثغٌر اأو 

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص ))).

)))  نف�ص  �لم�سدر, ج ), �ص 505.

)))  وقعة �لطّف, �ص 07).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص 5)5.

)5)  تاريخ مدينة دم�سق, ج 60, �ص )8).

)6)  �لإ�سابة, ج 6, �ص 09).

)7)  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص )9).
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املتخّلفون

ينفذ به اأمٌر اأو يعلى له قدٌر اأو ي�سرك في اأمانة, اأو ي�ؤمن على خيانة, فاأقبل اإلّي حين 

.
(((

ي�سلك كتابي هذا اإن �ساء اهلل«

ثّم �أمرQ بتغريم �لمنذر ثالثين �ألف درهم ورّدها �إلى بيت �لمال, ومن ثّم حب�سه 

.
(((

وبعد مّدة من �لزمن �أطلق �سر�حه بعد �أن ت�سّفع له �سع�سعة بن �سوحان

وكان �لمنذر �سديد �لتكّبر حّتى �أّن �أمير �لموؤمنينQ قال عنه: »اإّنه لنّظار في 

.
(((

عطفيه, مختال في ُبرديه تّفاٌل في �سراكيه«

ويعدُّ �لمنذر من �أ�سر�ف �أهل �لب�سرة, وقد ُوّلي مر�رً� من قبل �سهره عبيد �هلل بن 

زياد على بع�ص �لمناطق.

وعندما كتب �لإمام �لح�سينQ �إلى روؤ�ساء �لأخما�ص في �لب�سرة ومنهم �لمنذر 

بن �لجارود يدعوهم �إلى �لبيعة, قام �أ�سر�ف �لب�سرة باإخفاء �أمر �لر�سائل �إّل �لمنذر 

بن �لجارود �لذي كان يخاف مخافة �سديدة من �بن زياد ولذ� قام باإعطائه �لر�سالة, 

فغ�سب �بن زياد غ�سبًا �سديدً� و�أمر باإح�سار �سفير �لإمام �لح�سينQ �سليمان بن 

.
(((

رزين و�أمر بقطع عنقه

.
(5(

وتوّفي �بن �لجارود في �سنة �إحدى و�سّتين للهجرة

هرثمة بن اأبي م�سلم

من  �لجي�ص  رجع  وعندما  �سّفين,  معركة  في   Qعلّي �لإمام  مع  هرثمة  �سارك 

�سّفين توّقف جي�ص �لإمام �أمير �لموؤمنينQ في كربالء, ويروي هرثمة قائاًل: »فلّما 

 :Qن�سرفنا نزل كربالء ف�سّلى بها �لغد�ة ثّم رفع �إليه من تربتها ف�سّمها ثّم قال�

»واهاً لك اأّيتها التربة, ليح�سرّن منك اأق�اٌم يدخل�ن الجّنة بغير ح�ساب««.

وفي �أحد�ث ثورة كربالء كان هرثمة في �لبعث �لذي بعثهم عبيد �هلل بن زياد, قال: 

)))  نهج �لبالغة, �لكتاب )7.

)))  تاريخ �ليعقوبّي, ج ), �ص )0).

)))  نهج �لبالغة, �لكتاب )7.

)))  �لفتوح, �ص 6)8.

)5)  تاريخ مدينة دم�سق, ج 60, �ص 85).
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»فلّما ر�أيت �لمنزل )كربالء( و�ل�سجر ذكرت �لحديث, فجل�ست على بعيري ثّم �سرت 

�إلى �لح�سينQ ف�سّلمت عليه و�أخبرته بما �سمعت عن �أبيه«.

فقال لي �لإمام �لح�سينQ: »معنا اأنت اأم علينا؟«.

فقلت له: »ل معك ول عليك, خّلفت �سبية �أخاف عليهم عبيد �هلل بن زياد«.

�س�تاً,  لنا  ت�سمع  ول  مقتاًل  لنا  ترى  ل  »فام�س حيث   :Qلح�سين� لي  فقال 

اهلل  اأكّبه  اإّل  يعيننا  فال  اأحد  واعيتنا  الي�م  ي�سمع  ل  بيده  الح�سين  نف�س  ف�اّلذي 

 .
(((

ل�جهه في جهّنم«

يزيد بن م�سع�د النه�سلّي

�أحد زعماء �لب�سرة مّمن تلّقى دعوة �لإمام �لح�سينQ عبر �سفيره �سليمان بن 

.
(((

رزين

وبعد ذلك جمع يزيد بن م�سعود �أ�سحابه من قبائل بني تميم وبني حنظلة وبني �سعد 

فاأخبرهم بدعوة �لإمام �لح�سينQ, ومن ثّم كتب ر�سالة �إلى �لإمامQ يخبره 

بدر  بن  �لحّجاج  و�أو�سل  للب�سرة,  �لمجيء  �إلى  ودعاه  له  �لمذكورة  �لقبائل  بوفاء  فيه 

ر�سالته �إلى �لإمامQ في كربالء و�سّلمه �إّياها, وعندما قر�أ ر�سالة �بن م�سعود كاأّنه 

:Qتعّجب من عدم قدومه فقال

.
(((

»مالك اآمنك اهلل من الخ�ف واأعّزك واأرواك ي�م العط�س الأكبر«

)))  �ل�سدوق, �لأمالي, �ص 7))؛ �بن ع�ساكر ترجمة �لإمام �لح�سينQ, �ص 5)؛ بحار �لأنو�ر, ج )), �ص 55)؛ عو�لم �لعلوم, 

ج 7), �ص 7))؛ مو�سوعة كلمات �لإمام �لح�سينQ, �ص 79) و80).

)))  �لفتوح, �ص 6)8, مثير �لأحز�ن, �ص 7).

من  �إليه فجزع  ي�سير  �أن  قبل  قتله  فبلغه   Qلح�سين� �لإمام  �إلى  للخروج  تجّهز  �أّنه  وذكر  و))):  �ص )))  �لعين,  �إب�سار    (((

�نقطاعه عنه... )�لمترجم( )بحار �لأنور, ج )), �ص 9))).
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الفصل الخامس

الظاملون





(8(

الظاملون

�لحروب في  و�لرذ�ئل في  �لقبائح  �لأ�سر�ر ومن هم من�ساأ  يبرز  ثورة خالدة  كّل  في 

مو�جهة �لأخيار و�لأبر�ر وقد كان هذ� �ل�سطفاف جلّيًا و��سحًا معّبرً� في ثورة كربالء.

وقد برز في هذه �لو�قعة وجوه و�أ�سماء من عبدة �ل�سيطان و�لنفو�ص �لخبيثة و�أهل 

�لبغي و�لظلم و�لجور, وقد �أ�سبح بع�سهم �أ�سقى �أ�سقياء �لتاريخ و�أكثرهم نفورً� وقبحًا.

ووقفو� في  �ساركو�  �لذين  �لبارزين  »الظالمين«  �إلى  ن�سير  �لف�سل �سوف  وفي هذ� 

مقابل �لإمام �لح�سينQ و�أ�سحابه �لأوفياء.

الأخن�س بن مرثد الح�سرمّي

 ,Qقام �لأخن�ص ب�سلب  �لإمام �أبي عبد �هلل Qبعد ��ست�سهاد �لإمام �لح�سين

ع�سرة  لذلك  تهّياأ  �لإمام  ج�سد  بر�ّص  �أ�سحابه  �سعد  بن  عمر  �أمر  وعندما 
(((

عمامته

فر�سان كان �لأخن�ص بن مرثد �أحدهم, فقامو� على خيولهم فد��سو� ج�سد �أبي عبد �هلل

.
(((

و� ج�سده �ل�سريف Q حّتى ر�سّ

 .
(((

قال �أبو عمر �لز�هد: »فنظرنا �إلى هوؤلء �لع�سرة فوجدناهم جميعًا �أولد زناء«

وجاء هوؤلء �لع�سرة حّتى وقفو� على �بن زياد فعّرفو� عن �أنف�سهم وقالو� له: نحن �لذين 

زياد  �بن  لذلك  ف�سّر  �سدره,  حناجر  طحّنا  حّتى   Qلح�سين� ظهر  بخيولنا  وطئنا 

. ولّما قام �لمختار بثورته �سّد يدي �لأخن�ص ورجليه وكذلك 
(((

و�أمر لهم بجائزة ي�سيرة

.
(5(

من كان معه من �لفر�سان و�أوطاأ �لخيل ظهورهم حّتى هلكو�

)))  �للهوف, �ص 0)).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 5)).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 6)).

)))  �للهوف, �ص 5)) و6)).

)5)  نف�ص �لم�سدر, �ص 6))؛ مثير �لأحز�ن, �ص 78.
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اأ�سماء بن خارجة الفزارّي

, وكان مّمن �سهد بطلب من زياد �بن �أبيه مع 
(((

كان من �أ�سر�ف �لكوفة وكبير قومه

 من �أ�سر�ف �لعرب �سّد حجر بن عدّي ولهذه �ل�سهادة قام معاوية بقتل حجر 
(((

من �سهد

.
(((

. وكذلك ب�سبب �سعايته في كميل بن زياد دفع �لحّجاج �إلى قتله
(((

و�أ�سحابه

بن  محّمد  بمر�فقة  زياد  بن  �هلل  عبيد  من  وبطلٍب  �أي�سًا  خارجة  بن  �أ�سماء  وقام 

, وكذلك �سعى �بن خارجة 
(5(

�لأ�سعث باإح�سار هانئ بن عروة فجيء به �إلى د�ر �لإمارة

.
(6(

في قتل م�سلم بن عقيل

ويذكر له �أّنه قام باإخر�ج �لح�سن �لمثّنى من بين �لأ�سرى من �أهل �لبيت R لأّن 

, �إّل �أّن 
(8(

... ولّما قام �لمختار بثورته قام بهدم بيته
(7(

�أّمه كانت من قبيلته بني فز�رة

.
(9(

�أ�سماء لذ بالفر�ر ومن ثّم توّفي في �سنة �سّت و�سّتين �أو �سنة �ثنين وثمانين

الأ�س�د بن خالد الأزدّي

كان �لأ�سود من جملة �لذين �سلبو� �لإمام �لح�سينQ بعد �سهادته فقام ب�سلب 

.
((((

حرق ج�سده باأمٍر من �لمختار �لثقفّي
ُ
 �لإمامQ, و�أ

((0(

�سيف

)))  �لزركلّي, �لأعالم, ج ), �ص 05).

 .Qفوقف في مقابل توهين و�جتر�ء بني �أمّية على �لإمام ,Qكان حجر �أحد �لمد�فعين �لأ�سّد�ء عن �أمير �لموؤمنين  (((

وقام زياد بن �أبيه حاكم �لمدينة في ذلك �لوقت باعتقال حجر و�سّده و�أ�سحابه بال�سال�سل و�أر�سله �إلى �ل�سام, وفي ر�سالته �لتي 

بعثها زياد �إلى معاوية و�سف »حجر« باأّنه ر�أ�ص �لطو�غيت �لمو�لين لأبي تر�ب )�لإمام عليQ( و�لر�ف�سين لمعاوية وذّيل 

ر�سالته ب�سهادة كبار �أهل �لمدينة. )�أبو �لفرج �لأ�سفهانّي, �لأغاني, ج 7), �ص )5)).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 6)).

)))  نف�ص �لم�سدر, ج ), �ص )0).

)5)  وقعة �لطّف, �ص 6))؛ نقل �بن �عثم �أّن �أ�سماء �عتر�ص على �إيذ�ء وتعذيب هانى ء باأمر �بن زياد. )�لفتوح, �ص 855).

)6)  �بن نما, ذوب �لن�سار, �ص ))).

)7)  �لإر�ساد, ج ), �ص 5)8.

)8)  ذوب �لن�سار, �ص )))؛ �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص ))).

)9)  �بن �لخياط, تاريخ �لخليفة, �ص )0)؛ �بن �ساكر �لكتبّي, فو�ت �لوفيات, ج ), �ص )0).

)0))  �لفتوح, �ص ))9.

))))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص ))).



(8(

الظاملون

اإ�سحاق بن ح�ّية الح�سرمّي

�لإمام �لح�سينQ, ثّم �سارك مع �لع�سرة من �لفر�سان 
(((

قام �أّوًل ب�سلب قمي�ص

.Qلالإمام
(((

وباأمٍر من �بن �سعد بوطئ �لج�سد �لمذبوح �لر�أ�ص

, ولّما 
(((

ولّما لب�ص �إ�سحاق بن حوّية قمي�ص �لإمامQ �سار �أبر�ص و�متعط �سعره

.
(((

قام �لمختار �لثقفّي بثورته قب�ص على �إ�سحاق وقتله مع �لت�سعة �لآخرين

اأ�سيد بن مالك

بعد ��ست�سهاد �لإمام �لح�سينQ في يوم عا�سور�ء قام �أ�سيد بال�ستجابة لطلب 

.
(5(
Qبن �سعد ف�سارك مع ت�سعة فر�سان �آخرين بوطء ج�سد �لإمام�

 Qبما قام به مع �لآخرين في ر�ّص ج�سد �لإمام 
(6(

ولّما جاء �إلى �بن زياد �أخبره

.
(7(

فاأمر �بن زياد له ولهم بجو�ئز ي�سيرة

ولّما قام �لمختار بثورته �أمر ب�سّد يدي �أ�سيد ورجليه وكذلك فعل بالت�سعة �لآخرين 

.
(8(

و�أوطاأ �لخيل على �أج�سادهم حّتى هلكو�

بحر بن كعب

 Qفي ع�سر يوم عا�سور�ء منت�سيًا �سيفه بالهجوم على �لإمام �لح�سين 
(9(

قام بحر

فوقف عبد �هلل بن �لح�سنQ في وجهه دفاعًا عن عّمه وجعل نف�سه درعًا لالإمام

Q وقال له: »يا �بن �لخبيثة �أتقتل عّمي؟«, ف�سربه بحر بن كعب بال�سيف فاّتقاها 

�لغالم بيده فاأطّنها �إلى �لجلدة فاإذ� يده معّلقة, ونادى عبد �هلل: »يا �أّماه«, فاأخذه �لإمام 

)))  �للهوف, �ص 9))؛ روي �أّنه وجد في قمي�سه مائة وب�سع ع�سرة ما بين رمية وطعنة �سهم و�سربة )�للهوف, �ص 9))).

)))  �للهوف, �ص 5)).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 9)).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 6))؛ مثير �لأحز�ن, �ص 78.

)5)  �للهوف, �ص 5)).

)6)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 59؛ مثير �لأحز�ن, �ص 78.

)7)  �للهوف, �ص 5)) و 6)).

)8)  نف�ص �لم�سدر, �ص 6))؛ مثير �لأحز�ن, �ص 78.

)9)  �أبجر )�لإر�ساد, ج ), �ص 0))).
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.
(((
Qو�سّمه �إلى �سدره ففا�ست روحه على �سدر �لح�سين Qلح�سين�

وفي �أثناء �لغارة على �لإمام �أبي عبد �هلل قام بحر بن كعب ب�سلب لبا�سه و�أغر��سه 

�أّنه بعد ذلك �سار زمنًا مقعدً� من رجليه وكانت يد�ه تجّفان  . وروي 
(((

فاأخذ �سر�ويله

وتيب�سان في �ل�سيف وتترّطبان في �ل�ستاء ويخرج منهما �لدم و�لقيح �إلى �أن مات بذلك 

.
(((

�لمر�ص

بديل بن �سريم

�لذي  �إّنه هو  �لموؤّرخين:  بع�ص  وقال  بال�سيف,  ب�سرب حبيب  بديل في كربالء  قام 

 وقطع ر�أ�سه وعّلقه على فر�سه, ثّم �إّن �بن حبيب - وكان �ساّبًا - قام بقتل بديل 
(((

قتله

.
(5(

بن �سريم في مدينة مّكة �لمكّرمة

ب�سر بن خ�ط الهمدانّي

 فيما م�سى في جملة �أ�سحاب �أمير �لموؤمنينQ و�سارك معه 
(6(

كان �بن خوط

.
(7(

في حرب �لجمل

بن  جعفر  بقتل  ب�سر  قام  عا�سور�ء  يوم  وفي  كربالء  �إلى  �سعد  بن  عمر  برفقة  جاء 

 )ر�سو�ن �هلل عليه(.
(8(

عقيل

�لمختار  قام  ولّما   
(9(

عقيل بن  �لرحمن  عبد  قتل  في  خالد  بن  عثمان  مع  و��سترك 

�لثقفّي بثورته �أ�سدر �أمرً� بتعّقب ب�سر فظفر به عبد �هلل بن كامل وبرفقته عثمان بن 

.
((0(

خالد �أي�سًا فاأر�د� �لفر�ر منه �إّل �أّنه قطع ر�أ�سيهما و�أحرق جّثتيهما باأمر �لمختار

گزارش م�ستنذ �ز نه�ست عا�سور�ء, �ص 88) )�لتقرير �لأّول  �أعالم �لورى, ج ), �ص 67)؛ نخ�ستين  )))  �لإر�ساد, ج ), �ص 0))؛ 

�لموّثق عن نه�سة عا�سور�ء(.

)))  وقعة �لطّف, �ص 55).

)))  مثير �لأحز�ن, �ص )7.

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص )).

)5)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 6).

)6)  قيل: �إّن ��سم �أبيه حوط �أو �سوط �أي�سًا )تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص ))) و)))).

)7)  نف�ص �لم�سدر, ج ), �ص 8).

)8)  �إب�سار �لعين, �ص )5؛ ورد �للعن عليه في �لزيارة �لناحية لقتله جعفر بن عقيل )�لإقبال, ج ), �ص )7 - 79).

)9)  مقاتل �لطالبّيين, �ص 96.

)0))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص )6).
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جرير بن م�سع�د الح�سرمّي

 
(((

جاء جرير برفقة عمر بن �سعد �إلى كربالء وفي ع�سر يوم عا�سور�ء �سلب قو�ص

.
(((

�لإمامQ, �عتقله �لمختار �لثقفّي في ثورته و�أحرقه بالّنار

حّجار بن اأبجر البجلّي

حّجار  و�سارك   Qلموؤمنين� �أمير  خالفة  �أو�خر  في   
(((

توّفي ن�سر�نّيًا  �أبوه  كان 

كغيره من �أ�سر�ف �لعرب وبطلٍب من زياد �بن �أبيه بال�سهادة �سّد حجر بن عدّي وب�سببها 

.
(((

�أقدم معاوية على قتل حجر و�أ�سحابه

 �إلى �لإمام �لح�سين
(5(

وكان حّجار من جملة �أ�سر�ف �لكوفة وروؤ�سائها �لذين كتبو�

Q يدعونه فيها �إلى �لقيام و�لثورة.

ولكن, ومع مجيء �بن زياد �إلى �لكوفة ذهب حّجار �إلى د�ر �لإمارة و�سار يترّدد �إليها 

.
(6(

جيئة وذهابًا و�سعى باأمر عبيد �هلل بن زياد في تفريق �لنا�ص عن م�سلم بن عقيل

ثّم �أّمره �بن زياد على ر�أ�ص �ألف فار�ص ور�جل ووّجهه نحو كربالء ليلتحق بعمر بن 

.
(7(

�سعد

ولّما جاء يوم عا�سور�ء وخطب �لإمام �لح�سينQ خطبته �لأولى في �لقوم وذكر 

��سم حّجار بن �أبجر وبع�ص �أ�سماء �أ�سر�ف �لكوفة مّمن دعاه وذّكرهم بقولهم له, فقال 

لهم:

»األم تكتب�ا اإلّي اأّنه قد اأينعت الثمار واخ�سّر الجناب فاأقدم علينا, فاإّنما تقدم على 

جند مجّندة...«.

.
(8(

فاأنكر حّجار بن �أبجر عليه ذلك و�أّنه لم يفعل

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص 7)؛ �لمقّرم, مقتل �لح�سينQ, �ص )8).

)))  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص ))).

)))  �إب�سار �لعين؛ �ص 9).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 6)).

)5)  �لفتوح, �ص ))8.

)6)  وقعة �لطّف, �ص ))).

)7)  �لفتوح, �ص )89.

)8)  وقعة �لطّف, �ص 08).
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وفي �أثناء ثورة �لمختار توّجه �إليه حّجار بن �أبجر على ر�أ�ص ثالثة �آلف رجل �إّل �أّنه 

.
(((

هزم وفّر

�إلى عبد  ومن بعد ذلك عمل مّدة من �لزمن في خدمة م�سعب بن �لزبير ثّم مال 

.
(((

�لملك بن مرو�ن

حرملة بن كاهل الأ�سدّي

في يوم عا�سور�ء قام حرملة برمي �لطفل �لر�سيع لالإمامQ عبد �هلل بن �لح�سين 

.
(((

ب�سهم �أّدى �إلى ��ست�سهاده

.
(((

وكذلك رمى عبد �هلل بن �لح�سن ب�سهم فقتله

�إلى  معه   Qلعّبا�ص� �لف�سل  �أبي  لح�سرة  �لمبارك  �لر�أ�ص  بحمل  حرملة  وقام 

. وبقي فيها �إلى زمن قيام �لمختار �لثقفّي.
(5(

�لكوفة

 Qل�سّجاد� �لإمام  �لمكّرمة قام بزيارة  �إلى مّكة  له  �سفٍر  �أّنه في  �لمنهال  وروى 

فا�ستخبر منه عّما �سنع حرملة بن كاهل �لأ�سدّي, فاأخبره باأّنه ما ز�ل حّيًا في �لكوفة, 

قال: فرفع �لإمام �ل�سّجادQ يديه جميعًا ثّم قالQ: »األلهم اأذقه حّر الحديد, 

األلهم اأذقه حّر الّنار«.

قال �لمنهال: »فقدمت �لكوفة ور�أيت �لمختار و�سرت معه حّتى �أتى �لكّنا�ص, ثّم جيء 

.
(6(

�إليه بحرملة بن كاهل فاأمر �لمختار بقطع يديه ورجليه ثّم �أحرقه بالّنار«

الح�سين بن نمير ال�سك�نّي

كان �لح�سين �أحد عّمال معاوية وجاء معه من �ل�سام �إلى �سّفين و�سارك في �لقتال 

.
(7(
Qسّد �أمير �لموؤمنين�

)))  تاريخ �بن خلدون, ج ), �ص ))؛ ذوب �لن�سار, �ص 05).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 506 و9)5.

)))  �إب�سار �لعين, �ص 55. ورد �للعن عليه في زيارة �لناحية لقتله عبد �هلل بن �لح�سين �لطّفل �لر�سيع )�لإقبال, ج ), �ص )7 - 

.(79

)))  �أ�سير في زيارة �لناحية �إلى هذ� �لمطلب )�لإقبال, ج ), �ص )7 - 79).

)5)  تذكرة �لخو��ّص, �ص )5).

)6)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 75).

)7)  مخت�سر تاريخ مدينة دم�سق, ج 7, �ص )9).
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وكان من �أ�سّد �أعد�ئهQ, ومن �لمد�فعين عن تن�سيب يزيد ولّيًا للعهد, وقد قال 

.
(((

لمعاوية في حينها: »و�هلل لئن لقيت �هلل ولم تبايع ليزيد لتكونّن م�سّيعًا لالأّمة«

�لح�سين �لإمام  �سفير  باعتقال  وقام  �لكوفة,  في  زياد  �بن  ل�سرطة  قائدً�  عمل  ثّم 

. وفي �أحد�ث �لقتال مع �لإمام 
(((

Q قي�ص بن م�سّهر �ل�سيد�وّي و�أر�سله �إلى �بن زياد

في كربالء توّجه �لح�سين من �لكوفة �إلى كربالء على ر�أ�ص �أربعة �آلف رجل فالتحق 

.
(((

بعمر بن �سعد

وفي ظهر يوم عا�سور�ء عندما طلب �لإمام �لح�سينQ من �لعدّو �لمهلة لإقامة 

�ل�سالة, قال �لح�سين: �إّن �سالتك ل تقبل!!

وقد �أجابه حبيب على عدم تاأّدبه وجر�أته ف�سرخ فيه قائاًل: »زعمت ل تقبل �ل�سالة من 

�آل ر�سول �هلل P وتقبل منك يا ...«, فحمل �لح�سين على حبيب وحمل حبيب عليه.

ف�سرب حبيٌب وجه فر�ص �لح�سين بال�سيف ف�سّب به �لفر�ص ووقع عنه �إلى �لأر�ص, 

فاأ�سرع �أ�سحاب هذ� �للعين �لظالم لنجاته و�إنقاذه فجعل حبيب يهجم عليهم ليختطفه 

عليه  وحمل  ب�سيفه  ف�سربه  �سريم  بن  بديل  عليه  فحمل   .
(((

كثيرين منهم  وقتل  منهم 

�آخر من تميم فطعنه برمحه فوقع, فذهب ليقوم ف�سربه �لح�سين بن تميم على ر�أ�سه 

بال�سيف, وقال مفتخرً�: باأّنه �سريك في قتله, وطلب من �أحدهم �أن يعطيه �لر�أ�ص ليعّلقه 

, فير�ه �لنا�ص ويعلمو� �أّني �ساركت في قتله.
(5(

على فر�سه

�سهمه  فوقع  بال�سهام,   Qلإمام� رمى  من  جملة  في  نمير  بن  �لح�سين  ورمى 

.
(6(
Qفاأ�ساب �لفم �لمبارك له

توّجه  �لذي  للجي�ص  ثانيًا  قائدً�  وجعله  و�أكرمه  يزيد  عّززه  عا�سور�ء  �أحد�ث  وبعد 

توّلى  عقبة(  بن  )م�سلم  �لأّول  �لقائد  موت  وبعد  �لحّرة,  و�قعة  في  �لمدينة  �أهل  لقمع 

)))  �لفتوح, �ص 795.

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص )).

)))  �لفتوح, �ص )89

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 70.

)5)  نف�ص �لم�سدر.

)6)  �لمنتظم, ج 5, �ص )).
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فرمى  �لزبير,  بن  �هلل  عبد  على  للق�ساء  مّكة  نحو  به  وتوّجه  �لجي�ص  قيادة  �لح�سين 

.
(((

�لكعبة بالمنجنيق ثّم �أحرقها بالّنار فدّمرها

هذه  في  و��ست�سهد  �لتّو�بين  على  �لق�ساء  في  �لجي�ص  قيادة  �أي�سًا  �لح�سين  وتوّلى 

.
(((

�لو�قعة �سليمان بن �سرد �لخز�عّي

وفيما بعد �أر�سله عبد �لملك بن مرو�ن على ر�أ�ص �أربعين �ألف مقاتل لمو�جهة 

�إبر�هيم بن �لأ�ستر, فالتقيا في نو�حي �لمو�سل, وهزم �لح�سين و�نت�سر بن �لأ�ستر, 

.
(((

وقام �إبر�هيم بقتل �لح�سين وعبيد �هلل بن زياد و�أر�سل بر�أ�سيهما �إلى �لمختار

حكيم بن الطفيل ال�سنب�سّي

في يوم عا�سور�ء قام حكيم بن �لطفيل ب�سرب �أبي �لف�سل �لعّبا�صQ بال�سيف 

 بعنو�ن �أّنه �أحد قاتلي 
(5(

. ولذ� ورد �للعن عليه في زيارة �لناحية
(((

فقطع يده �لي�سرى

.
(6(

�لعّبا�صQ, وكان �أحد �لرماة �لذين رمو� �لإمام �لح�سينQ بال�سهام

Q �أحد �لع�سرة �لذين د��سو� ج�سد �لح�سين  وبعد ��ست�سهاد �لإمامQ كان 

.
(7(

بخيولهم باأمر من �بن �سعد

.
(8(

وعندما قب�ص �لمختار �لثقفّي على حكيم �أمر برميه بال�سهام ومن ثّم قتله

خ�ّلي بن يزيد الأ�سبحّي

 وجعفر بن �أمير �لموؤمنين
(9(
Qقام خوّلي في يوم عا�سور�ء برمي عثمان بن علّي

.
((0(

Q فقتلهما

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 60)؛ مروج �لذهب, ج ), �ص )7.

)))  �لبد�ية و�لنهاية, ج 8, �ص 0)).

)))  �لأخبار �لطو�ل, �ص )9)؛ مخت�سر تاريخ مدينة دم�سق, ج 7, �ص )9).

)))  �لمقّرم, مقتل �لح�سينQ, �ص 69).

)5)  �لإقبال, ج ), �ص )7 - 79.

)6)  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص ))).

)7)  �للهوف, �ص 5))؛ مثير �لأحز�ن, �ص 78.

)8)  ذوب �لن�سار, �ص 9)).

)9)  مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 07)؛ بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 7)؛ مقاتل �لطالبّيين, �ص 89؛ جمهرة �لن�سب, ج ), �ص )9)؛ نف�ص 

�لمهموم, �ص 7)). ورد �للعن عليه في زيارة �لناحية لقتله عثمان بن علّيQ )�لإقبال, ج ), �ص )7 - 79).

)0))  مقاتل �لطالبّيين, �ص 88.
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وبعد وقوع �لإمام �لح�سينQ على �لأر�ص توّجه خوّلي نحو �لإمامQ ليقطع 

 فتنّحى عنه, ولّما �أقدم 
(((

ر�أ�سه فلم يقَو على ذلك و�أ�سابته �لرعدة و�لرجفة في �أطر�فه

 �لذي 
(((

�أودعه عند خوّلي  Qعلى قطع ر�أ�ص �لإمام 
(((

�أن�ص )�أو �ل�سمر( �سنان بن 

�أوِكل �إليه �أخذ �لر�أ�ص �لمقّد�ص �إلى عبيد �هلل بن زياد.

 Qلإمام� ر�أ�ص  فاأخذ  مقفاًل,  زياد  �بن  ق�سر  كان  لياًل  �لكوفة  �إلى  و�سل  ولّما 

معه �إلى بيته وجعله في �لتّنور وقال لزوجته نو�ر: »جئتك بغناء �لدهر, بر�أ�ص �لح�سين

بر�أ�ص  وجئت  ة  و�لف�سّ بالذهب  �لنا�ص  جاء  »ويحك  غا�سبة:  وهي  له  فقالت   ,»Q

.
(((

�لح�سين بن ر�سول �هلل, و�هلل ل جمع ر�أ�سي ور�أ�سك و�سادة �أبدً�«

. ومع قيام �لمختار 
(5(

وحمل خوّلي �لر�أ�ص �لمبارك �سباحًا وتوّجه به نحو �بن زياد

�لثقفّي وّجه �إليه بع�ص �أتباعه للقب�ص عليه فاختباأ في �لحّمام و�أ�سارت لهم زوجته بيدها 

.
(6(

عن مكانه فقب�سو� عليه ومن ثّم قتله �لمختار و�أحرق جّثته

ذويد م�لى عمر بن �سعد

.
(7(

وكل �إليه في يوم عا�سور�ء حمل �لر�ية
ُ
كان ذويد غالمًا لعمر بن �سعد وقد �أ

رجاء بن منقذ العبدّي

. قتل 
(8(
Qأحد �لع�سرة من �لفر�سان �لذين وطئو� بالخيل ج�سد �لإمام �لح�سين�

.
(9(

على يد �لمختار �لثقفّي

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 76؛ �دعى بع�سهم باأّنه هو �لذي قطع ر�أ�ص �لإمامQ, )�لفتوح, �ص ))9).

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص ))).

)))  وقعة �لطّف, �ص )5) و55)؛ �لبد�ية و�لنهاية, ج 8, �ص 78).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص 55).

)5)  �لبد�ية و�لنهاية, ج 8, �ص 7).

)6)  ذوب �لن�سار, �ص 8)) و9)).

)7)  وقعة �لطّف, �ص )0).

)8)  �للهوف, �ص 5))؛ مثير �لأحز�ن, �ص 78.

)9)  �للهوف, �ص 6))؛ مثير �لأحز�ن, �ص 78.
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ر�ستم

غالم �سمر بن ذي �لجو�سن, وذكر �أّنه عندما جل�ست �أّم وهب فوق ر�أ�ص زوجها عبد 

�أّم وهب بعمود  �أمر �ل�سمر غالمه ر�ستم ب�سرب ر�أ�ص  �هلل بن عمير �لم�سّمخ بدمائه, 

 ر�سو�ن �هلل عليها.
(((

�لخيمة ف�سربها به ف�سّقه و��ست�سهدت

ر�سّي بن منقذ العبدّي

حمل ر�سّي في يوم عا�سور�ء على برير فاعتنقه وتعاركا �ساعة ثّم �إّن بريرً� قعد على 

�سدره فا�ستنجد ر�سّي باأ�سحابه فذهب �إليه كعب بن جابر �لأزدّي لي�ستنقذه منه فحمل 

برك  بدنه  في  رمح كعب  بطعنة  برير  �أح�ّص  ولّما  بالرمح وطعنه في ظهره,  برير  على 

على �سدر ر�سّي بن منقذ فع�ّص وجهه وطعنه كعب بالرمح مّرة �أخرى حّتى �أز�حه عن 

�بن منقذ �لعبدّي وو�سلت �لطعنة �إلى عمق ظهره فا�ستقّرت فيه, ثّم �أقبل عليه ي�سربه 

 ر�سو�ن �هلل عليه, ثّم قام ر�سّي بن منقذ �لعبدّي عن �لأر�ص 
(((

ب�سيفه حّتى ��ست�سهد

ينف�ص �لتر�ب عن قبائه �ساكرً� لكعب �سنيعه بحّقه.

زحر بن قي�س

 
(((

 كان حا�سرً� في �سّفين ثّم ذهب من بعدها �إلى �لمد�ئن وكان فيها
(((

زحر �أو زجر

زمن ��ست�سهاد �لإمام �لح�سينQ. وبعد �أحد�ث عا�سور�ء �أمره عبيد �هلل بن زياد بحمل 

.
(5(

ر�أ�ص �لإمامQ و�سائر روؤو�ص �ل�سهد�ء في كربالء �إلى يزيد بن معاوية في �ل�سام

بن  بم�سعب  و�لتحق   ,
(6(

�لكوفة من  خرج  ثّم  ومن  �لثقفّي  �لمختار  �سّد  زحر  وقام 

�لزبير و�ساركه في قتال �لمختار, وبعد ذلك �أعلن ولءه �لكامل لعبد �لملك بن مرو�ن 

.
(7(

تحت ر�ية �لحّجاج

)))  �إب�سار �لعين, �ص 80) و)8).

)))  وقعة �لطّف, �ص ))).

)))  تاريخ بغد�د, ج 8, �ص 89).

)))  مخت�سر تاريخ مدينة دم�سق, ج 9, �ص 0)).

)5)  �لفتوح, �ص 5)9.

)6)  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 9)).

)7)  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 08).
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الظاملون

زرعة بن اأبان بن دارم

توّجه �سالم �هلل عليه  بالإمام �لح�سينQ في يوم عا�سور�ء,  �لعط�ص  ��ستّد  لّما 

نحو �لفر�ت.  ف�ساح زرعة �سيحة لُيحال بين �لح�سينQ وبين �لماء فقال �لإمام

.
(((

Q: »األلهم اقتله عط�ساً ول تغفر له اأبداً«

�لمام نزعه  ولّما  في حنكه  وقع  ب�سهٍم   Qلح�سين� فرمى  لذلك  زرعة  وغ�سب 

. 
(((

Qجرت منه �لدماء 

وكّلما  ��سقوني,  ��سقوني  ي�سرخ  فكان  �لد�ئم  بالعط�ص  عا�سور�ء  بعد  زرعة  و�بتلي 

.
(((

�سرب من �لماء يمتلئ بطنه ول ُيروى منه حّتى هلك بذلك

زرعة بن �سريك التميمّي

و�سربه  عليه  بالهجوم  زرعة  قام   Qلح�سين� �لإمام  بمحا�سرة  �ل�سمر  �أمر  لّما 

.
(((

بال�سيف على يده �لي�سرى و�سرب �لح�سينQ زرعة ف�سرعه

)5(
زيد بن ُرقاد الجنبّي

 و�سارك في 
(6(

حمل في يوم عا�سور�ء على �لعّبا�ص بن علّيQ و�سّدد �إليه �سربة

.
(7(

قتله, وكذلك �سارك في قتل �سويد �لخثعمّي

. وقال زيد فيما بعد عن مقتل عبد �هلل: 
(8(

وقتل �أي�سًا عبد �هلل بن م�سلم بن عقيل

فما  كّفه في جبهته  فاأثبُت  �لنبل  يّتقي  وكّفه على جبهته  ب�سهم  فتى منهم  »لقد رميت 

.
(9(

��ستطاع �أن يزيل كّفه عن جبهته«

)))  مثير �لأحز�ن, �ص )7.

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 09)؛ �للهوف, �ص 8)) و9))؛ بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 0)).

)))  مثير �لأحز�ن, �ص )7؛ �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 76.

)))  وقعة �لطّف, �ص )5)؛ �للهوف, �ص 5)).

)5)  نقلت له �أ�سماء مختلفة: زيد بن ورقاء �لحنفّي )�لإر�ساد, ), �ص 0))(؛ يزيد بن رقاد �لحينّي )في زيارة �لناحية: �لإقبال, 

ج ), �ص )7 - 79(؛ زيد بن ورقاء �لجهنّي )مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 7))(؛ وزيد بن رقاد �لجنبّي )�لكامل في �لتاريخ, 

ج ), �ص )))؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 5))).

)6)  �لإر�ساد, ج ), �ص 0))؛ مناقب �آل �أبي طالب, ج ), �ص 7)).

)7)  وقعة �لطّف, �ص 9)).

)8)  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص ))).

)9)  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 6, �ص )6؛ �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص )).
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.
(((

ُذكرفي زيارة �لناحية بعنو�ن قاتل �لعّبا�ص بن علّيQ وورد �للعن عليه

.
(((

وباأمٍر من �لمختار �لثقفّي ُرمي زيد بن رقاد بالنبل و�لحجارة ف�سقط ثّم �أحرق

�سالم بن خيثمة الجعفّي

بعد  بخيولهم   Qلح�سين� ج�سد   
(((

وطئو� �لذين  �لع�سرة  �لفر�سان  �أحد  كان 

.
(((

��ست�سهاده, ومن ثّم قتل باأمٍر من �لمختار �لثقفّي

�سالم

ي�سار  �إلى جانب  �لميد�ن  �إلى  برز  يوم عا�سور�ء  وفي  زياد,  بن  مولى عبيد �هلل  هو 

مولى زياد بن �أبيه وطلبا مبارزة �لأقر�ن, فعزم حبيب وبرير على �لنزول �إليهما فمنعهما 

�لح�سينQ, ولّما ��ستجاز عبد �هلل بن عمير �لكلبّي من �لإمامQ للنزول �إليهما 

�أجازه فبرز �إليهما, فقتل ي�سار �أّوًل ثّم مال نحو �سالم فابتدره �سالم ب�سربة �سيفه فوقعت 

.
(5(

على يده �لي�سرى فقطعت �أ�سابع عبد �هلل ومن ثّم �سربه عبد �هلل فهلك

�سرج�ن الرومّي   

 .
(6(

من ن�سارى �أهل �ل�سام, عرف باأّنه كاتب معاوية و�ساحب �أمره على ديو�ن �لخر�ج

وبعد موت معاوية �أ�سبح م�ست�سارً� ليزيد. وعندما ��ست�ساره في �أمر بيعة �أهل 

�أ�سار  �لبالد  �لح�سينQ نحو تلك  �لإمام  �لكوفة لم�سلم بن عقيل وتحّرك 

�أمير  فاإّنه  �إلى عبيد �هلل بن زياد  �أن تكتب  »�أ�سير عليك  عليه �سرجون قائاًل: 

�لكوفة  يقدم  �لذي  هو  يكون  حّتى  عمله  في  زيادة  �لكوفة  له  فتجعل  �لب�سرة 

.
(7(

فيكفيك �أمرهم«

)))  �لإقبال, ج ), �ص )7 - 79.

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص ))).

)))  �للهوف, �ص 5)).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 6))؛ مثير �لأحز�ن, �ص 78.

)5)  �لإر�ساد, ج ), �ص )0), �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 65؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 65.

)6)  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص 0)).

)7)  �لفتوح, �ص 5)8.
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.
(((

فعمل يزيد بتو�سية �سرجون ووّلى عبيد �هلل بن زياد على �لكوفة

�سنان بن اأن�س النخعّي

جاء برفقة �بن �سعد �إلى كربالء, وفي يوم عا�سور�ء �سارك �ل�سمر في ف�سل �لإمام 

 وكذلك طعنه 
(((

ب�سهٍم �لإمامQ ورماه   على 
(((

�لخيام, وحمل �لح�سينQ عن 

.
(((

برمحه فاأوقعه على �لأر�ص

وعلى حّد قول �بن طاوو�ص فاإّن �سنان طعن �لإمامQ برمحه في ترقوته, ثّم �نتزع 

�لرمح فطعنه في بو�ني �سدره, ثّم رماه ب�سهم فوقع في نحره, ف�سقط �لإمام �لح�سين

.
(5(

Q من على فر�سه �إلى �لأر�ص

ثّم قدم مع رجٍل �آخر نحو �لح�سينQ ي�سربه بال�سيف, وذكر بع�سهم �أّن �سنان 

ر�أ�سهQ فذبحه وقطع  �لح�سينQ فحمل عليه ووقف عند  ر�أ�ص  ياأخذ  �أن  �أر�د 

. وبتو�سية من �لكوفّيين ذهب نحو �بن �سعد ليوؤّكد له باأّنه 
(6(

�لر�أ�ص عن بدنه �لطاهر

قتل خير �لخلق طالبًا منه �لجائزة فقال:

ــــًة َوَذَهــــــبــــــًا ــــ�ــــسَّ ــــــي ِف ــــــاِب ـــــــــــــْر ِرَك ْوِق
َ
ـــبـــا�أ ــــَك �لـــُمـــَحـــجَّ ــــِل ــــَم ــــُت �ل ــــْل ــــَت ـــــــــا َق َن

َ
�أ

بــــــــًا
َ
ـــــــــًا َو�أ مَّ

ُ
ــــا�ــــصِ �أ ــــَر �لــــنَّ ــــْي َن�َسباَقــــَتــــْلــــُت َخ ـــوَن  ـــُب ـــسِ ـــ� ـــْن َي �إِْذ  ـــــْم  ـــــَرُه ـــــْي َوَخ

(7(

ـــــــي َقــــــْوِمــــــِهــــــْم َمــــــْرَكــــــَبــــــا َوَخـــــــْيـــــــَرُهـــــــْم ِف

وعند قيام �لمختار بثورته �أمر باإح�سار �سنان ففّر �إلى �لب�سرة فهدم �لمختار د�ره, 

وعندما توّجه �سنان نحو �لقاد�سّية قب�ص عليه في منت�سف �لطريق فقطع يديه ورجليه 

.
(8(

ثّم رماه في قدر يغلي بالزيت حّتى هلك

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص 57).

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص ))).

)))  �لفتوح, �ص 0)9.

)))  وقعة �لطّف, �ص )5) و55).

)5)  �للهوف, �ص 6)).

)6)  وقعة �لطّف, �ص )5) و55).

)7)  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 78؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص )5).

)8)  ذوب �لن�سار, �ص 0))؛ �للهوف, �ص 7)).
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�سبث بن ربعّي المذحجّي

ع�سرة  �لحادية  �ل�سنة  في  �لنبّوة  �ّدعى  �لذي  �سجاح  ��سمه  ل�سخ�صٍ  موؤّذنًا  كان 

.
(((

, وكان �سبث �أحد �ل�ساعين في قتل عثمان
(((

. و�أ�سلم �سبث بعد ذلك
(((

للهجرة

في  �لأ�سعرّي  مو�سى  �أبي  �إلى جانب  �سارك   Qلموؤمنين� �أمير  �أّيام خالفة  وفي 

.Qمن ن�سرة �لإمام علّي
(((

تحذير �أهل �لكوفة

وفي �سّفين �سارك �سبث �إلى جانب �أ�سحاب �لإمامQ وعند �نتهاء �لمعركة مال 

.
(5(

�إلى �لخو�رج و�أ�سبح �أحد زعمائهم

�لذهاب  من  �لنا�ص  منع   Qلموؤمنين� �أمير  �أّن  �إّل  �لكوفة  في  م�سجٌد  له  وكان 

.
(6(

�إليه

و�سهد �سبث بن ربعّي بطلٍب من زياد �بن �أبيه في جملة من �سهد �سّد حجر بن عدّي 

.
(7(

ولهذه �ل�سهادة قام معاوية بقتل حجر و�أ�سحابه

, وقد قالو� فيما 
(8(

�إليهم �أحد �لذين كتبو� لالإمامQ يدعونه  �أي�سًا  وكان �سبث 

و�أورقت  �لأر�ص  و�أع�سبت  �لثمار  و�أينعت  �لجناب  له: »قد �خ�سّر   
(9(

قالوه في ر�سالتهم

.
((0(

�لأ�سجار فاأقدم علينا �إذ� �سئت فاإّنما تقدم على جنٍد مجّندة لك...«

ومع ورود �بن زياد �إلى �لكوفة قام �سبث باأمٍر من �بن زياد بالعمل على ف�سل �لنا�ص 

.
((((

عن م�سلم بن عقيل

وبعد ��ست�سهاد م�سلم وعلى م�سارف بدء �لقتال مع �لإمام �لح�سينQ, طلب عبيد 

)))  �لفتوح, �ص )).

)))  تهذيب �لكمال, ج 8, �ص 66).

)))  نف�ص �لم�سدر, ج ), �ص )0).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 5).

)5)  نف�ص �لم�سدر.

)6)  �لكافي, ج ), �ص 86).

)7)  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 6)).

)8)  �لفتوح, �ص ))8؛ �لبد�ية و�لنهاية, ج 8, �ص ))).

)9)  �لفتوح, �ص ))8.

)0))  وقعة �لطّف, �ص 895.

))))  نف�ص �لم�سدر, �ص ))).
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�هلل بن زياد من �سبث بن ربعّي �لتوّجه �إلى كربالء. فاّدعى �لمر�ص ولّما علم �أن �بن زياد 

عرف بحيلته خاف منه فلّبى دعوته وباأمٍر منه توّجه على ر�أ�ص �ألف فار�ص نحو كربالء 

.
(((

فالتحق بعمر بن �سعد

خطب  وعندما  )�لم�ساة( 
(((

�لرجالة قيادة  في  �سعد  �بن  جعله  عا�سور�ء  يوم  وفي 

�أ�سر�ف  من  وعددً�  ربعّي  بن  �سبث  ��سم  وذكر  �لأولى  خطبته   Qلح�سين� �لإمام 

.
(((

�لكوفة �لذين كتبو� �إليه ودعوه �أنكر �سبث في جو�به عليه دعوته له و�أّنه لم يفعل

وبعد و�قعة كربالء �سعى �سبث عند عبد �هلل بن مطيع و�لي �لكوفة من قبل عبد �هلل 

 .
(((

�إلى �لفر�ر من �لكوفة �أّنهم هزمو�, و��سطّر �سبث  �إّل  بن �لزبير لمو�جهة �لمختار 

.
(5(

وفي �سنة �سبعين للهجرة و�فته �لمنّية فهلك

�سريح القا�سي

هو �سريح بن حارث �لكندّي, �أ�سلم في عهد �لنبّي محّمد P وكان مقيمًا في �ليمن, 

.
(6(

به عمر قا�سيًا في �لكوفة وبقي في من�سبه �سّتين �سنة ن�سّ

وقد هّم �أمير �لموؤمنينQ بعزله �إّل �أّنه قوبل باعتر��ص �أهل �لكوفة �لذين �أر�دو� 

له  م�سيئًا   Qلموؤمنين� �أمير  مقابل  في  مر�رً�  �سريح  وقف  وقد  من�سبه,  في  بقاءه 

ومجترئًا عليه.

و�سهد �سريح بطلب من �بن زياد بن �أبيه في جملة من �سهد من �أ�سر�ف �لكوفة �سّد 

.
(7(

حجر بن عدّي ولهذه �ل�سهادة قام معاوية بقتل حجر و�أ�سحابه

وبعد �سيطرة �بن زياد على �لكوفة و�عتقال هانئ بن عروة وكان �أحد روؤ�ساء قبيلة 

مذحج, حا�سر �لمذحجّيون د�ر �لإمارة مطالبين باإطالق �سر�ح هانئ �إّل �أّن �بن زياد 

)))  �لفتوح, �ص )89 و)89.

)))  �لفتوح, �ص )90؛ �لأخبار �لطو�ل, �ص 56).

)))  وقعة �لطّف, �ص 08).

)))  �لمنتظم, ج 6, �ص )5.

)5)  �لأعالم, ج ), �ص )5).

)6)  تهذيب �لكمال, ج 8, �ص 8))؛ �سير �أعالم �لنبالء, ج 5,�ص 0)).

)7)  نف�ص �لم�سدر.
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طلب من �سريح �لذي كان معتمدً� عند �أهل �لكوفة ومورد �طمئنانهم �أن يتكّلم مع �لقوم 

�سريح بطماأنة  قام  وباأ�سلوب ماكر خّد�ع  يتفّرقو�,  ب�سالمة هانئ حّتى  ليخبرهم كذبًا 

.
(((

�لنا�ص باأّن هانئ حّي لم يقتل فتفّرق �لنا�ص ورجعو�

هذ� و�ل�سايع باأّن �سريح هو �لذي �أفتى بقتل �لإمام �لح�سينQ �إّل �أّنه ل يوجد �أّي 

.
(((

�أثر لهذه �لدعوى في �لم�سادر �لمعتبرة

ومع ورود �لمختار �إلى مدينة �لكوفة و�إقامته فيها �سعى بع�ص �لنا�ص �إليه في �إبقاء 

�سريح في من�سب �لق�ساء �إّل �أّن �لمو�لين لأهل �لبيت R تعّجبو� من ذلك وذكرو� 

عن  �لمختار  فامتنع  عروة,  بن  هانئ  ق�سّية  في  وخيانته  عدّي  بن  حجر  �سّد  �سهادته 

.
(((

�إعادة تن�سيبه قا�سيًا

�سمر بن ذي الج��سن

. �سارك في معركة �سّفين �إلى جانب 
(((

و��سمه �لحقيقّي �سرحبيل بن عمرو بن معاوية

.
(5(

�أ�سحاب �أمير �لموؤمنينQ وجرح في تلك �لمعركة

كان �ل�سمر مقيمًا في �لكوفة وكان �أحد �لذين �سهدو� �سّد حجر بن عدّي بطلٍب من 

.
(6(

زياد �بن �أبيه ولهذه �ل�سهادة قام معاوية بقتل حجر و�أ�سحابه

وُعدَّ �ل�سمر من �أ�سر�ف �أهل �لكوفة ومن روؤ�ساء قبيلة هو�زن, ومع ورود �بن زياد �إلى 

�لكوفة �أ�سبح من �لمقّربين منه وبطلب من �بن زياد قام �ل�سمر مع جماعة من �أ�سر�ف 

�لنا�ص  د�عيًا  �لأمان  ر�ية  حمل  �أّنه  ويروى  عقيل,  بن  م�سلم  عن  �لنا�ص  باإبعاد  �لكوفة 

.
(7(

لالبتعاد عنه

وقبول  �لأمور  �إ�سالح  له  يذكر  زياد  �بن  �إلى  كتاٍب  باإر�سال  �سعد  �بن  قام  وعندما 

�لح�سينQ بالرجوع �إلى �لمدينة �أو �أحد ثغور �لم�سلمين �عتر�ص �ل�سمر على ذلك 

)))  �لأخبار �لطو�ل, �ص 8)).

)))  ح�سين عندليب, ثار �هلل, �ص 6)).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 6, �ص )).

)))  �لأخبار �لطو�ل, �ص 79).

)5)  ن�سر بن مز�حم, وقعة �سّفين, �ص 67).

)6)  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 6)).

)7)  وقعة �لطّف, �ص ))).
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وقام بترغيب �بن زياد برف�ص �سروط �لإمام �لح�سينQ وقتله وقال له: »�أتقبل هذ� 

منه وقد نزل باأر�سك �إلى جنبك, و�هلل لئن رحل من بلدك ولم ي�سع يده في يدك ليكونّن 

�أولى بالقّوة و�لعّز ولتكونّن �أولى بال�سعف و�لعجز...«.

فارت�سى �بن زياد مقالة �ل�سمر وكتب ر�سالة �إلى �بن �سعد يحّذره فيها من محاولته 

.
(((
Qإز�لة �لعقد و�لتو�ّسط لحّل �لنز�ع و�أمره فيها بقتل �لإمام �لح�سين�

وم�سافًا �إلى ذلك فاإّن �بن زياد �أّكد له في ر�سالته باأّنك: »�إن �أبيت فاعتزل عملنا وجندنا 

.
(((

وخلِّ بين �سمر بن ذي �لجو�سن وبين �لع�سكر فاإّنا قد �أمرناه باأمرنا و�ل�سالم«

�بن  ويقول  �إنفاذ ما فيها,  ناظرً� على  ليكون  �ل�سمر  �إلى  �لر�سالة  �بن زياد  و�أعطى 

�أعثم: �إّن �ل�سمر جاء �إلى كربالء على ر�أ�ص �أربعة �آلف رجل لمحاربة �لإمام �لح�سين

باأّنه  لل�سمر  �أّكد  زياد  �بن  ر�سالة  �سعد  �بن  ولّما قر�أ   ,
(((

بعمر بن �سعد فالتحق   Q

�سيتوّلى بنف�سه تنفيذ مطالب �بن زياد.

وفي خطوة �أخرى جاء �ل�سمر حّتى وقف على �أ�سحاب �لح�سينQ ونادى �أبناء 

, و�أخبرهم بر�سالة �لأمان �لتي جاءهم بها فقام �أبناء 
(((

�أّم �لبنين على �أّنهم »بنو �أختنا«

.
(5(

�أّم �لبنين بلعنه

ذي  بن  �سمر  �إلى  �لجي�ص  مي�سرة  �سعد  �بن  �أوكل  �لمحّرم  من  �لعا�سر  يوم  وفي 

. وقد تعّر�ص مر�رً� لالإمامQ و�أ�سحابه وحمل عليهم عّدة مّر�ت �أي�سًا. 
(6(

�لجو�سن

وفي �إحدى �لمّر�ت قام بالهجوم عليهم قبل �سالة �لظهر و�سرب برمحه خيمة �لإمام 

�لخيمة  من  وخرجن  �لن�سوة  ف�سحن  لإحر�قها  �لّنار  باإح�سار  و�أمر   Qلح�سين�

وعندما ر�أى �لإمامQ هذ� �لمنظر �سرخ قائاًل: »يا ابن ذي الج��سن اأنت الداعي 

بالّنار لتحرق علّي اأهلي اأحرقك اهلل بالّنار«.

)))  وقعة �لطّف, �ص 88).

)))  �لفتوح, �ص 895.

)))  �لفتوح, �ص )89.

)))  كان �ل�سمر من بني كالب, وقبل مجيئه �إلى كربالء ذهب برفقة عبد �هلل بن �أبي �لمحّل �لكالبّي �إلى �بن زياد وطلبا منه �أن 

يكتب لهما �أمانًا لأبناء �أّم �لبنين وقد كانت كالبّية �أي�سًا فكتب لهما ذلك )وقعة �لطّف, �ص 86)).

)5)  وقعة �لطّف, �ص 90).

)6)  �لفتوح, �ص )90.
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.
(((

وفي تلك �لحال قام زهير ومعه جمع من �لأ�سحاب باإجالء �ل�سمر عن مو�سعه

بليغة  جر�حات  جرح  وقد  هالل  بن  نافع  �أ�سر  �أن  بعد  �ل�سمر  قام  �آخر  موقٍف  وفي 

.
(((

باإح�ساره �إلى �بن �سعد ف�سربت عنقه و��ست�سهد ر�سو�ن �هلل عليه

وتو�لت حمالت �ل�سمر و�أ�سحابه فر�سانًا وم�ساة بالهجوم على �لإمامQ ومخّيمه 

ليف�سل بينه وبين �لن�ساء فتوّجه �ل�سمر نحو خيمة �أهل �لبيت R ف�ساح فيه �لح�سين 

�سالم �هلل عليه:

»يا �سيعة اآل اأبي �سفيان اإن لم يكن لكم دين وكنتم ل تخاف�ن المعاد فك�ن�ا اأحراراً 

في دنياكم...«.

وحينئٍذ ناد�ه �سمر: ما تقول يا �بن فاطمة؟

فقال له �لح�سينQ: »اأق�ل اأنا الذي اأقاتلكم وتقاتل�ني والن�ساء لي�س عليهّن 

جناح فامنع�ا عتاتكم عن التعّر�س لحرمي«.

 Qلح�سين� و�ق�سدو�  �لرجل  حرم  عن  �رجعو�  �أن  بجي�سه  �ل�سمر  �ساح  ثّم 

.
(((

,  فهجمو� عليه وحا�سروه
(((

بنف�سه

وقوفكم  »ما  لهم:  يقول  فكان   Qلإمام� قتل  في  �أ�سحابه  يرّغب  �ل�سمر  ور�ح 

عليه  �حملو�  و�حد؟  رجل  �إّل  هو  وما  �لجر�ح  �أثخنته  وقد  بالرجل  تنتظرون  وماذ� 

.
(5(

جميعًا«

وذكر   ,
(6(

ب�سيفه �سربة  منهم  و�حد  كّل  و�سربه  جانب  كّل  من  عليه  فحملو� 

بن  لخوّلي  �أعطاه  ثّم   Qلح�سين� ر�أ�ص  قطع  من  هو  �ل�سمر  �أّن  �لموؤّرخين  بع�ص 

.
(7(

يزيد

)))  وقعة �لطّف, �ص 8)) و9)).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص ))).

)))  �لفتوح, �ص 909.

)))  وقعة �لطّف, �ص )5).

)5)  �لفتوح, �ص 0)9.

)6)  وقعة �لطّف, �ص )5) و55).

)7)  �لإر�ساد, ج ), �ص ))).
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و�أمر �ل�سمر �أ�سحابه بالهجوم على �لخيام قائاًل لهم: »��سلبو� كّل ما تجدونه«, وهجم 

قتل  و�أر�د  �سيفه  ف�سّل  فيها  يد�وى  كان  و�لتي   Qل�سّجاد� �لإمام  �ل�سمر على خيمة 

�لإمام زين �لعابدينQ �إّل �أّن �لبع�ص منعه من ذلك. ثّم �أمر �سمر �للعين باإحر�ق 

.
(((

خيم �أهل بيت ر�سول �هلل P فاحترقت جميعًا

ثّم حمل �ل�سمر عددً� من قادة �لجي�ص روؤو�ص �ل�سهد�ء وباأمٍر من �بن �سعد توّجه بها 

.
(((

نحو �لكوفة فدخلو� على مجل�ص �بن زياد

ومن ثّم �أمره �بن زياد بقيادة �أهل �لبيت وروؤو�ص �ل�سهد�ء في كربالء �إلى �ل�سام. ولّما 

ورد مجل�ص يزيد قّدم له تقريرً� عن وقائع قتل �لح�سينQ و�أ�سحابه ومّما قاله له: 

»يا �أمير �لموؤمنين, ما كان �إّل جزر جزور �أو نومة قائل حّتى �أتينا على �آخرهم, فهاتيك 

�أج�سادهم مجّردة ووجوههم معّفرة وثيابهم بالدماء مرّملة, ت�سهرهم �ل�سم�ص وت�سفي 

عليهم �لريح زّو�رهم �لعقبان و�لرخم...«.

.
(((

ولّما �سمع يزيد بذلك فرح فرحًا �سديدً�

�أبو عمرة لقتال  �أر�سل جماعة من جي�سه يقودهم  ومع قيام �لمختار �لثقفّي بثورته 

.
(((

�ل�سمر فتقاتلو� وُقتل �ل�سمر وجيء بر�أ�سه �إلى �لمختار

�سالح بن وهب الجعفّي

 Qلح�سين� �لإمام  بطعن  عا�سور�ء  يوم  من  �لأخيرة  �للحظات  في  �سالح  قام 

.
(5(

برمحه فاأوقعه من فر�سه على �لأر�ص

وكان �أحد �لفر�سان �لع�سرة �لذين وطئو� بالخيل ج�سد �لح�سينQ باأمٍر من �بن 

.
(7(

, وقتل على يد �لمختار �لثقفّي
(6(

�سعد

)))  �لفتوح, �ص ))9.

)))  وقعة �لطّف, �ص 59).

)))  �لفتوح, �ص )89.

)))  ذوب �لن�سار, �ص 6)) و7)).

)5)  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص 5).

)6)  �للهوف, �ص 5)).

)7)  نف�ص �لم�سدر, �ص 6))؛ مثير �لأحز�ن, �ص 78.
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عامر بن نه�سل التيمّي

, وورد �للعن عليه في زيارة 
(((

قام في يوم عا�سور�ء بقتل محّمد بن عبد �هلل بن جعفر

.
(((

�لناحية لهذ� �ل�سبب

عبد الرحمن بن الح�سين الأزدّي

�إلى  و�سولهم  وبعد   ,Qلإمام� عن  �لماء  منعو�  �لذين  �لجي�ص  �أفر�د  �أحد  كان 

�لماء  يا �بن فاطمة ويا �بن ر�سول �هلل لن تذوق من هذ�  �سريعة �لفر�ت �ساح قائاًل: 

قطرة و�حدة حّتى تموت عط�سًا �أو تنزل على حكم �لأمير عبد �هلل بن زياد, ولّما �سمع 

�لح�سينQ هذ� �لند�ء, قالQ: »من اأنت حّتى تق�ل مثل هذا الق�ل؟«

فعّرف عن نف�سه, وحينئٍذ قال له �لإمامQ: »األلهم اقتله عط�ساناً ول تغفر له 

اأبداً«.

ويذكـــر �لرو�ة �أّن عبد �لرحمن مر�ص وغلب عليه �لعط�ص فكان مهما �ُسقي من �لماء 

.
(((

و�سرب منه ل ُيروى وكان ي�سيح من �لعط�ص �إلى �أن �سّلم روحه لمالك �لّنار

عبد اهلل بن ح�زة التميمّي

�لميد�ن وجاء حّتى وقف  �إلى  �بن حوزة  �لأولى نزل  �لحملة  في يوم عا�سور�ء وبعد 

 :Qفقال له Qفنادى بكّل وقاحة مخاطبًا �لإمام Qبحيال �لإمام �لح�سين

»ماذا تريد«؟

فقال �بن حوزة: »�أب�سر يا ح�سين بالّنار«.

فقال �لإمامQ: »كاّل اإّني اأقدم على ربٍّ رحيٍم و�سفيع مطاع«.

ثّم �لتفت �لإمامQ �إلى �أ�سحابه ف�ساألهم »من هذا«؟

فقالو�: �بن حوزة.

فقالQ: »حازه اهلل اإلى الّنار«.

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 07).

)))  �لإقبال, ج ), �ص )7 - 79.

)))  �لفتوح, �ص )89؛ رو�سة �لو�عظين, ج ), �ص )8).
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الظاملون

فا�سطربت به فر�سه في جدول فعلقت رجله بالركاب ووقع ر�أ�سه على �لأر�ص ونفر 

.
(((

في �لفر�ص فجعل يمّر بر�أ�سه على كّل حجر و�أ�سل �سجرة حّتى مات

وقال �أبو مخنف: �إّن م�سروق بن و�ئل لّما ر�أى ما حّل بعبد �هلل بن حوزة وكيفّية هالكه 

�أهل هذ�  ر�أيت من  رجع وترك �لخيل ور�ءه ف�سئل عن عّلة رجوعه فقال م�سروق: لقد 

.
(((

�لبيت �سيئًا ل �أقاتلهم �أبدً�

عبد اهلل بن خ�سكارة البجلّي

, وورد �للعن عليه في 
(((

كان �أحد �لم�ساركين في يوم عا�سور�ء بقتل م�سلم بن عو�سجة

.
(((

زيارة �لناحية لقبح ما قام به

عبد اهلل بن عقبة الغن�ّي

 ورد �للعن عليه 
(5(

يعتبر �بن عقبة قاتل �أبي بكر بن �لح�سن في ع�سر يوم عا�سور�ء

.
(6(

في زيارة �لناحية

عبد اهلل بن قطبة الطائّي

, ورد �للعن عليه في جملة من قامو� بذلك في 
(7(

هو قاتل عون بن عبد �هلل بن جعفر

.
(8(

زيارة �لناحية

عبيد اهلل بن زياد

, ول�سوء �أفعالها وما كانت تقوم به ن�سب عبيد �هلل 
(9(

�أمٍّ يقال لها مرجانة ولد  من 

.
((0(

�إلى �أّمه

)))  وقعة �لطّف, �ص 9)) و0))؛ �لهيثمّي, مجمع �لزو�ئد, ج 9, �ص )9).

)))  وقعة �لطّف, �ص 0)).

)))  �إب�سار �لعين, �ص )6.

)))  �لإقبال, ج ), �ص )7 - 79.

)5)  �لإر�ساد, ج ), �ص 09).

)6)  �لإقبال, ج ), �ص )7 - 79.

)7)  �لإر�ساد, ج ), �ص 07)؛ مثير �لأحز�ن, �ص 87.

)8)  �لإقبال, ج ), �ص )7 - 79.

)9)  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 75.

)0))  د�ئرة �لمعارف بزرك �إ�سالمي, ج ), �ص 0)6 )د�ئرة �لمعارف �لإ�سالمّية �لكبرى(.
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.
(((

 وين�سب كذلك �إلى �أّمه �سمّية
(((

و�أبوه زياد بن �أبيه �أي�سًا م�سهوٌر بكونه �بن زنا

وبعد موت زياد �بن �أبيه في �سنة ثالثة وخم�سين للهجرة وّجه معاويُة عبيد �هلل �إلى 

.
(((

خر��سان و�أوكل �إليه ولية تلك �لبالد

و��ستمّر �بن زياد في ولية خر��سان حّتى �سنة �سّتة وخم�سين للهجرة ومن ثّم عهد 

.
(((

�إليه حكومة �لب�سرة

�بن  و�بتد�ء خالفة يزيد بن معاوية بقي  للهجرة  �سّتين  وبعد موت معاوية في �سنة 

زياد في ولية �لب�سرة, ولّما �سمع يزيد بتحّرك �لإمام �لح�سينQ ومجيء م�سلم بن 

عقيل �إلى �لكوفة �أ�سار �سرجون عليه- وكان رجاًل ن�سر�نّيًا يعمل م�ست�سارً� عنده- قائاًل: 

»�أ�سير عليك �أن تكتب �إلى عبيد �هلل بن زياد فاإّنه �أمير �لب�سرة فتجعل له �لكوفة زيادة 

.
(5(

في عمله حّتى يكون هو �لذي يقدم �لكوفة فيكفيك �أمرهم«

فقبل يزيد بذلك و�سّم �إليه ولية �لكوفة م�سافًا �إلى ولية �لب�سرة و�أوعز �إليه بقتل 

.
(6(

م�سلم بن عقيل

وقبل �أن يترك �بن زياد �لب�سرة متوّجهًا �إلى �لكوفة قام بقتل �سليمان بن رزين �سفير 

�لإمام �لح�سينQ, وبعد �أن خطب في �لنا�ص فهّددهم وتوّعدهم طالبًا منهم �لبتعاد 

.
(7(

عن �لإمام �لح�سينQ م�سى �إلى �لكوفة

ر�أو�  ولكّنهم عندما  �إليهم,  ودعوه   Qلح�سين� �لإمام  بايعو�  قد  �لكوفّيون  وكان 

�إليه  فجاءو�   Qلإمام� �أّنه  ظّنو�  وجهه  مقّنعًا  �لمدينة  دخل  قد  زياد  بن  �هلل  عبيد 

»الدعّي ابن الدعّي« )مو�سوعة كلمات �لإمام  �إلى �سوء وقبح مولد عبيد �هلل و�أبيه زياد بقوله:   Qأ�سار �لإمام �لح�سين�   (((

�لح�سينQ, �ص )))).

)))  كانت �سمّية م�سهورة بالزنا و�لفاح�سة, وكانت في �لجاهلّية من ذوي �لر�يات في �لطائف ترفع علمًا فوق بيتها. و�دعى �سخ�ص 

من ثقيف ��سمه �أبي عبيد, عبد بني عالج �أّنه �أب لزياد, ولّما كان مجهوًل كان زياد متنّفرً� من ذلك, فاألحقه معاوية بن�سب �أبي 

�سفيان و�دعى باأّنه �أخوه من �أبيه, وقال له: �إّن �أباك �أبي, بل �إّنه في مجل�ص في �ل�سام جمع �لنا�ص و��ست�سهد على مّدعاه رجاًل 

يقال له: �أبو مريم كان �ساهدً� على ما ح�سل. و�أخبرت عائ�سة �أي�سًا عن عدم معروفّية �أي �أٍب لزياد وكونه مجهوًل )�لفتوح, 

�ص )77 و775, مروج �لذهب, ج ), �ص 0)).

)))  مخت�سر تاريخ مدينة دم�سق, ج 5), �ص ))).

)))  تاريخ �ليعقوبّي, ج ), �ص 7)).

)5)  �لفتوح, �ص 5)8.

)6)  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 7, �ص 8)).

)7)  �لفتوح, �ص 6)8.
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الظاملون

من  وفّرو�  عنه  تفّرقو�  زياد  �بن  �أّنه  لهم  �ت�سح  وعندما  عليه,  ي�سّلمون  �أفو�جًا  �أفو�جًا 

, وفي خطبته �أمام �أهل �لكوفة قام عبيد �هلل بن زياد بتهديد �لمخالفين له 
(((

بين يديه

.
(((

ب�سّدة

ومن ثّم بد�أ بالبحث عن م�سلم بن عقيل و��ستطاع بالحيلة و�لدهاء �أن يعرف مكان 

�ختفائه فاعتقله بعد �أن �ألقى �لقب�ص على هانئ بن عروة وقام بقتلهما جميعًا. و�أر�سل 

.
(((

بر�أ�سيهما �إلى يزيد وكتب له يخبره باأحد�ث �لكوفة وما جرى فيها �نتهاًء بقتل م�سلم

�لح�سين �لإمام  لمالقاة  يزيد  بن  �لحّر  زياد  بن  �هلل  عبيد  وّجه  �أخرى  وفي خطوة 

Q في �لطريق ثّم �أر�سل �إليه �أن يجعجع به ويمنعه عن �لم�سير حّتى ي�سل �إليه �أمره 

.
(((

فيه ومن ثّم �ألحق به عمر بن �سعد على ر�أ�ص جي�ص كبير

زياد  �بن  �إلى  بكتاٍب  و�أر�سل   Qلإمام� �سعد بمحاورة  بن  قام عمر  وفي كربالء 

�لمدينة ولذ� فال موجب للحرب معه,  �إلى  �لرجوع   Qلح�سين� نّية  يخبره فيه عن 

وفي بادئ �لمر قبل �بن زياد بذلك �إّل �أن �ل�سمر بن ذي �لجو�سن مانعه في قبول �ل�سلح 

فعدل عن ذلك و�أر�سل من فوره �إلى عمر بن �سعد بر�سالة جاء فيها: »�إّني لم �أبعثك �إلى 

�لح�سين لتكّف عنه ول لتطاوله ول لتمّنيه �ل�سالمة و�لبقاء... �نظر فاإن نزل �لح�سين 

و�أ�سحابه على حكمي و��ست�سلمو� فابعث �إليهم �سلمًا و�إن �أبو� فازحف عليهم حّتى تقتلهم 

وبين  �لجو�سن  ذي  بن  �سمر  بين  وخلِّ  وجندنا  عملنا  فاعتزل  �أبيت  و�إن  بهم...  وتمّثل 

.
(5(

�لع�سكر فاإّنا قد �أمرناه باأمرنا و�ل�سالم«

 Qوعندما �طلع عبيد �هلل بن زياد على ت�سميم �بن �سعد بمقاتلة �لإمام �لح�سين

�أر�سل له كتابًا ثانيًا �أّكد فيه �أن يحّول بين �لح�سينQ و�أ�سحابه وبين �لماء و�أن ل 

.
(6(

يدعهم ي�سربون منه ولو قطرة و�حدة

)))  �لفتوح, �ص 7)8؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 7, �ص 9)).

)))  مقاتل �لطالبّيين, �ص 97.

)))  �لبد�ية و�لنهاية, ج 8, �ص 56)؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 7, �ص 9)) - ))).

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص )5.

)5)  وقعة �لطّف, �ص 88).

)6)  نف�ص �لم�سدر, �ص 90).
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ونّفذ �بن �سعد ما طلب منه ومن ثّم وقعت �أحد�ث يوم عا�سور�ء �لدموّية و��ست�سهد 

�لإمام �لح�سينQ و�أ�سحابه �لأوفياء و�أ�سر �لبقّية من �أهل بيته.

ولقد �أثار هذ� �لعمل �لقبيح �لذي قام به �بن زياد غ�سب �لكثيرين �أمثال عبد �هلل 

بن عفيف �لأزدّي �لذي قاطع خطبة �بن زياد بعد ��ست�سهاد �لإمامQ ولعن يزيد بن 

.
(((

معاوية

�أّن يزيد بن معاوية  �إّل   ,
(((

�أي�سًا على ذلك �أّمه قد لعنت �بنها  �إّن مرجانة  بل قيل: 

�سّر بذلك �سرورً� كبيرً� وقام بدعوة عبيد �هلل بن زياد �إليه و�أغدق عليه �لأمو�ل �لكثيرة 

.
(((

وو�سفه باأّنه باب �سّره و�أمينه

ثنايا  ي�سرب  �أخذ  زياد  �بن  يدي  بين   Qلح�سين� �لإمام  ر�أ�ص  و�سع  ولّما 

�لمجل�ص �سّمم على  نف�ص  وفي   ,
(((

�أرقم بن  زيد  فاعتر�ص عليه  بع�ساه   Qلإمام�

من  منعه  �لكبرى  لزينب  �ل�سجاع  �لفد�ئّي  �لموقف  �أّن  �إّل   Qل�سّجاد� �لإمام  قتل 

.
(5(

ذلك

وبعد ذلك �أمر �بن زياد بتهيئة �لن�ساء و�سائر �لأ�سرى للذهاب �إلى �ل�سام و�أمر ب�سّد 

عنق �لإمام �ل�سّجاد بالأغالل و�ل�سال�سل ثّم �أمر بحمل �لجميع مع روؤو�ص �ل�سهد�ء �إلى 

.
(6(

يزيد بن معاوية

وبعد هالك يزيد في �سنة �أربعة و�سّتين للهجرة, دعا عبيد �هلل بن زياد �أهل �لب�سرة 

لبيعته ولّبى �أ�سر�ف �لب�سرة دعوته للبيعة بعد �أن �أعطاهم �لهد�يا �لكثيرة.

ومن ثّم �أر�سل �إلى �أهل �لكوفة يطلب منهم �لبيعة له �إّل �أّن �لكوفّيين �متنعو� عن بيعته 

و�أعقب ذلك رف�ص �أهل �لب�سرة لإمرته وبايعو� عبد �هلل بن �لزبير- �لذي بايعه بع�ص 

)))  �للهوف, �ص )6).

)))  �لبد�ية و�لنهاية, ج 8, �ص )7)؛ وقعة �لطّف, �ص 65) و66).

)))  تذكرة �لخو��ص, �ص 60)؛ مروج �لذهب, ج ), �ص 67.

)))  زيد بن �أرقم �أحد �سحابة ر�سول �هللP ولّما ر�أى ما يفعله �بن زياد بالق�سيب قال له:�عل بهذ� �لق�سيب عن هاتين �لثنيتين 

فو�لذي ل �إله غيره لقد ر�أيت �سفتي ر�سول �هللP على هاتين �ل�سفتين يقّبلهما. ثّم بكى زيد بن �أرقم بكاًء طوياًل فنهره �بن 

زياد وو�سفه بال�سيخ �لخرف, وعندئٍذ نه�ص زيد وخرج من �لم�سجد )وقعة �لطّف, �ص 60) و)6)).

)5)  وقعة �لطّف, �ص )6) و)6).

)6) نف�ص �لم�سدر, �ص 67) و68)؛ �لفتوح, �ص 5)9.
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الظاملون

مناطق �ل�سام �أي�سًا نظرً� لقّوته و�سطوته- �أميرً� عليهم, ومن ثّم فّر عبيد �هلل بن زياد 

.
(((

من �لب�سرة و�لتحق بال�سام

موت  بعد  �لحجاز  يق�سد  كان  �لذي  �لحكم  بن  مرو�ن  �هلل  عبد  ر�أى  �لطريق  وفي 

�سّده عن ذلك  زياد  بن  �أّن عبيد �هلل  �إّل  �لزبير  بن  ليبايع عبيد �هلل  يزيد  بن  معاوية 

و�قترح عليه �أمر �لخالفة وقال له: باأّنه �إن �دعى �لخالفة فاإّنه �سيقوم باإعانته على ذلك, 

وبناًء عليه رجع مرو�ن �إلى دم�سق وقام �بن زياد باإخر�ج من بايع لبن �لزبير ومن ثّم 

.
(((

�أعلن بيعته لمرو�ن بن �لحكم

وجّهز عبيد �هلل بن زياد جي�سًا كبيرً� قا�سدً� به �لعر�ق لإخر�جه من �سلطة �بن �لزبير 

�أّنه و�سله في �لطريق خبر هالك مرو�ن بن �لحكم وجلو�ص عبد �لملك �بنه مكانه  �إّل 

عبيد  وقام  �لعر�ق,  �إلى  طريقه  متابعة  على  ي�سّجعه  زياد  �بن  �إلى  �لملك  عبد  فاأر�سل 

, ومن ثّم 
(((

�هلل �بتد�ًء في �سنة خم�سة و�سّتين للهجرة بمو�جهة ثورة �لتّو�بين فهزمهم

ت�سّلط على �لمو�سل ومن بعد ذلك قام �أن�سار �لمختار �لثقفّي بقيادة �إبر�هيم بن �لأ�ستر 

�لمو�سل  �أطر�ف  للهجرة في  و�سّتين  �سبعة  �سنة  قا�سية  وفي معركة  زياد  �بن  بمو�جهة 

 ,
(((

تمّكنو� من هزيمته ووفق �إبر�هيم بقتل عبيد �هلل بن زياد و�أر�سل بر�أ�سه �إلى �لمختار

 Qل�سّجاد� �لإمام  ليخبر  �لمدينة  �إلى  زياد  �بن  ر�أ�ص  باإر�سال  بدوره  �لمختار  وقام 

.
(5(

بمقتله

عثمان بن خالد الجهنّي

قام عثمان بمعاونة ب�سر بن �سوط �لهمد�نّي في يوم عا�سور�ء بقتل عبد �لرحمن 

كامل  بن  �هلل  عبد  به  فظفر  بتعّقبه  �أمر  بثورته  �لمختار  قام  وعندما   ,
(6(

عقيل بن 

ج 5),  دم�سق,  مدينة  تاريخ  مخت�سر  )9؛   - �ص )8  ج ),  �لأمم,  تجارب  )))؛  9))د  �ص ))),  ج 7,  و�لملوك,  �لأمم  تاريخ    (((

�ص 8)).

)))  �لطبقات �لكبرى, ج 5, �ص 0) - ))؛ �لأخبار �لطو�ل, �ص 85).

)))  تاريخ �ليعقوبّي, ج ), �ص 57).

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص )6)؛ �لبد�ية و�لنهاية, ج 8, �ص 66).

)5)  تاريخ �ليعقوبّي, ج ), �ص 59).

)6)  مقاتل �لطالبّيين, �ص 96.
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م�سافًا �إلى ب�سر بن �سوط فاأر�د� �لفر�ر �إّل �أّن �بن كامل �ألقى �لقب�ص عليهما و�سرب 

.
(((

عنقيهما

ُعزرة بن قي�س الأحم�سّي

.
(((

 �أحد ُعّمال حكومة �أبي بكر وعمر بن �لخطاب
(((

كان عزرة )�أو عروة(

�إلى  للح�سور  فيها  يدعوه   Qلح�سين� �لإمام  �إلى  �لر�سائل  كتب  مّمن  وكان 

.
(((

�لكوفة

�بن �سعد  �لإمامQ, وعندما طلب منه  �لقتال �سّد  �بن �سعد في  ثّم ر�فق  ومن 

�لذهاب �إلى �لإمام �لح�سين لي�ساأله عّما جاء به �إلى هذ� �لمكان �أي كربالء؟ وحيث �إّنه 

, وقال لبن �سعد:
(5(

قد كان كتب لالإمامQ ��ستحيا �أن يذهب نحوه

»�أّيها �لأمير �إّني كنت �ليوم �أكاتب �لح�سين ويكاتبني و�أنا �أ�ستحيي �أن �أ�سير �إليه فاإن 

.
(6(

ر�أيت �أن تبعث غيري فابعث...«

.
(7(

ولّما جاء �ليوم �لعا�سر من �لمحّرم جعله �بن �سعد على �لخّيالة

�لحّجاج  بن  وعمرو  وقي�ص  �ل�سمر  �إلى  بالإ�سافة  كّلف   Qلإمام� ��ست�سهاد  وبعد 

.
(8(

بحمل روؤو�ص �ل�سهد�ء من كربالء �إلى �بن زياد

علّي بن قرظة الأن�سارّي

جاء مع عمر بن �سعد �إلى كربالء بينما جاء �أخوه عمرو بن قرظة �إلى �لإمام �لح�سين

Q و��ست�سهد بين يديه, ولّما ��ست�سهد عمرو وقف علّي بن قرظة بكّل جر�أة ووقاحة 

متهّجمًا على �لإمام �لح�سين و�أبيه L ومّما قاله له: يا ح�سين يا كّذ�ب �بن �لكّذ�ب! 

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص )6).

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 8) و)8؛ �لفتوح �ص ))8.

)))  مخت�سر تاريخ دم�سق, ج 7), �ص )).

)))  �لفتوح, �ص ))8.

)5)  وقعة �لطّف, �ص )8).

)6)  �لفتوح, �ص 888.

)7)  وقعة �لطّف, �ص )0).

)8)  نف�ص �لم�سدر, �ص 59).
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الظاملون

:Qأ�سللت �أخي وغررته حّتى قتلته. فقال له �لإمام�

»اإّن اهلل لم ي�سّل اأخاك ولكّنه هدى اأخاك واأ�سّلك« فقال له علّي بن قرظة: قتلني 

�هلل �إن لم �أقتلك �أو �أموت دونك, فحمل عليه فاعتر�سه نافع بن هالل �لمر�دّي فطعنه 

.
(((

برمحه فرماه على �لأر�ص فحمله �أ�سحابه و�أخرجوه من �لميد�ن

عمر بن �سعد

.
(((

هو �بن �سعد بن �أبي وّقا�ص ولد في �سنة ثالثة وع�سرين للهجرة

 Qوعندما ر�أى �بن �سعد في دومة �لجندل �ختالف قادة جي�ص �أمير �لموؤمنين

مع معاوية حول �لتحكيم قام بترغيب �أبيه في �دعاء �لخالفة �إّل �أّن �سعد بن �أبي وّقا�ص 

.
(((

لم يقبل بذلك

وعندما كان في ريعان �سبابه قال له �أمير �لموؤمنينQ: »كيف اأنت اإذا قمت مقاماً 

.
(((

تخّير فيه بين الجّنة والّنار فتختار الّنار؟«

و�سهد عمر بن �سعد فيمن �سهد �سّد حجر بن عدّي باأّنه نه�ص من �أجل �لفتنة وكانت 

.
(5(

هذه �ل�سهادة حّجة لمعاوية في قتله حجر بن عدّي و�أ�سحابه في مرج عذر�ء

�لح�سينQ, كتب  �لبيعة لالإمام  و�أخذه  �لكوفة  �إلى  ومع مجيء م�سلم بن عقيل 

عمر بن �سعد كغيره من �أ�سر�ف �أهل �لكوفة �لر�سائل �إلى يزيد بن معاوية يو�سونه فيها 

.
(6(

باأّنه �إن �أردت �أن ل تخرج �لكوفة من يدك فقم بعزل �لنعمان بن ب�سير حاكم �لكوفة

عتقل م�سلم بن عقيل, ولّما جيء به �إلى مجل�ص �بن 
ُ
ومع مجيء �بن زياد �إلى �لكوفة �أ

.
(7(

زياد �أو�سى م�سلم �إلى �بن �سعد �سّرً�, لكن �بن �سعد خان م�سلمًا و�أذ�ع و�سّيته

للخروج  تهّياأ  قد  وكان   �لرّي,  ولية  على  حاكمًا  �سعد  بن  عمر  زياد  �بن  ب  ون�سّ

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص ))).

)))  تهذيب �لتهذيب, ج 7, �ص )5).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص 67.

)))  تذكرة �لخو��ّص, �ص 7)).

)5)  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص 69).

)6)  وقعة �لطّف, �ص )0).

)7)  �لأخبار �لطو�ل, �ص ))).
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�إليها �إّل �أّن ذلك تز�من مع و�سول �لإمام �لح�سينQ �إلى �لعر�ق فمنعه �بن زياد 

عن  �سعد  �بن  فامتنع   Qلح�سين� �لإمام  لقتال  ين�سرف  �أن  و�أمره  �لذهاب  من 

�ل�ستجابة لطلبه �إّل �أّن عبيد �هلل بن زياد ��سترط عليه �إمارة �لرّي بالذهاب لحرب 

�لح�سينQ, فا�ست�سار �بن �سعد �أ�سحابه فحّذره �لجميع من قتال �لإمامQ؛ 

.
(((

�إّل �أّنه عاد فقبل �أمر �بن زياد وتوّجه نحو كربالء على ر�أ�ص �أربعة �آلف رجل

)�سعر(

يِّ ـــَك �لـــــرَّ ـــْل ـــيـــِه ُم ـــُك ِف ـــِل ـــْم ــــْوٍم َت ــــَي ــــــا َعــــاِلــــٌق َوَحـــــاِئـــــٌر ِل َن
َ
�أ

ـــِرَك ـــْم ــْفــَحــُة ُع ــــــْوَم ُتــــْطــــَوى ِفـــيـــِه �ــسَ ــــْوِت َي  َوِلـــــَيـــــْوِم �لــــَم

ــــِف َلـــُه ــــْم َت ــَلــْيــَمــاَن َل ــــٌر ِفــــي ُدْنــــَيــــا �ــسُ ــــاِئ َنــــــا َعــــاِلــــٌق َوَح
َ
�أ

(((

ْنيا ِبَك؟ وِتَي ِمْن ُمْلٍك َوَماٍل َفَمَتى �َسَتْغُدُر َهِذِه �لدُّ
ُ
َمَع ُكلِّ َما �أ

وو�سل  �بن �سعد �إلى كربالء في �ليوم �لثالث من �لمحّرم, فاأر�سل ر�سوًل �إلى �لإمام

Q ل�سيتخبر منه عّما جاء به �إلى �لعر�ق فاأجابه �لإمامQ باأّنه �إّنما جاء بناًء 

�لإمام �سعد جو�ب  �بن  فاإّنه يرجع. فكتب  يريدو� ذلك  لم  و�إن  �لكوفة  �أهل  على دعوة 

Q و�أر�سله �إلى عبيد �هلل بن زياد مخبرً� له عن �نتهاء �لأمور.

�إّل �أّن �بن زياد ومع تدّخل �ل�سمر وفتنته وتو�سيته له كتب ر�سالة �إلى �بن �سعد يو�سيه 

�إلى �سمر  �لجي�ص  �إمرة  �إن تمّرد عليه ف�سيوكل  �أّنه  له  و�أّكد   Qلح�سين� فيها بقتال 

, وبناًء على طلٍب 
(((

بن ذي �لجو�سن وعندئٍذ �سّمم عمر بن �سعد على �لحرب و�لقتال

من �بن زياد �أر�سل �بن �سعد بخم�سة �آلف فار�ص �إلى �سريعة �لفر�ت ليحول بين �لإمام

.
(((

Q وبين �لماء

و�سعى �لإمام �لح�سينQ مر�رً� عبر ر�سوله بن�سيحة �بن �سعد وفي �إحدى �لمّر�ت 

)))  �لطبقات �لكبرى, ج 5, �ص 68)؛ تهذيب �لتهذيب, ج 7, �ص )5)؛ وقعة �لطّف, �ص )8) و)8).

))) ترجمة �أبيات بالفار�سّية:

كند رى  م��ي��ر  را  ت���و  روزگ������ار  ك���ه  كندگ���ي���رم  ط���ى  ت���و  ُع��م��ر  ن��ام��ه  ن���ه مرگ,  آخ����ر 
ومال ملك  ب��ه  سليمان  ز  ش��وى  ف��زون  ت���و ك���ى كند؟گيرم  ب���ا  ن��ك��رد ج��ه��ان  ب���ا او وف���ا 

 

)))  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 77).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص ))).
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الظاملون

�أر�سل �لح�سينQ �إلى �بن �سعد طالبًا منه �أن يلتقيه لياًل, فخرج �إليه عمر بن �سعد في 

ع�سرين فار�سًا و�أقبل �لح�سينQ في مثل ذلك ولّما �لتقيا �أمر �لح�سينQ �أ�سحابه 

�أ�سحابه  �أخوه �لعّبا�ص و�بنه علّي �لأكبرL, و�أمر �بن �سعد  فتنّحو� عنه وبقي معه 

:Qفتنّحو� عنه وبقي معه حف�ص �بنه وغالٌم له يقال له: لحق, فقال له �لإمام

من  ابن  واأنا  تقاتلني  اأن  معادك  اإليه  الذي  اهلل  تّتقي  اأّما  �سعد,  ابن  يا  »ويحك 

علمت يا هذا من ر�س�ل اهلل P, فاترك ه�ؤلء وكن معي فاإّني اأقّربك اإلى اهلل عزَّ 

.»... وجلَّ

فقال له عمر بن �سعد: �أبا عبد �هلل �أخاف �أن تهدم د�ري.

فقال له �لح�سينQ: »اأنا اأبنيها لك«.

فقال: �أخاف �أن توؤخذ �سيعتي.

فقال �لح�سينQ: »اأنا اأخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز«.

فقال: لي عياٌل �أخاف عليهم.

فقالQ: »اأنا اأ�سمن �سالمتهم«.

ولم يجب عمر بن �سعد �إلى �سيء من ذلك فان�سرف عنه �لح�سينQ وهو يقول:

ون�سرك,  ي�م ح�سرك  اهلل لك  �سريعاً, ول غفر  فرا�سك  اهلل على  ذبحك  »ما لك 

ف�اهلل اإّني لأرج� اأن ل تاأكل من بّر العراق اإّل ي�سيراً«.

فقال له عمر بن �سعد: »يا �أبا عبد �هلل في �ل�سعير عو�ص عن �لبّر« ثّم رجع عمر �إلى 

.
(((

مع�سكره

ثّم �إّن عمر بن �سعد وبعد �سالة �لع�سر من يوم �لتا�سع من �لمحّرم هّياأ جي�سه للقتال 

ونادى فيهم: يا خيل �هلل �ركبي و�ب�سري بالجّنة, فركب �أهل �لكوفة وزحفو� نحو �لح�سين

Q للقتال, وبعد هذه �لحادثة طلب �لإمامQ منهم �أن يمهلوه ليلة �لعا�سر من 

عا�سور�ء  يوم  وفي   .
(((

ذلك في  فاأجازه  جي�سه  قادة  �سعد  �بن  فا�ست�سار  �لعبادة,  �أجل 

جّهز جي�سه من �أجل �لهجوم, وقال �لموؤّرخون: �إّن �لإمام �لح�سين وبعد خطبته �لثانية 

)))  �لفتوح, �ص 895؛ �لمقّرم, مقتل �لح�سينQ, �ص 7)).

)))  وقعة �لطّف, �ص )9).



((0

�سبح عا�سور�ء نادى �بن �سعد وقال له: »يا عمر اأنت تقتلني؟ تزعم اأن ي�ليك الدعّي 

فا�سنع ما  عهداً معه�داً  اأبداً  تتهّناأ بذلك  الرّي وجرجان, واهلل ل  الدعّي بالد  ابن 

اأنت �سانع فاإّنك ل تفرح بعدي بدنيا ول اآخرة, ولكاأّني براأ�سك على ق�سبة قد ن�سب 

.
(((

بالك�فة يتراماه ال�سبيان ويتخذونه غر�ساً بينهم«

فاغتاظ عمر من كالمه ثّم �سرف بوجهه عنه و�أقبل نحو جي�ص �لإمامQ ورمى 

�أّول �سهٍم نحو �لإمام �لح�سينQ و�أ�سحابه وقال لأ�سحابه: ��سهدو� لي عند �لأمير 

من  �لكثير  فاأ�سابت  ب�سهامهم  �سعد  بن  عمر  �أ�سحاب  رمى  ثّم  رمى.  من  �أّول  باأّنني 

.
(((
Qأ�سحاب �لإمام�

 Qوعندما برز علّي �لأكبر �إلى �لميد�ن تقاطر �لدمع من عيني �لإمام �لح�سين

ورفع يديه نحو �ل�سماء يدعو على جي�ص �لعدّو ويلعنهم, وقال لبن �سعد:

»يا ابن �سعد قطع اهلل رحمك ول بارك لك في اأمرك و�سّلط عليك من يذبحك 

.
(((

بعدي على فرا�سك كما قطعت رحمي...«

ولّما برز �لإمام �لح�سينQ �إلى �لميد�ن يقاتل �لقوم هجم عليه �لأعد�ء من كّل 

جانب, وعندئٍذ خرجت زينب �لكبرى من خيمتها و�ساحت: »يا عمر بن �سعد �أيقتل �أبو 

عبد �هلل و�أنت تنظر �إليه؟!«, ف�سرف عمر بوجهه عنها, ويروي �أبو مخنف قائاًل: فكاأّني 

.
(((

�أنظر �إلى دموع عمر وهي ت�سيل على خّديه ولحيته

وعندما جرح �لإمام �أبي عبد �هللQ جر�حات بليغة ووقع على �لأر�ص م�سى �إليه 

.
(5(

�بن �سعد بفر�سه ووقف فوق ر�أ�سه و�ساح في �أهل �لكوفة: �نزلو� �إليه فخذو� ر�أ�سه

ج�سد  يطاأو�  �أن  �أ�سحابه  �سعد  بن  عمر  �أمر   Qل�سهد�ء� �سّيد  ��ست�سهاد  وبعد 

بدنه  ووطئو�  خيولهم  ركبو�  فر�سان  ع�سرة  لطلبه  فتجّهز  بخيولهم,   Qلح�سين�

.
(6(

ت �أ�سالعه �ل�سريف حّتى ر�سّ

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص 6

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص 59)؛ �أعالم �لورى, ج ), �ص )6).

)))  �لفتوح, �ص 907.

)))  وقعة �لطّف, �ص )5).

)5)  �لفتوح, �ص ))9.

)6)  �للهوف, �ص 5)).



(((

الظاملون

ثّم �إّن عمر بن �سعد بعد �أن دفن �أج�ساد قتلى جي�سه تحّرك نحو �لكوفة برفقة موكب 

. وعندما �لتقى بعبيد �هلل بن زياد طلب منه �لأخير 
(((
Qأ�سارى �أهل بيت �لح�سين�

�أن يعيد له �لر�سالة �لتي �أر�سلها �إليه فقال له �بن �سعد: باأّنها قد تلفت, �إّل �أّن عبيد �هلل 

.
(((

�أّكد له باأّنه �سياأخذها منه

بقوله:  به  �آل  ما  و�سف  �سيء  كّل  في  حيلته  وقّلة  يده  ق�سر  �سعد  �بن  ر�أى  وعندما 

�لعدل  ولإماتتي  ظالمًا  فاجرً�  �أميرً�  لإطاعتي  مّني  حاًل  �أ�سو�أ  �أهله  �إلى  �أحٌد  يرجع  لم 

.
(((

وقطيعتي لقر�بتي

وعندما قام �سليمان بن �سرد �لخز�عّي طلبًا للثاأر من قاتلي �لإمام �لح�سينQ في 

.
(((

�سنة خم�سة و�سّتين للهجرة, كان �بن �سعد يبيت لياًل في د�ر �لإمارة خوفًا من �لقتل

ومع قيام �لمختار �لثقفّي �أي�سًا فّر �بن �سعد برفقة محّمد بن �لأ�سعث �أحد �لم�ساركين 

�أهلها على  �لكوفة بعد قيام  �إلى  �أن عاد  �أّنه ما لبث  �إّل   .
(5(

�لبارزين في و�قعة كربالء

.
(6(

�لمختار �إّل �أّن هذه �لنتفا�سة منيت بالهزيمة و�لف�سل

ثّم �أر�سل �لمختار �أبا عمرة في تعّقب �بن �سعد فقتله في منزله و�أر�سل بر�أ�سه �إلى 

.
(7(

�لمختار بن يزيد وُقتل �بنه حف�ص في مح�سر �لمختار �أي�سًا

عمرو بن الحّجاج الزبيدّي

�لإمام  �إلى  �لر�سائل  �أ�سر�فها  من  جماعة  مع  كتب  مّمن  �لكوفة  �أ�سر�ف  �أحد  وهو 

�إليها  �أّنه ومع مجيء �بن زياد  �إّل   .
(8(

�إلى �لكوفة �لح�سينQ يدعونه فيها للمجيء 

.Qومن ثّم ذهب برفقة عمر بن �سعد �إلى كربالء لقتال �لإمام .
(9(

�لتحق عمرو به

)))  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص 06).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص 67).

)))  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج ), �ص ))).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج 5, �ص 587.

)5)  �لأخبار �لطو�ل, �ص 98).

)6)  نف�ص �لم�سدر, �ص 00).

)7)  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص )6).

)8)  �لفتوح, �ص ))8.

)9)  نف�ص �لم�سدر, �ص )85.



(((

فوّله �بن �سعد على خم�سة �آلف فار�ٍص ور�جٍل و�أمره �أن ي�ستولي على �ل�سريعة ول يدع 

.
(((

�أحدً� من �أ�سحاب �لح�سينQ �أن يقترب من �لماء

.
(((

وفي يوم عا�سور�ء جعله �بن �سعد على ميمنة �لجي�ص

. وقبل ظهر عا�سور�ء 
(((
Qفحمل �أثناء �لحملة �لأولى على مي�سرة �أ�سحاب �لإمام

كان ي�سرخ باأ�سحابه �لطالبين لمبارزة �لأقر�ن: »يا حمقى �أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون 

فر�سان �لم�سر وتقاتلون قومًا م�ستميتين ل يبرز �إليهم منكم �أحد �إّل قتلوه, و�هلل لو لم 

.
(((

ترموهم �إّل بالحجارة لقتلتموهم«

وقبل عمر بن �سعد بر�أيه و�أمر �أن ل يبارزهم �أّي رجٍل منهم بمفرده, وقال لو خرجتم 

�إليهم وحد�نا لأتو� عليكم مبارزة.

�لزمو�  �لكوفة  �أهل  يا  فقال:   Qلح�سين� �أ�سحاب  من  �لحّجاج  بن  عمرو  ودنا 

طاعتكم وجماعتكم ول ترتابو� في قتل من مرق من �لدين وخالف �لإمام- يزيد- فقال 

الدين  من  مرقنا  اأنحن  النا�س؟  تحّر�س  اأعليَّ  الحّجاج  ابن  »يا  له:   Qلح�سين�

اأّينا المارق  اأعمالكم  اأرواحكم ومتم على  واأنتم ثبّتم عليه؟ واهلل لتعلمّن ل� قب�ست 

من الدين ومن ه� اأولى ب�سلي الّنار«.

 Qثّم حمل عمرو بن �لحّجاج لعنه �هلل في ميمنته من نحو �لفر�ت على جهة �لإمام

.
(5(

و�قتتلو� �ساعة فا�ست�سهد جمٌع من �أ�سحاب �لإمامQ في هذه �لحملة )�لثانية(

وبعد ��ست�سهاد �لإمام �لح�سينQ �أوكل �إليه م�سافًا �إلى �ل�سمر وقي�ص وعزرة, �أن 

.
(6(

يحملو� روؤو�ص �سهد�ء كربالء �إلى �بن زياد

 �لمختار �لثقفّي باأمر من عبد �هلل بن 
(7(

وفيما بعد توّجه عمرو بن �لحّجاج لمو�جهة

مطيع عامل �لكوفة في حينها من ِقبل عبد �هلل بن �لزبير, ولّما قدم �لمختار �إلى �لكوفة 

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص )89؛ �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص )5.

)))  وقعة �لطّف, �ص )0).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 9)).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص ))).

)5)  وقعة �لطّف, �ص ))).

)6)  نف�ص �لم�سدر, �ص 59).

)7)  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص ))).



(((

الظاملون

فّر �بن �لحّجاج ولم يدر �أحٌد بمحّل �ختفائه وعلى حّد قول �بن �لأثير: فاإّنه وجد مرمّيًا 

.
(((

على �لأر�ص من �سّدة �لعط�ص فاأخذ وقطع ر�أ�سه

عمرو بن �سعد بن نفيل الأزدّي

ذكر �لموؤّرخون �أّن عمرو هو قاتل �لقا�سم بن �لح�سنQ, ففي يوم عا�سور�ء لّما 

برز �لقا�سم �إلى �لميد�ن, حمل عليه عمرو بن �سعد, ويروي حميد بن م�سلم, �ل�ساهد 

لما ح�سل قائاًل: »فاإّنا لكذلك �إذ خرج علينا غالٌم كاأّن وجهه �سّقة قمر في يده �سيف 

وعليه قمي�ص و�إز�ر ونعالن قد �نقطع �ِس�سع �إحد�هما, فقال لي عمرو بن �سعيد بن نفيل 

يكفيكه هوؤلء  تريد بذلك؟! دعه  وما  �سبحان �هلل,  لأ�سدّن عليه, فقلت:  �لأزدّي: و�هلل 

�لقوم �لذين ما يبقون على �أحٍد منهم.

فقال: و�هلل لأ�سدّن عليه, ف�سّد عليه, فما وّلى حّتى �سرب ر�أ�سه بال�سيف ففلقه, ووقع 

�سّدة  �سّد  ثّم  �ل�سقر,  ُيجّلى  �لح�سينQ كما  يا عّماه! فجّلى  �لغالم لوجهه, فقال: 

ليث �أغ�سب ف�سرب عمرو بن �سعد بن نفيل بال�سيف فاّتقاها بال�ساعد فاأطّنها من لدن 

�لمرفق, ف�ساح �سيحة �سمعها �أهل �لع�سكر, ثّم تنّحى عنه �لح�سينQ, وحملت خيل 

 ورد عليه �للعن في زيارة �لناحية 
(((

�لكوفة لت�ستنقذه فتوّطاأته �لخيل باأرجلها حّتى مات«

.
(((

�لمقّد�سة

عمرو بن �سعيد الأ�سدق

هو عمرو بن �سعيد بن �لعا�ص من �آل �أمّية ويلّقب بالأ�سدق, ��ستهر بهذ� �للقب ل�سدٍق 

�لعد�وة لأهل  �أمّية �سديد  لبني  بًا   متع�سّ
(((

�لعا�ص كاأبيه �سعيد بن  كان في فمه, وكان 

.Rلبيت�

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج),, �ص 6)).

)))  وقعة �لطّف, �ص ))).

)))  �لإقبال, ج ), �ص )7 - 79.

)))  عّين �سعيد بن �لعا�ص من قبل عثمان و�ليًا على �لكوفة, وب�سبب ف�ساده و�عتر��ص �أهل �لكوفة عليه قام بعزله عنها, و�متنع 

�سعيد عن بيعة �أمير �لموؤمنينQ. ثّم عّين في زمن معاوية و�ليًا على �لمدينة. وعندما طرح معاوية ولية �لعهد لبنه يزيد 

د�فع �سعيد بن �لعا�ص عن هذ� �لأمر وو�سف يزيد باأّنه رجل م�سهور بالكرم معروف بال�سجاعة وم�سهور بالعدل و�لتدبير, وبقي 

حاكمًا على �لمدينة حّتى �سنة ت�سعة وخم�سين للهجرة ثّم مات فيها )�لفتوح, �ص )79؛ �لأعالم للزركلّي, ج ), �ص 96).



(((

وفي عهد معاوية قام بالدفاع عن تن�سيب يزيد ولّيًا للعهد, وعند �أخذ �لبيعة ليزيد 

.
(((

من قبل معاوية كان من �ل�سابقين �إلى ذلك و�ألقى خطبة ي�سف فيها يزيد ويمدحه

ويعتقد بع�ص �لموؤّرخين باأّن عمرو بن �سعيد بن �لعا�ص كان و�ليًا على مّكة حين موت 

.
(((

معاوية

وعندما علم يزيد بن معاوية في �سهر رم�سان من �سنة �سّتين للهجرة بهجرة �لإمام 

�لح�سينQ من �لمدينة قام بعزل �لوليد بن عتبة من وليتها و�أوكل �أمرها �أي�سًا �إلى 

.
(((

عمرو بن �سعيد �لأ�سدق

�سعيد عن  �ساأله عمرو بن  �لمكّرمة  مّكة  �لمدينة قا�سدً�   Qلح�سين� ولّما ترك 

.
(((

�سبب قدومه فاأجابه �لإمامQ: »عائذاً باهلل وبهذا البيت«

وفي خطوة قبيحة ملعونة من قبل يزيد �أمر عمرو بن �سعيد �أن يذهب في جماعة �إلى 

. ولكي 
(5(

مّكة متخفّيًا لإلقاء �لقب�ص على �لإمامQ و�إن لم يقدر على ذلك فليقتله

.
(6(

يحافظ �لإمام �لح�سينQ على حرمة حرم �هلل ترك مّكة متوّجهًا نحو �لكوفة

ولّما علم عمرو بن �سعيد بت�سميم �لإمامQ �أر�د ممانعته في �لخروج من مّكة 

ووّجه �إليه جماعة من ع�سكره يقودهم �أخوه يحيى بن �سعيد لإرجاعه �إليها �إّل �أّن �لإمام

.
(7(

Q رف�ص ذلك وعزم على �لم�سير و�لخروج من مّكة

من   Qلح�سين� لمنع  جعفر  بن  �هلل  عبد  من  وبطلٍب  �سعيد  بن  عمرو  �سعى  ثّم 

�لن�سر�ف فكتب ر�سالة �إلى �لإمامQ يعطيه فيها �لأمان محّذرً� له من �لختالف 

لما  يهديك  و�أن  يوبقك  عّما  ي�سرفك  �أن  �هلل  �أ�ساأل  فاإّني  بعد,  »�أّما  فكتب:  و�لتفرقة. 

)))  �لعقد �لفريد, ج ), �ص ))).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص )7)؛ هذ� وقد ذكر �لبع�ص منهم �أّن يحيى بن حكيم بن �سفو�ن بن �أمّية كان و�ليًا على مّكة, 

ومع ورود �لإمام �لح�سينQ �إليها قامت حكومة دم�سق بعزله, وتعيين عمرو بن �سعيد في مكانه )�لأخبار �لطو�ل, �ص 7))؛ 

�لإمام �لح�سينQ في مّكة �لمكّرمة, �ص 5))).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص )7)؛ �عتبره �بن �لأثير باأّنه �أمير �لحجاز )�لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 9))).

)))  تذكرة �لخو��ّص, �ص ))).

)5)  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 99.

)6)  نف�ص �لم�سدر, �ص 85؛ �لأخبار �لطو�ل, �ص ))).

)7)  �لأخبار �لطو�ل, �ص ))).



((5

الظاملون

�أخاف  فاإّني  �ل�سقاق,  من  باهلل  �أعيذك  و�إّني  �لعر�ق  �إلى  توّجهت  �أّنك  بلغني  ير�سدك, 

عليك فيه �لهالك, وقد بعثت �إليك عبد �هلل بن جعفر ويحيى بن �سعيد فاأقبل �إلّي معهما 

فاإّن لك عندي �لأمان و�ل�سلة و�لبّر وح�سن �لجو�ر«.

وبعد �أن ت�سّلم �لإمام �لح�سينQ �لر�سالة من يحيى بن �سعيد, كتب �سالم �هلل 

عليه في جو�ب عمرو بن �سعيد:

اإّنني من  »اأّما بعد, فاإّنه لم ي�ساقق اهلل ور�س�له من دعا اإلى اهلل عزَّ وجلَّ وقال: 

الم�سلمين, وقد دع�َت اإلى الأمان والبّر وال�سلة فخير الأمان اأمان اهلل, ولن ي�ؤمن 

اهلل ي�م القيامة من لم يخفه في الدنيا فن�ساأل اهلل مخافًة في الدنيا ت�جب لنا اأمانه 

.
(((

ي�م القيامة, فاإن كنت ن�يت بالكتاب �سلتي وبّري فجزيت خيراً...«

وذكر �أبو �لفرج �لأ�سفهانّي �أّن عمرو بن �سعيد وكردِّ فعٍل على خروج �لإمام �لح�سين

.
(((

Q من �لمدينة �أمر بتخريب بيوت بني ها�سم في �لمدينة

وبعد موت معاوية بن يزيد ولّما �أقدم مرو�ن بن �لحكم على �دعاء �لخالفة و�لمطالبة 

بها قام عمرو بن �سعيد �لأ�سدق باإعانته وتاأييده في ذلك فعّينه مرو�ن ولّيًا لعهده من بعد 

�بنه عبد �لملك, �إّل �أّن عبد �لملك لّما ��ستلم زمام �لأمور خلع عمرو �لأ�سدق من ولية 

�لعهد فتمّرد �لأ�سدق عليه. وعندما خرج عبد �لملك �إلى �لحرب في �لرحبة �غتنم عمرو 

بن �سعيد �لفر�سة و��ستولى على دم�سق, و�رت�سى �أهلها خالفته وقامو� ببيعته وعندما رجع 

عبد �لملك قام بمحا�سرة دم�سق وجرت حرٌب بينهما فانت�سر عليه ودخل �لمدينة ومن ثّم 

.
(((

�أ�سدر �أمرً� بقتل �لأ�سدق, وفي �سنة ت�سعة و�سّتين للهجرة قتل عمرو بن �سعيد �لأ�سدق

نَُولِّي  {َوَكَذِلَك  تعالى:  قوله  تال  �لأ�سدق  بخبر مقتل  �لزبير  بن  ولّما علم عبد �هلل 

.
(5 (((

وَن}
ُ
ب ا ِبَما َكانُوْا يَْك�ضِ اِلِميَن بَْع�ضً بَْع�َس الظَّ

)))  وقعة �لطّف, �ص 55)؛ �لفتوح, �ص 870.

)))  �لأغاني, ج 5, �ص )8.

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 56) - )6)؛ �لأعالم, ج 5, �ص 78.

)))  �سورة �لأنعام, �لآية: 9)).

)5)  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص )6).



((6

عمرو بن �سبيح ال�سيداوّي

 وعبد �هلل بن 
(((

قام عمرو هذ� في �أر�ص كربالء بقتل عبد �هلل بن م�سلم بن عقيل

, وبعد ��ست�سهاد �لإمام �لح�سينQ كان عمرو �أحد �لفر�سان �لع�سرة �لذين 
(((

عقيل

.
(((

, وقتل فيما بعد باأمٍر من �لمختار �لثقفّي
(((
Qوطئو� بخيولهم ج�سد �لإمام

قي�س بن الأ�سعث الكندّي

كان قي�ص من �أ�سر�ف �لكوفة و�أحد �لذين كتبو� للح�سينQ �لر�سائل من روؤ�ساء 

.
(5(

�لقبائل يدعونه فيها للقدوم �إلى �لكوفة

�إّل �أّنه جاء مع �بن �سعد �إلى كربالء لقتال �لإمام �أبي عبد �هللQ, وكان قي�ص �أحد 

.
(6(

قادة جي�ص �بن �سعد

.
(7(

وتوّلى في يوم عا�سور�ء قيادة ربيعة وكندة

وذكر  عا�سور�ء  يوم  �سبح  في  �لأولى  �لح�سينQ خطبته  �لإمام  وعندما خطب 

. �أنكر قي�ص مقالته وقال: »ل 
(8(

��سم قي�ص وبع�ص �أ�سر�ف �لكوفة و�ساألهم عن دعوته له

ندري ما تقول, ولكن �نزل على حكم بني عّمك فاإّنهم لن يروك �إّل ما تحّب«.

وفي جو�ب �لإمامQ له ذّكره بدور محّمد بن �لأ�سعث في قتل م�سلم بن عقيل 

وقال له:

باأكثر من دم  اأن يطلبك بن� ها�سم  اأتريد  اأخيك )محّمد بن الأ�سعث(  اأخ�  »اأنت 

.
(9(

م�سلم بن عقيل؟! ل واهلل ل اأعطيه بيدي اإعطاء الذليل ول اأقّر اإقرار العبيد«

)))  نف�ص �لم�سدر, ج ), �ص )7.

)))  �لكامل في �لتاريخ, �ص )9.

)))  �للهوف, �ص 5)).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 6))؛ مثير �لأحز�ن, �ص 78.

)5)  �لفتوح, �ص ))8.

)6)  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 60.

)7)  وقعة �لطّف, �ص )0).

)8)  وقعة �لطّف, �ص 08).

)9)  وقعة �لطّف, �ص 09)؛ �لإر�ساد, ج ), �ص 98.



((7

الظاملون

. و�سارك مع جماعة من 
(((

وبعد ��ست�سهاد �لإمام �لح�سينQ �سلبه قي�ص قطيفته

.
(((

قادة �لجي�ص بحمل روؤو�ص �ل�سهد�ء �إلى عبيد �هلل بن زياد

بن  �هلل  عبد  من  وطلب  �لأ�سعث  بن  قي�ص  تخّفى  �لثقفّي,  �لمختار  ثورة  �بتد�ء  ومع 

�أّن �لمختار لم يعتن بهذ� �لأمان, وبعد  �إّل  كامل-�أحد �لمقّربين من �لمختار- �لأمان 

معرفة محّل �ختفائه �ألقى �لقب�ص عليه ومن ثّم �أمر بقتله وقطع ر�أ�سه عن بدنه.

وعندما �طلع �بن كامل على مقتل قي�ص �عتر�ص على �لمختار �سنيعه فاأجابه �لمختار 

.
(((

معاتبًا له على �إيو�ء قاتل �بن بنت ر�سول �هلل P و�أبدى �نزعاجه منه

كثير بن عبد اهلل ال�سعبّي 

كان كثير بن عبد �هلل �ل�سعبّي )�أو �ل�سبيعّي( فار�سًا �سجاعًا مقد�مًا ل يرّده �سيء 

ومن �لمعادين لأهل �لبيت R, جاء مع �بن �سعد �إلى كربالء, وقبل بدء �لقتال �قترح 

, فرف�ص �بن �سعد ذلك وقال له: �ذهب �إليه ف�سله عّما جاء 
(((
Qقتل �لإمام �لح�سين

به؟ فاأقبل كثير نحو �لإمامQ, فلّما ر�آه �أبو ثمامة �ل�سائدّي قال: �أ�سلحك �هلل يا �أبا 

عبد �هلل قد جاءك �سّر خلق �هلل و�أجر�أه على دٍم و�أفتكه, وقام نحو كثير وطلب منه �أن 

ي�سع �سيفه على �لأر�ص �إّل �أّن كثير لم يقبل بذلك وبعد م�ساجرة وحو�ٍر بينهما رجع �إلى 

, وقد لعن �لإمام 
(5(

مع�سكره, و�سارك كثير مع مهاجر بن �أو�ص في قتل زهير بن �لقين

.
(6(

�لح�سينQ قاتليه

كعب بن جابر الأزدّي

�أ�سرع في يوم عا�سور�ء لإنقاذ ر�سّي بن منقذ �لعبدّي �لذي كان يبارز برير ف�سرعه 

وجل�ص على �سدره فاأخذ ي�ستغيث باأ�سحابه لينقذوه, فهجم كعب �لأزدّي على برير طاعنًا 

له برمح في ظهره, وعندما �أح�ص برير بوقع �لطعنة في بدنه برك على �سدر ر�سّي بن 

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 55)؛ �لقطيفة, ثوب مخمل )�لمترجم(.

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص ))).

)))  �لأخبار �لطو�ل, �ص )0) و)0).

)))  قال كثير لبن �سعد: لئن �سئت لأفتكّن به )وقعة �لطّف, �ص )8)).

)5)  وقعة �لطّف, �ص ))).

)6)  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص 0).



((8

�لعبدّي  �بن منقذ  �أز�حه عن  �أخرى حّتى  مّرة  بالرمح  منقذ فع�ّص وجهه وطعنه كعب 

وو�سلت �لطعنة �إلى عمق ظهره فا�ستقّرت فيه, ثّم �أقبل على برير ي�سربه ب�سيفه حّتى 

.
(((

��ست�سهد ر�سو�ن �هلل عليه

ولّما رجع كعب بن جابر �إلى بيته قالت له �مر�أته �أو �أخته �لنو�ر بنت جابر معاتبة له: 

»�أعنت على �بن فاطمة وقتلت �سّيد �لقّر�ء لقد �أتيت عظيمًا من �لأمر, و�هلل ل �أكّلمك 

.
(((

من ر�أ�سي كلمة �أبدً�«

لقيط بن يا�سر الجهنّي

. ورد �للعن عليه في زيارة 
(((

هو قاتل محّمد بن �أبي �سعيد بن عقيل في يوم عا�سور�ء

.
(((

�لناحية لقتله محّمد

مالك بن ن�سر الكندّي

, ر�سول عبيد �هلل بن زياد �إلى �لحّر حيث قدم �إلى نينوى و�سّلم �لحّر 
(5(

كان �بن ن�سر

بن يزيد ر�سالة �بن زياد �لتي يطلب منه فيها �أن يوقف �لإمام �لح�سينQ في مكانه 

ويمنعه عن �لم�سير. وفي ذلك �لمنزل عرفه يزيد بن زياد �لكندي )�أبو �ل�سعثاء( فعاتبه 

على ما يقوم به �إّل �أّن مالك �أجابه بكّل وقاحة: »�أطعت �إمامي ووفيت ببيعتي«, فقال له �أبو 

�ل�سعثاء: »ع�سيت رّبك و�أطعت �إمامك في هالك نف�سك ك�سبت �لعار و�لّنار, �ألم ت�سمع 

.
(7(

»
(6(

وَن}
ُ
ر ًة يَْدُعوَن اإِلَى النَّاِر َويَْوَم اْلِقيَاَمِة َل يُن�ضَ قول �هلل تعالى: {َوَجَعْلنَاُهْم اأَِئمَّ

وفي يوم عا�سور�ء وعندما برز �لإمام �لح�سينQ �إلى �لميد�ن وبعد قتاٍل مرير, 

�ن�سرف  �إليه  و�نتهى  �لعدّو  �أتاه رجل من جي�ص  وكّلما  فوقف مكانه  �لقتال  �سعف عن 

عنه وكره �أن يلقى �هلل بدمه حّتى جاءه رجل من كندة يقال له: مالك بن ن�سر ف�سربه 

)))  وقعة �لطّف, �ص ))).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص ))).

)))  مقاتل �لطالبّيين, �ص 98.

)))  �لإقبال, ج ), �ص )7 - 79.

)5)  ذكره �لبع�ص بابن ن�سير )وقعة �لطّف, �ص 78)).

)6)  �سورة �لق�س�ص, �لآية: )).

)7)  وقعة �لطّف, �ص 78).



((9

الظاملون

 :Qبال�سيف على ر�أ�سه وكان عليه برن�ص فقطع �لبرن�ص و�متالأ دمًا. فقال له �لح�سين

.
(((

»ل اأكلت بيمينك ول �سربت وح�سرك اهلل مع الظالمين«

وعندما رجع مالك �إلى �لكوفة �أخذ معه برن�ص �لإمامQ �لم�سّمخ بدمائه ولّما 

�أر�د غ�سله من �لدم ر�أته زوجته وعرفت �لخبر فعاتبت مالك على فعله وقالت له: »�أت�سلب 

.
(((

�بن بنت ر�سول �هلل P برن�سه وتدخل بيتي؟ �أخرج عّني ح�سى �هلل قبرك نارً�«

�أحدهم للقب�ص على مالك بن ن�سر فظفر به في �لقاد�سّية  و�أر�سل �لمختار �لثقفّي 

حّتى  دمًا  ينزف  وتركه  ورجليه  يديه  بقطع  �أمر  �لذي  �لمختار  �إلى  به  وجاء  فاعتقله 

.
(((

هلك

محّمد بن الأ�سعث

محّمد وهو �لبن �لآخر لالأ�سعث بن قي�ص, �أّمه تدعى �أّم فروة وكان من �أ�سحاب عمر 

.
(((

وعثمان كما ذكر

وكان لبن �لأ�سعث وبطلٍب من �بن زياد دور هاّم في �لإيقاع بهانئ بن عروة و�لتغرير 

.
(5(

به للمجيء �إلى د�ر �لإمارة

وكذلك قام على ر�أ�ص ثالثمائة مقاتل بمحا�سرة د�ر طوعة لإلقاء �لقب�ص على م�سلم 

بن عقيل, وعندما ر�أو� ��ستعد�د م�سلم للقتال �أقدمو� في خطوة قبيحة على �إحر�ق �لد�ر 

حّتى  �لأبطال  قتال  قاتل  �إليهم  م�سلم  خرج  وعندما  منها,  �لخروج  على  م�سلم  لإجبار 

عجز محّمد بن �لأ�سعث عن �إلقاء �لقب�ص عليه و�عتقاله فاأر�سل �إلى �بن زياد يطلب منه 

�لمدد و�لعون, وعندما تعّجب عبيد �هلل بن زياد من عجزه عن ذلك قال له �بن �لأ�سعث: 

�إّن م�سلم بن عقيل يعدل باألف رجل ول يمكن �لإيقاع به ب�سهولة, وقام محّمد بن �لأ�سعث 

بالف�سقة  �إّياهم  م�سلم مخاطبًا  عليه  فرّد  �لأمان  م�سلم  باإعطاء  �هلل  عبيد  من  وبطلٍب 

)))  وقعة �لطّف, �ص 50)؛ �لإر�ساد, ج ), �ص 85).

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص 5)؛ بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص )5.

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص )6).

)))  �لفتوح, �ص 6).

)5)  نف�ص �لم�سدر, �ص )85 و)85.



((0

�لفجرة لعنًا له ولأ�سحابه, ومن ثّم ولكثرة �لجر�حات �لو�ردة على م�سلم من �سرب 

�أن يحملو� عليه حملة رجل و�حد  �أ�سحابه  �لأ�سعث جميع  �بن  �أمر  و�لحجارة  �ل�سيوف 

.
(((

فاعتقله وجاء به �إلى �بن زياد فكان له دور في ��ست�سهاد م�سلم بن عقيل

وقد ذّكر �لإمام �لح�سينQ في يوم عا�سور�ء قي�ص بن �لأ�سعث- �أخو محّمد بن 

�لأ�سعث-بدور �أخيه في قتل م�سلم بن عقيل وقال له: »اأنت اأخ� اأخيك اأتريد اأن يطلبك 

.
(((

بن� ها�سم باأكثر من دم م�سلم بن عقيل؟«

 Qوكان محّمد بن �لأ�سعث �أحد �لذين جاءو� �إلى كربالء لقتال �لإمام �لح�سين

 P لّما ذكر قر�بته من ر�سول �هلل Qويقول �بن �أعثم �لكوفّي: �إّن �لإمام �لح�سين

�ساح محّمد بن �لأ�سعث بكّل وقاحة من مع�سكر �بن �سعد وقال: »يا ح�سين بن فاطمة, 

�أّية حرمة لك من ر�سول �هلل P لي�ست لغيرك؟!«

الأ�سعث  بن  محّمد  اأِر  »األلهم  قائاًل:  بالدعاء  يديه   Qلح�سين� �لإمام  فرفع 

ذّلً في هذا الي�م ل تعّزه بعد هذا الي�م اأبداً«, فعر�ص له عار�ص فخرج من �لع�سكر 

متمّرغًا  نجا�سته  في  و�قعًا  �لعورة  بادي  فمات  فلدغته  عقربًا  عليه  �هلل  ف�سّلط  يتبّرز 

.
(((

فيها

مروان بن الحكم

من  باإح�ساره  قام  عثمان  عهد  وفي   P �هلل  ر�سول  �لعا�ص طريد  بن  �لحكم  �أبوه 

.
(((

منفاه وجعله في �سمن �لجهاز �لحاكم

وكان �سلوك مرو�ن فا�سدً� �إلى �لحّد �لذي �أثار �لنا�ص قاطبة على عثمان وقد حّذره 

�أمير �لموؤمنين مر�رً� وتكر�رً� عّما يقوم به مرو�ن من دور مخّرب وفا�سد ومّما قاله �أمير 

�لموؤمنين يومًا ما للخليفة �لثالث:

)))  �لفتوح, �ص 860.

)))  وقعة �لطّف, �ص 09)؛ �لإر�ساد, ج ), �ص 98.

)))  �لفتوح, �ص 899 و900؛ و�دعى �لبع�ص باأّن محّمد بن �لأ�سعث بقي حّيًا حّتى قيام �لمختار �لثقفّي, ولذ بالفر�ر مع �بن �سعد 

)�لأخبار �لطو�ل, �ص 98)( ومن ثّم قتل على يدي �لمختار )ذوب �لن�سار, �ص 9))).

ومن �لممكن �أن يكون قد خزي وف�سح في كربالء عندما ل�سعته �لعقرب, ومن ثّم قتل عند قيام �لمختار �لثقفّي على يديه.

)))  مروج �لذهب, ج ), �ص 5)).



(((

الظاملون

.
(((

ي العمر« »فال تك�نّن لمروان �سيِّقًة ي�س�قك حيث �ساء بعد جالل ال�سّن وَتَق�سِّ

 وكان في 
(((
Qوبعد موت عثمان �متنع مرو�ن بن �لحكم عن بيعة �أمير �لموؤمنين

�لمدينة يتعّر�ص)في �سعر( لالإمام علّيQ بالإ�ساءة مكّنيًا عنه, فهّم بع�ص �أ�سحاب 

�أمير �لموؤمنين بقتله �إّل �أّن �لإمامQ منعهم من ذلك وقال لهم: »دع�ه فاإّنه لم ُيرد 

, و�سارك مرو�ن في معركة �لجمل �سّد �لإمام علّيQ وتوّلى 
(((

بهذا ال�سعر غيري«

�أّنه  �إّل  �أّنه كان مع طلحة  . وبعد �نتهاء �لحرب ومع 
(((

قيادة �لخّيالة في ميمنة �لجي�ص

, ومن ثّم �لتحق بمعاوية و�سارك �إلى جانبه في معركة �سّفين �سّد 
(5(

قتله �نتقامًا لعثمان

.
(6(
Qأمير �لموؤمنين�

وفي �أثناء تو�جد �لإمام �لح�سن و�لإمام �لح�سين L في �لمدينة كان مرو�ن هو 

�لحاكم عليها وكان �سديد �لتجّبر كثير �للوؤم ولكّل �سبب كان يطعن في علّيQ وفي 

.
(7(

�إحدى �لمّر�ت تعّر�ص لأهل �لبيت R وبح�سور �أولده �لمع�سومين وجهًا لوجه

وعندما علم مرو�ن بموت معاوية �أ�سرع �إلى �لوليد حاكم �لمدينة موؤّكدً� عليه �أخذ 

�لبيعة من �لإمام �لح�سينQ ليزيد قبل �أن ينت�سر خبر موت معاوية, و�إن لم يبايع 

فاقطع عنقه, �إّل �أّن �لوليد لم ير ما طلبه مرو�ن منه معقوًل فقال له: »مهاًل, ويحك يا 

.
(8(

مرو�ن عن كالمك هذ� و�أح�سن �لقول في �بن فاطمة فاإّنه بقّية ولد �لنبّيين«

وعندما �سمع مرو�ن جو�ب �لوليد قال له: »�أوه �أّيها �لأمير ل تجزع مّما قلت لك فاإّن 

�آل �أبي تر�ب هم �لأعد�ء في قديم �لدهرلم يز�لو�, وهم �لذين قتلو� �لخليفة عثمان بن 

عّفان, ثّم �سارو� �إلى �أمير �لموؤمنين فحاربوه وبعد فاإّني ل�ست �آمن �أّيها �لأمير �إّنك �إن لم 

)))  نهج �لبالغة, �لخطبة )6).

)))  �لفتوح, �ص 96).

)))  �لفتوح, �ص 98).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 6)).

)5)  تاريخ �لخليفة, �ص 85).

)6)  �لفتوح, �ص )9).

)7)  ترجمة �لإمام �لح�سينQ, �ص 5)).

)8)  �لفتوح, �ص ))8.



(((

.
(((

ًة, �أن ت�سقط منزلتك عند �أمير �لموؤمنين يزيد« تعاجل �لح�سين بن علّي خا�سّ

فاأمر �لوليد باإح�سار �لإمام �لح�سينQ من �أجل �لبيعة, ولّما ر�أى �لإمام �إ�سر�ر 

�ا اإَِلْيِه َراِجع�َن وعلى الإ�سالم  مرو�ن على �أخذ �لبيعة منه ليزيد قالQ: »اإِنَّا هلِلِ َواإِنَّ

.
(((

ال�سالم اإذ قد بليت الأّمة براٍع مثل يزيد«

ومّما قاله �لح�سينQ لمرو�ن في ذلك �لمجل�ص �لذي �قترح فيه �بن �لحكم على 

»ويلي عليك يا ابن الزرقاء,  �أو �أن ي�سرب عنقه, قال له:   Qلوليد بحب�ص �لإمام�

ل�سقيت  النا�س  اأحٌد من  رام ذلك  ل�  اأتاأمر ب�سرب عنقي, كذبت واهلل ول�ؤمت, واهلل 

.
(((

الأر�س من دمه قبل ذلك, واإن �سئت ذلك فرم �سرب عنقي اإن كنت �سادقاً«

وفي يوم لحٍق عاد مرو�ن بعنو�ن �لنا�سح لالإمام �لح�سينQ يدعوه مجّددً� لبيعة 

يزيد فاأجابه �لإمامQ قائاًل له: »اأنا ل اأذّمك على هذه الن�سيحة واإن كانت اأكثر 

من األف مالمة عندي اأن ت�سدر منك وقد لعنك ر�س�ل اهلل P قبل اأن تلدك اأّمك 

فماذا ينتظر منك غير ذلك يا عدّو اهلل«.

فغ�سب مرو�ن بن �لحكم من كالم �لح�سينQ وقال له: »و�هلل ل تفارقني �أو تبايع 

ليزيد بن معاوية �ساغرً�...«.

وعندئٍذ و�سفه �لإمامQ بالعدّو و�لرج�ص و�لطريد �بن �لطريد, و�أمره �أن يبتعد عنه 

:Qفقال له �لح�سين ,
(((

وذكر له �أّمه �ل�سّيئة �لذكر و�لفعل مخاطبًا له بابن �لزرقاء

»اأب�سر يا ابن الزرقاء بكّل ما تكره من الر�س�لQ ي�م تقدم على رّبك في�ساألك 

.
(5(

جّدي عن حّقي وحّق يزيد...«

وفي كالم �آخر لهQ قال لمرو�ن: »ويحك اأتاأمرني ببيعة يزيد وه� رجل فا�سق 

لقد قلت �سططاً من الق�ل يا عظيم الزلل, ل األ�مك على ق�لك لأّنك اللعين الذي 

لعنك ر�س�ل اهلل P واأنت في �سلب اأبيك الحكم بن اأبي العا�س فاإّن من لعنه ر�س�ل 

)))  �لفتوح, �ص ))8.

)))  �لفتوح, �ص 7)8؛ بحار �لأنو�ر, ج )), �ص 6)).

)))  �لفتوح, �ص 5)8.

)))  ينابيع �لموّدة, �ص )0).

)5)  �لفتوح, �ص 7)8 و8)8.



(((

الظاملون

.
(((

اهلل P ل يمكن له ول منه اإّل اأن يدع� اإلى بيعة يزيد«

وبعد ��ست�سهاد �لإمام �أبي عبد �هللQ بقي مرو�ن في �لمدينة, ولّما مات يزيد بن 

معاوية خ�سعت �أكثر مدن �لعر�ق و�لحجاز ل�سلطة عبد �هلل بن �لزبير, فتوّجه مرو�ن بن 

�لحكم بعد موت معاوية بن يزيد �إلى �لحجاز ليعلن بيعته لبن �لزبير فالتقاه عبيد �هلل 

بن زياد في منت�سف �لطريق و�سرفه عّما عزم عليه وعر�ص عليه �دعاء �لخالفة, و�أّنه 

�إن قام بذلك ف�سوف يعلن تاأييده له وي�سانده في ذلك, وبناًء عليه رجع مرو�ن �إلى دم�سق 

 ,
(((

وقام عبيد �هلل بن زياد باإخر�ج من �أخذ �لبيعة لبن �لزبير وقام باأخذ �لبيعة لمرو�ن

ولم تدم حكومة مرو�ن �سوى �أ�سهر معدودة حّتى مات.

مّرة بن منقذ العبدّي

, ومن ثّم جاء مع �بن �سعد �إلى 
(((
Qسارك في حرب �لجمل مع �أمير �لموؤمنين�

منقذ  بن  مّرة  �سّمم  عا�سور�ء  وفي   ,Qلح�سين� �لإمام  قتال  في  لي�سارك  كربالء 

 ,
(5(

, وقيل رماه بال�سهم
(((

�لعبدّي على قتل علّي �لأكبرQ فهجم عليه وطعنه برمحه

فا�ست�سهد ر�سو�ن �هلل عليه.

وعمـــل �لمختار �لثقفـــّي على �لقب�ص عليـــه و�أر�سل في طلبه عبـــد �هلل بن كامل وبعد 

قتـــال بينهمـــا �أ�سيب مّرة في يده �لي�سرى ولذ بالفر�ر, ثـــّم �لتحق في �لب�سرة بم�سعب 

. وقال بع�سهم: �إّن مّرة قتل فـــي ذلك �لنز�ع على يد 
(6(

بـــن �لزبيـــر و�سّلت يده بعد ذلـــك

. ورد �للعن عليه في زيـــارة �لناحية بعنو�ن �أّنه قاتـــل  علّيًا �لأكبر
(7(

عبـــد �هلل بـــن كامـــل

.
(8(
Q

)))  ينابيع �لموّدة, �ص )0).

)))  �لطبقات �لكبرى, ج 5, �ص 0) - ))؛ �لأخبار �لطو�ل, �ص 85).

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 8).

)))  نف�ص �لم�سدر, ج ), �ص ))).

)5)  مثير �لأحز�ن, �ص 69.

)6)  ذوب �لن�سار, �ص 9)).

)7)  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص 6)).

)8)  �لإقبال, ج ), �ص )7 - 79.



(((

م�سروق بن وائل

�ل�سابقين بزعمه في قتل �لإمام �لح�سين �إلى كربالء ليكون من  �بن �سعد  جاء مع 

Q حيث يقول:

�أ�سيب  لعّلي  �أو�ئلها  �أكون في  �إلى �لح�سين فقلت,  �أو�ئل �لخيل مّمن �سار  »كنت في 

ر�أ�ص �لح�سين فاأ�سيب به منزلة عند عبيد �هلل بن زياد...«.

وتبعًا   Qلح�سين� �لإمام  مع  �لأدب  و�أ�ساء  �بن حوزة  تقّدم  عندما  كربالء  وفي 

لذلك قام �لإمامQ بالدعاء عليه »اللهم حزه اإلى الّنار« فهلك بعد ذلك, ولّما ر�أى 

قال:  �سبب رجوعه  �سئل عن  وعندما  ر�جعًا  وقفل  �لميد�ن  ترك  �لحادثة  م�سروق هذه 

.
(((

»لقد ر�أيت من �أهل هذ� �لبيت �سيئًا ل �أقاتلهم �أبدً�«

م�سلم بن عبد اهلل ال�سبابّي

 ,
(((

جاء �إلى كربالء وفي يوم �لعا�سر من �لمحّرم �سارك في قتل م�سلم بن عو�سجة

. ومع 
(((

وفي زيارة �لناحية وبعد �ل�سالم على �بن عو�سجة لعن قاتله م�سلم بن عبد �هلل

.
(((

قيام �لمختار تو�رى عن �لأنظار برفقة �سمر بن ذي �لجو�سن

المهاجر بن اأو�س

.
(5(

�أحد �ل�سخ�سّيات �ل�سّيئة �لتي كانت حا�سرة في كربالء

وفي يوم عا�سور�ء لّما ر�أى تغّير حال �لحّر �رتاب فقال للحّر: �أتريد �أن تحمل؟ فلم 

يجبه, فقال له �لمهاجر: �إّن �أمرك لمريب, و�هلل ما ر�أيت منك في موقٍف قّط مثل هذ�, 

ولو قيل لي: من �أ�سجع �أهل �لكوفة ما عدوتك, فما هذ� �لذي �أرى منك؟!

فقال له �لحّر: �إّني و�هلل �أخّير نف�سي بين �لجّنة و�لّنار فو�هلل ل �أختار على �لجّنة �سيئًا 

.
(6(
Qولو قّطعت وحرقت, ثّم �سرب �لحّر فر�سه ولحق بالإمام �لح�سين

)))  وقعة �لطّف, �ص 0)).

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ ج ), �ص ))؛ �عتبر �أي�سًا باأّنه قاتل عمير بن �أبي عبد �هلل �لمذحجّي.

)))  �لإقبال, ج ), �ص )7 - 79.

)))  ذوب �لن�سار, �ص 6)) و7)).

)5)  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص 0).

)6)  وقعة �لطّف, �ص ))).



((5

الظاملون

, وقد لعن 
(((

و�سارك �لمهاجر مع كثير بن عبد �هلل �ل�سعبّي في قتل زهير بن �لقين

.
(((

�لإمام �لح�سينQ قاتليه

ن�سر بن خر�سة

وبطلٍب  �لميد�ن  في   Qلح�سين� �لإمام  وقع  وعندما  �أبر�َص,  رجاًل  ن�سر  وكان 

من �بن �سعد تقّدم نحو �لإمامQ ونزل عن فر�سه فاأخذ بلحيته و�أر�د �أن يحّز ر�أ�سه 

�ل�سريف فقال له �لإمام �لح�سينQ: »اأنت الكلب الأبقع الذي راأيته في منامي«.

فغ�سب ن�سر لذلك غ�سبًا �سديدً�, وقال: �أنت �لذي ت�سّبهني بالكالب يا �بن فاطمة, 

ثّم جعل ي�سرب ب�سيفه على مذبح �لح�سين... وغ�سب عمر بن �سعد ثّم قال لرجل: �نزل 

.
(((

�أنت �إلى �لح�سين فاأرحه

هانئ بن ثبيت الح�سرمّي

جاء برفقة عمر بن �سعد �إلى كربالء, وفي يوم عا�سور�ء قتل �أّوًل عبد �هلل بن عمير 

.
(((
Qلكلبّي ومن ثّم قتل عبد �هلل وجعفر �بنا �أمير �لموؤمنين�

 .
(5(
Qوكان هانئ �أحد �لفر�سان �لع�سرة �لذين وطئو� بخيولهم ج�سد �لإمام �لح�سين

زيارة  في  ورد   .
(7(

�لثقفّي �لمختار  من  باأمٍر  ُقتل  ثّم  ومن   ,
(6(

عمره �آخر  في  وجهه  ��سوّد 

.
(8(
Qلناحية �للعن على هانئ بن ثبيت قاتل عبد �هلل بن علّي�

بن ناعم
)9(

واخط

كان �أحد �لفر�سان �لع�سرة �لذين قامو� بعد ��ست�سهاد �لإمام �لح�سينQ بوطء 

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص ))).

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص 0).

)))  �لفتوح, �ص ))9.

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص )9).

)5)  �للهوف, �ص 5)).

)6)  �لطبقات �لكبرى, ج ), �ص 76.

)7)  �للهوف, �ص 6))؛ مثير �لأحز�ن, �ص 78.

)8)  �لإقبال, ج ), �ص )7 - 79.

)9)  ذكره بع�سهم با�سم و�حظ وذكره �آخرون با�سم �أدلم )�لمترجم(.



((6

.
(((

. وُقتل باأمٍر من �لمختار �لثقفّي
(((

ج�سد �لح�سينQ بخيولهم

يزيد بن الحارث

خالفة  عهد  في  وكان   Qلموؤمنين� �أمير  يدي  على  �أ�سلم   ,
(((

حو�سب �أبو  كنيته 

.
(5(

, وكان حا�سرً� في حرب �ليمامة
(((

�لإمام علّيQ �أحد �أفر�د �سرطته

�لجماعة  وكان من �سمن  �لكوفة وزعمائها,  �أ�سر�ف  �أحد  �لحارث  بن  يزيد  ويعتبر 

.
(6(

�لتي كتبت لالإمام �لح�سينQ تدعوه للمجيء �إلى �لكوفة

, وفي يوم 
(7(
Qإّل �أّنه جاء مع جي�ص �بن �سعد �إلى كربالء لقتال �لإمام �لح�سين�

عا�سور�ء خطب �لإمامQ خطبته �لأولى وذكر ��سم يزيد بن �لحارث وجماعة من 

الثمار  اأينعت  قد  اأن  اإلّي  تكتب�ا  »األم  �إّياهم:  �إليه مذّكرً�  كتبو�  �لذين  �لكوفة  �أ�سر�ف 

واخ�سّر الجناب وطّمت الجمام, واإّنما تقدم على جند لك مجّندة, فاأقبل« فاأنكر �بن 

.
(8(

�لحارث دعوته وقال: لم نفعل

.
(9(

و�عتبر �بن �لحارث عثمانّي �لهوى ومن �لمو�لين و�لمحّبين لبني �أمّية

يزيد  جعل  �لكوفة  على  و�ليًا  �لخطمّي  يزيد  بن  �هلل  عبد  �لزبير  �بن  عّين  وبعدما 

�لخز�عّي  �سرد  بن  �سليمان  بقتل  �لخطمّي  بترغيب  فقام  معاونيه  �أحد  �لحارث  بن 

لقتل  �لذ�هبين  �أحد  وكان   ,
((((

�لمختار حب�ص  على  بت�سجيعه  قام  ثّم   .
((0(

و�أ�سحابه

.
((((

�لمختار �لثقفّي

)))  �للهوف, �ص 5)).

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص 6))؛ مثير �لأحز�ن, �ص 78.

)))  �لأعالم, ج 8, �ص 80).

)))  تهذيب �لتهذيب, ج 8, �ص )6).

)5)  �لإ�سابة, ج ), �ص )67.

)6)  �لفتوح, �ص ))8.

)7)  �لإر�ساد, ج ), �ص 98.

)8)  وقعة �لطّف, �ص 08).

)9)  �إب�سار �لعين, �ص 0).

)0))  تاريخ �لطبرّي, ج ), �ص 95).

))))  نف�ص �لم�سدر.

))))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص ))).
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الظاملون

.
(((

وفي تحّرك �آخر �سارك مع بني ربيعة في �لقيام �سّد �لمختار �أي�سًا فهزمو�

وعين يزيد بن �لحارث من قبل عبد �لملك بن مرو�ن �أميرً� على �لرّي, ومات فيها 

.
(((

�سنة ثمانية و�سّتين للهجرة

يزيد بن معاوية

, و�بتد�أ حياته باأنو�ع �لرذ�ئل و�لقبائح, فكان 
(((

ولد يزيد في �سنة 6) �أو 7) للهجرة

قرد  له  وكان   ,
(((

�ل�سر�ب على  ومنادمة  وفهود  وقرود  وكالب  وجو�رح  طرب  �ساحب 

يناديه �أبا قي�ص وكان ي�سحبه معه في مجل�سه ويعطيه ما تبّقى من �سر�به ولّما مات قرده 

.
(5(

حزن عليه حزنًا �سديدً� و�أمر بدفنه وطلب من �أهل �ل�سام �إقامة �لماأتم عليه

و�ل�سيد  بالغناء  و�ل�ستهتار  �ل�سر�ب  �سرب  �أظهر  من  �أّول  معاوية  بن  يزيد  وكان 

و�لمعافرة  �لقرود  من  �لمترفون  منه  ي�سحك  بما  و�لتفّكه  و�لغلمان  �لقيان  و�تخاذ 

.
(6(

بالكالب و�لديكة

, وذكر �لذهبّي �أّنه كان نا�سبّيًا 
(7(

وكان ي�سرب �لخمر �إلى حدٍّ يترك ب�سببه �ل�سالة

.
(8(

)معاديًا لأهل �لبيت R( فّظًا غليظًا جلفًا يتناول �لم�سكر ويفعل �لمنكر

�لخمر  �سرب  قد  وكان  مجل�سه  �إلى   Qلح�سين� دخل  �لمدينة  في  كان  وعندما 

فقال �لح�سينQ م�ستعجبًا: »ما هذا يا ابن معاوية؟!« ونه�ص �لإمامQ وترك 

�لمجل�ص, و��ستمّر يزيد في معاقرته �لخمرة و�أن�سد يقول في و�سفها:

ِلــــــْلــــــَعــــــَجــــــِب ــــــــاِح  �ــــــــسَ َيــــــــــا  َل 
َ
ــــــِجــــــِب�أ ـــــــــــْم َت ـــــــــــمَّ َل ــــــــــــَك ُث ــــــــــــْوُت َدَع

)))  تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 59).

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص )8)؛ �لأعالم, ج 8, �ص 80).

)))  مخت�سر تاريخ مدينة دم�سق, ج 8), �ص 8).

)))  مروج �لذهب, ج ), �ص 67.

)5)  �أبو �لبركات �لباعونّي, جو�هر �لمطالب, ج ), �ص )0).

)6)  �أن�ساب �لأ�سر�ف, ج 5, �ص 9)).

)7)  تجارب �لأمم, ج ), �ص 76.

)8)  �سير �أعالم �لنبالء, ج 5, �ص )8.

)9)  مر�آة �لعقول, ج ), �ص 7)).



((8

� ـــــــــذَّ ـــــــــل ـــــــاِت َو�لَّ ـــــــَن ـــــــيِّ ـــــــــَرِب�إِِلـــــــــــــــى �لـــــــَق َو�لـــــــــطَّ ــــــاِء  ــــــَب ــــــْه َو�لــــــ�ــــــسَّ ِت 

ــــــــَلــــــــٍة ــــــــــاَدة �لـــــــــَعـــــــــَرِبَوَبــــــــــــــــــــا ِطــــــــــــَيــــــــــــٍة ُمــــــــَكــــــــلَّ ــــــا �ــــــــــسَ ــــــَه ــــــْي ــــــَل َع

ـــــــْت ـــــــَل ـــــــَب َوِفــــــــــيــــــــــِهــــــــــنَّ �لـــــــــِتـــــــــي َت
(((

ــــــــِب ــــــــُت ُفـــــــــــــــــــــوؤَ�َدَك ُثــــــــــمَّ َلــــــــــْم َت

وكان  �لدين,  و�أحكام  �لإ�سالم  �آثار  ومحو  �لقر�آن  هجر  عن  متوّرعًا  يزيد  يكن  ولم 

هو  وها  �لباطل  في  و�لخائ�سين  �لخمر  و�ساربي  �لدين  منكري  من  �أقر�نه  مع  يجل�ص 

جلي�سه ونديمه �لأخطل يقول:

ــــــو� ــــــوُم ــــــــْدَمــــــــاِن ُق ـــــَر �لــــــــنُّ ـــــسَ ـــــ� ـــــْع َغــــــــاِنــــــــيَم
َ
ـــــــْوَت �لأ ـــــو� �ـــــــسَ ـــــُع ـــــَم ـــــسْ و��

ـــــــــــد�ٍم �ــــــــــصَ ُم
َ

ــــــــــاأ ـــــــــو� َك ـــــــــَرُب و�ْتـــــــــــُرُكـــــــــــو� ُذَمــــــــــــــَر �لــــَمــــعــــاِنــــيو��ـــــــــسْ

ــــــُة �لــــِعــــيـــــ ــــــَم ــــــْغ ــــــِنــــــي َن ــــــْت ــــــَغــــــَل َ�ــــــسْ
َ
َذ�ِن�أ

َ
�لأ ــــــــْوِت  �ــــــــسَ َعــــــــــْن  َد�ِن 

ـــــــــــــِن �لــــــُحــــــو ـــــــــُت َع ـــــــــسَ � ـــــــــوَّ ـــــــــَع َوَت
(((

ــــــــــاِن ن ــــــــــدِّ �ل ــــــــي  ِف ـــــــــورً�  ـــــــــُم ُخ ِر 

وفي �أو�خر �أّيام معاوية بن �سفيان بد�أ �سعيه لأخذ �لبيعة بولية �لعهد لبنه يزيد وكان 

, و�بتد�أ معاوية في �سعيه من �ل�سام ومن ثّم 
(((

هذ� �لأمر مّما ل �سابقة له في �لإ�سالم

 Qطلب من �أ�سر�ف �لمدينة �لر�سوخ لهذه �لولية فجوبه باعتر��ص �لإمام �لح�سين

�لكريهة  يزيد  �سخ�سّية  عنفو�ٍن  بكّل  �لإمام  حمل  وقد  �لمعروفين,  �ل�سحابة  و�سائر 

النف�س  قاتل  للخمر  �سارب  فا�سق  »رجٌل   :Qلإمام� نظر  في  يزيد  لأّن  و�لرذيلة 

.
(((

المحترمة, معلن بالف�سق«

وقام معاوية بالقدوم �إلى �لمدينة ومن بعدها �إلى مّكة لتثبيت مكانة يزيد وفي �أحد 

�لح�سين �لإمام  فاأجابه  عليه,  و�أرجحّيته  يزيد  �أف�سلّية   Qللح�سين ذكر  �لمجال�ص 

.
(((

Q: »من خير لأّمة محّمد P يزيد الخم�ر الفج�ر؟!«

)))  تذكرة �لخو��ّص, �ص )9).

)))  تاريخ �لخلفاء, �ص ))).

)))  �لفتوح, �ص 6)8؛ بحار �لأنو�ر, ج )), �ص 5)). ويقول �لذهبّي في و�سف يزيد: »كان نا�سبّيًا فّظًا غليظًا جلفًا يتناول �لم�سكر 

ويفعل �لمنكر �فتتح دولته بقتل �ل�سهيد �لح�سين«. )�سير �أعالم �لنبالء, ج 5, �ص )8).

)))  �لفتوح, �ص )80.



((9

الظاملون

ولم يرت�ِص معاوية كالم �لح�سينQ معه وقال لبن عّبا�ص )بعدما منع عطاء بني 

.
(((

ها�سم(: »لأّن �ساحبكم �لح�سين بن علّي �أبى علّي �أن يبايع يزيد«

وفي �أو�خر لحظات معاوية قال لبنه يزيد: »�إّني من �أجلك �آثرت �لدنيا على �لآخرة 

�أو�سى �بنه يزيد بكيفّية تعاطيه مع �لإمام  ثّم   ,»Qأبي طالب� ودفعت حق علّي بن 

في  له  و�لمكا�سفة  و�إّياك  و�أبرق,  له  �أرعد  ولكن  توؤذه  »ول  له:  فيقول   Qلح�سين�

 وكان هذ� �لبيت من �ل�سعر �آخر ما كان 
(((

محاربة �سل �سيف �أو محاربة طعن رمح...«

يرّدده معاوية على ل�سانه:

�َساَعًة �لــُمــْلــِك  ــي  ِف ـــن  ْع
ُ
�أ َلــْم  َلْيَتِني  ِرَفــَيــا  َنَو��سِ َعْي�ٍص  �ِت  ـــذَّ َل ِفــي  ــَع  �ــسْ

َ
�أ ُك 

َ
�أ َوَلـــْم 

ولّما جل�ص يزيد على م�سند �لخالفة �أ�ساع �لف�ساد و�سار عّماله على نهجه في �لف�سق 

�أّيامه ظهر �لغناء بمّكة و�لمدينة و��ستعملت  و�لفجور, وكما يقول �لم�سعودّي: فاإّنه في 

.
(((

�لمالهي و�أظهر �لنا�ص �سرب �ل�سر�ب

ويكتب �أمير علّي �لموؤّرخ �لهندّي �لم�سهور في و�سف �ل�سلوك �لقبيح لهذ� �لخليفة, 

فيقول: وكان يزيد بال رحمة, قا�سي �لقلب وكان غّد�رً� خائنًا... وكانت ملّذ�ته و�سهو�ته 

معتادً�  وكان  �لحقارة...  على  باعثة  �لأرذ�ل  �لحقر�ء  �لفا�سدين  و�أ�سحابه  ندمائه  مع 

على �سرب �لخمر حّتى في �أّيام خالفته, ي�سرب �ل�سر�ب ويعلن �لفجور �إلى �لحّد �لذي 

.
(((

قّلده في ذلك �أهل عا�سمة �لخالفة في �سو�رعهم وطرقاتهم

, ومقّدمة لفعله هذ� وبعد 
(5(
Qو�بتد�أ �بن معاوية خالفته بقتل �لإمام �لح�سين

�إلى و�لي �لمدينة وطلب منه �أخذ �لبيعة له من  �أر�سل �بتد�ًء بكتاٍب  ��ستالمه �لخالفة 

عن   Qلح�سين� �متنع  �إن  �أو�مره  و�أ�سدر  �ل�سحابة  وكبار   Qلح�سين� �لإمام 

 وكان جو�ب �لح�سينQ و��سحًا �إذ �إّنه كان 
(6(

�لبيعة باأن ير�سل ر�أ�ص �لح�سين �إليه

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص )80.

)))  نف�ص �لم�سدر, �ص ))8 و6)8.

)))  مروج �لذهب, ج ), �ص 67. 

)))  �أمير علّي, تاريخ عرب و��سالم, �ص 90 )تاريخ  �لعرب و�لإ�سالم(.

)5)  �سير �أعالم �لنبالء, ج 5, �ص )8.

)6)  �لفتوح, �ص 0)8؛ تاريخ �ليعقوبّي, ج ), �ص ))).



((0

, وي�سّرح �لإمام
(((

»يزيد رجل فا�سق �سارب خمٍر ومثلي ل يبايع مثله« باأّن:  يعتقد: 

.
(((

Q باأّن يزيد رجل فا�سق معلن �لف�سق ي�سرب �لخمر ويلعب بالكالب و�لفهود

 P فكيف ت�ّلي على اأّمة محّمد« :Qوردً� على دعوة مرو�ن لبيعة يزيد قال �لمام

من ي�سرب الم�سكر؟!, و�سارب الم�سكر من الفا�سقين, و�سارب الم�سكر من الأ�سرار, ولي�س 

.
(((

�سارب الم�سكر باأميٍن على درهم فكيف على الأّمة...«

وعندما قدم �لإمام �لح�سينQ �إلى مّكة تاركًا �لمدينة, �أمر يزيد عمرو بن �سعيد 

, �إّل �أّن 
(((

بن �لعا�ص باأن يقوم متخفّيًا فيعتقل �لإمامQ و�إن �أخفق في ذلك فليقتله

هذه �لموؤ�مرة ف�سلت. وفي �إقد�ٍم �آخر قام يزيد وبم�سورة �سرجون باإيكال ولية �لكوفة 

 و�لذي �أقدم حين مجيئه �إليها باإلقاء �لقب�ص على 
(5(

�إلى �بن زياد م�سافًا لولية �لب�سرة

.
(6(

م�سلم بن عقيل �سفير �لإمام �لح�سينQ وقتله

�إلى �بن  �إلى �لعر�ق قام يزيد بار�سال كتاٍب   Qوعندما تحّرك �لإمام �لح�سين

�لإمام بقتل  يزيد  �أو�مر  ونفّذت   ,
(7(

وقتله  Qلح�سين� �لإمام  قتال  زياد يطلب منه 

�أر�ص كربالء,  للهجرة في   6( �سنة  �لأوفياء في عا�سور�ء  بيته  و�أهل  و�أ�سحابه   Q

 ,
(8(
Qودخل ��سم يزيد في �لمتون �لتاريخّية بعنو�ن قاتل �لإمام �لح�سين بن علّي

و�أقبل على  بتكريمه  قام  زياد  بن  بعبيد �هلل  يزيد  �لتقى  و�قعة عا�سور�ء وعندما  وبعد 

�ساقيه وقال له:

َم�َسا�ِسي ي  ُتـــــــَروِّ ـــْرَبـــًة  �ـــسَ ـــي  ـــِن ـــِق ـــسْ ـــــاِد�إِ� ـــــَن ِزَي ــا �ْب ــه ــَل ــْث ـــقـــًا ِم ُثـــــمَّ ِمـــــْل َفـــا�ـــسِ

ـــِدي ـــْن َمــــــاَنــــــِة ِع
َ
ـــرِّ و�لأ ـــَب �لـــ�ـــسِّ ـــاِح ــــــاِدي�ـــسَ ــــِد َمــــْغــــَنــــِمــــي َوِجــــــَه ــــِدي ــــسْ ــــ� ــــَت َوِل

)))  �لفتوح, �ص 6)8.

)))  �لفتوح, �ص))8.

)))  دعائم �لإ�سالم, ج ), �ص ))).

)))  بحار �لأنو�ر, ج 5), �ص 99.

)5)  �لفتوح, �ص 5)8.

)6)  �لإ�سابة, ج ), �ص ))).

)7)  تاريخ �لخلفاء, �ص 65)؛ تاريخ �ليعقوبّي, ج ), �ص ))).

)8)  �لركب �لح�سينّي في �ل�سام, �ص 5) - 77.



(((

الظاملون

.
(((

ثّم �أمر يزيد �لمغّنين فغّنو� به

�ل�سام,  �إلى  لل�سهد�ء  �لمقّد�سة  و�لروؤو�ص  كربالء  ملحمة  �أ�سارى  �أح�سر  وعندما 

�أدخل �لجميع �إلى مجل�ص يزيد. وعندما و�سع ر�أ�ص �لح�سينQ وروؤو�ص �أهل �لبيت 

و�لأ�سحاب بين يديه ر�ح يرّدد قائاًل:

ٍة ِعــــــــزَّ
َ
ـــــْن ِرَجــــــــاٍل �أ ـــَن َهــــامــــًا ِم ـــْق ـــلِّ ـــَف ُي

(((

ـــمـــا ـــَل ْظ
َ
ـــــقَّ َو�أ َع

َ
ــْيــنــا َوُهـــــْم َكـــاُنـــو� �أ َعــَل

ومن ثّم �أذن للنا�ص بالدخول عليه ور�أ�ص �لإمام �لح�سينQ ما ز�ل بين يديه وهو 

 من 
(((

�أبو برزة �لأ�سلمّي ي�سرب بق�سيب خيزر�ن ثنايا �لإمامQ �لمباركة فغ�سب 

فعل يزيد و�ساح قائاًل:

»ويحك يا يزيد �أتنكت بق�سيبك ثغر �لح�سين بن فاطمة؟ لقد �أخذ ق�سيبك من ثغره 

فاأخرج  باإخر�جه  و�أمر  يزيد  . فغ�سب 
(((

ير�سفه«  P ر�أيت ر�سول �هلل  ماأخذً� لطالما 

.
(5(

�سحبًا

وجعل يزيد يتمّثل باأبيات �بن �لزبعرى:

ـــِهـــُدو� ـــــْدٍر �ـــسَ ـــــَب ــــاِخــــي ِب ــــَي �ــــسْ
َ
ــــَت �أ ــــْي ــــْلَل �ــــسَ

َ
ـــــْن َوْقـــــــِع �لأ َجـــــــَزَع �لـــــَخـــــْزَرِج ِم

ــــــَرَحــــــًا ـــــو� َف ـــــلُّ ـــــَه ـــــَت ـــــسْ ـــــــــو� َو�� َهـــــــــلُّ
َ
ـــْلَلأ ـــسَ ـــ� ُت ــــــَد ل  ــــــزِي َي ــــــا  َي ــــــو�  ــــــاُل َق ُثـــــــمَّ 

ـــْم ـــِه ـــاَد�ِت ــــْرَم ِمـــــَن �ـــسَ ــــَق ـــــــْدٍر َفــــــاْعــــــَتــــــَدْلَقـــــْد َقـــَتـــْلـــَنـــا �ل ـــــــَب َوَعــــــــَدْلــــــــَنــــــــاُه ِب

ـــال ـــــُم ِبــــالــــُمــــْلــــِك َف ـــــــــَزْلَلـــــِعـــــَبـــــْت َهـــــا�ـــــسِ َن ــــــــــــٌي  َوْح َول  َجــــــــــاَء  ــــــٌر  ــــــَب َخ

ـــْم ـــِق ـــَت ْن
َ
�أ ــــْم  َل ْن  �إِ ِخــــْنــــِدَف  ــــْن  ِم ــُت  َلــ�ــسْ

(((

ْحـــــَمـــــَد َمــــا َكـــــاَن َفــــَعــــْل
َ
ـــي �أ ـــِن ِمـــــْن َب

ومع �لكالم و�لبيان �لر�ئع لالإمام �ل�سّجادQ و�ل�سّيدة زينب O و�لذي �أوجد 

)))  مروج �لذهب, ج ), �ص 67.

)))  وقعة �لطّف, �ص 68).

)))  كان من �سحابة �لنبّيP, و�سارك في فتح مّكة )تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 60).

)))  وقعة �لطّف, �ص 69).

)5)  �للهوف, �ص 80).

)6)  نف�ص �لم�سدر, �ص )8).



(((

تحّوًل وتغّييرً� عند �أهل �ل�سام بد�أ يزيد ي�سمع �للعن على قاتلي �لإمام �لح�سينQ من 

قبل �لنا�ص, فالتفت �إلى �ل�سمر و�أ�سحابه وتظاهر بالغ�سب قائاًل: »لقد كنت �أر�سى من 

طاعتكم بدون قتل �لح�سين بن علّي... لعن �هلل �بن مرجانة �إذ قدم على مثل �لح�سين 

.
(((

بن فاطمة...«

ومع تعاظم ف�ساد يزيد و�نت�سار �ل�سر�ب, ثار �أهل �لمدينة عليه بقيادة عبد �هلل بن 

حنظلة �لذي بّين للنا�ص �أهد�ف ثورته بقوله: »فو�هلل ما خرجنا على يزيد حّتى خفنا �أن 

نرمى بالحجارة من �ل�سماء, �إّن رجاًل ينكح �لأّمهات و�لبنات و�لأخو�ت وي�سرب �لخمر 

.
(((

ويدع �ل�سالة...«

�لمدينة  نحو  ف�سار  عظيم  جي�ص  ر�أ�ص  على  عقبة  بن  م�سلم  لقمعه  يزيد  �إليه  فوّجه 

ودخل جنود  �لحّرة,  وقعة  با�سم  بعد  فيما  �لو�قعة  ��ستهرت هذه  وقد  قتاٌل عظيم  ووقع 

�ل�سام �إلى �لمدينة فقتلو� �لكثيرين من �ل�سحابة و�لتابعين وقد �أباحها م�سلم بن عقبة 

�مر�أة  �ألف  وولدت  �لفروج  و��ستباحو�  �لذرّية  و�سبو�  �لأمو�ل  فنهبو�  �أّيام  ثالثة  لجنوده 

من غير زوج, و�أجبر �لبقّية من �أهل �لمدينة مّمن نجا �أن يبايعو� ليزيد على �أّنهم �أرّقاء 

.
(((

له وعبيده

ثّم �أمر يزيد جي�ص م�سلم بن عقبة �لذي فتك باأهل �لمدينة في وقعة �لحّرة �أن يتوّجه 

�إلى مّكة لمقابلة عبد �هلل بن �لزبير فقدمو� �إليها وحا�سروها وجرت معركة عظيمة بين 

�لطرفين و�سربت �لكعبة بالمنجنيق فتهّدمت ومن ثّم �أحرقت بالّنار وفي نف�ص �لوقت 

.
(((

و�سلهم خبر موت يزيد

وذكر �لموؤّرخون �أّن يزيد بن معاوية وقع على �لأر�ص من كثرة �ل�سر�ب و�ل�سكر فمات 

وكان له من �لعمر عند موته ثماني وثالثون �سنة, وبقي في �لخالفة ثالث �سنين وب�سعة 

, ويروى عن عمر بن عبد �لعزيز �أّنه قال: ر�أيت في نومي �أّن �لقيامة قد قامت 
(5(

�أ�سهر

)))  �لفتوح, �ص 6)9.

)))  تاريخ مدينة دم�سق, ج 7, �ص 6)).

)))  �لمنتظم, ج 6, �ص )) و6).

)))  �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص ))).

)5)  �لمعارف, �ص 98)؛ �سير �أعالم �لنبالء, ج ), �ص 6).



(((

الظاملون

ور�أيت رجاًل في د�خل �لّنار كّلما �أر�د �أن يخرج منها �سرب بمقامع من حديد فيهوي �إلى 

.
(((

قعر �لّنار, ولّما �ساألت عن ��سم هذ� �لرجل قالو�: يزيد بن معاوية

يزيد بن معقل

خرج يزيد بن معقل في يوم عا�سور�ء نحو برير بن ح�سير فقام ب�ستمه �أّوًل وذكره 

قائاًل له: »هل تذكر و�أنا �أما�سيك في بني لوذ�ن و�أنت تقول: �إّن عثمان بن عّفان كان على 

نف�سه م�سرفًا, و�أن معاوية بن �أبي �سفيان �ساّل م�سّل, و�أّن �إمام �لهدى و�لحّق علّي بن 

�أبي طالب«, فقال له برير؛ �أ�سهد �أّن هذ� ر�أيي وقولي.

فقال له يزيد: فاإّني �أ�سهد �أّنك من �ل�ساّلين.

فاقترح عليه برير قائاًل له: فالأباهلك باأهلك ولندع �هلل �أن يلعن �لكاذب و�أن يقتل 

�لميد�ن  �إلى  �لثنان  بذلك وخرج  بن معقل  يزيد  وقبل  فالأبارزك,  �أخرج  ثّم  �لمبطل, 

ورفعا �أيديهما �إلى �هلل يدعو�نه �أن يلعن �لكاذب و�أن يقتل �لمحُق �لمبطَل, ثّم برز كّل 

و�حد منهما ل�ساحبه فاختلفا �سربتين ف�سرب يزيُد بن معقل بريَر بن ح�سير �سربة 

خفيفة لم ت�سّره �سيئًا و�سربه برير بن ح�سير �سربة قّدت �لمغفر وبلغت �لدماغ فخّر 

كاأنّما هوى من حالق, و�إّن �سيف �بن ح�سير لثابت في ر�أ�سه فاأخذ برير يحّرك �سيفه 

.
(((

ليخرجه من ر�أ�ص يزيد

ي�سار

, وفي يوم عا�سور�ء برز ب�سحبة �سالم 
(((

وهو مولى زياد بن �أبيه )�أو �أبي �سفيان(

وبرير  �أر�د حبيب  ولّما  �لأقر�ن,  مبارزة  وطلبا  �لميد�ن  نحو  زياد  بن  �هلل  عبيد  مولى 

�لنزول �إليهما منعهما �لإمام �لح�سينQ من ذلك ولم ياأذن لهما, ولّما طلب عبد 

�هلل بن عمير �لكلبّي �لإذن في �لقتال �أجازه �لإمامQ, فبرز �إليهما فلّما ر�آه ي�سار 

.
(((

طلب قرينًا �آخر لمبارزته فهجم عليه عبد �هلل بن عمير ناعتًا �إّياه بابن �لزنا وقتله

)))  �لخو�رزمّي, مقتل �لح�سينQ, ج ), �ص 86.

)))  وقعة �لطّف, �ص ))).

)))  �لإر�ساد, ج ), �ص )0).

)))  �لم�سدر؛ �لكامل في �لتاريخ, ج ), �ص 65؛ تاريخ �لأمم و�لملوك, ج ), �ص 65.
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�هلل �لمرع�سّي �لنجفّي.
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.R

�أعيان �ل�سيعة, �ل�سّيد مح�سن �لأمين �لعاملّي, بيروت, د�ر �لتعارف.  - ((

�لأخبار �لطو�ل, �أحمد بن د�ود �لدينورّي, قم, من�سور�ت �لر�سّي.  - ((

�لإر�ساد, �ل�سيخ �لمفيد, قم, موؤ�ّس�سة �آل �لبيت R, )))) ق.  - ((
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�لمرع�سّي �لنجفّي.
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�لبد�ية و�لنهاية, �بن كثير �لدم�سقّي, بيروت, د�ر �لفكر.  - (0
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�ل�سريف  �أبو ن�سر �سهل بن عبد �هلل �لبخارّي, قم مكتبة  �لعلوّية,  �ل�سل�سلة  �سّر   - 79

�لر�سّي.

�ل�سر�ئر, �بن �إدري�ص �لحّلي, قم, �نت�سار�ت جامعة �لمدّر�سين.  - 80

�سفينة �لبحار, �ل�سيخ عّبا�ص �لقّمي, طهر�ن, �نت�سار�ت مكتبة �سناّيي.  - 8(

�سنن �بن ماجة, محّمد بن يزيد �لقزوينّي, بيروت, د�ر �لفكر, 5)))ق.  - 8(

موؤ�ّس�سة  بيروت,  �لذهبّي,  عثمان  بن  �أحمد  بن  محّمد  �لنبالء,  �أعالم  �سير   - 8(

�لر�سالة.

�سذر�ت �لذهب, �أبو �لفالح �لحنبلّي, بيروت, د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربّي.  - 8(

�لن�سر  موؤ�ّس�سة  من�سور,  بن  محّمد  بن  �لنعمان  �لقا�سي  �لأخبار,  �سرح   - 85

�لإ�سالمّي.

�سرح نهج �لبالغة, �بن �أبي �لحديد, بيروت, د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربّي.  - 86

�سحيح �بن حّبان, محّمد بن حّبان �لتميمّي, بيروت, موؤ�ّس�سة �لر�سالة, ))))ق.  - 87

�سحيح �لبخارّي, محّمد بن �إ�سماعيل �لبخارّي, بيروت, د�ر �لفكر, 0)))ق.  - 88

�سحيفة نور, �لإمام �لخمينّي قّد�ص �سّره.  - 89

�ل�سو�عق �لمحرقة, �بن حجر �لهيثمّي, مكتبة �لقاهرة, 85))ق.  - 90

�لطبقات �لكبرى, �بن �سعد, بيروت, د�ر �سادر.  - 9(

�لعقد �لفريد, �أحمد بن محّمد بن عبد رّبه �لأندل�سّي, بيروت, د�ر �إحياء �لتر�ث   - 9(

�لعربّي.

عنبة(  )�بن  �لح�سنّي  علّي  بن  �أحمد  طالب,  �أبي  �آل  �أن�ساب  في  �لطالب  عمدة   - 9(

�لنجف, من�سور�ت �لمطبعة �لحيدرّية, 80))ق.

.Qعو�لم �لعلوم, ماّل عبد �هلل �لبحر�ّني, قم, ن�سر مدر�سة �لإمام �لمهدّي  - 9(

عيون �أخبار �لر�ساQ, �ل�سيخ �ل�سدوق, طهر�ن, �نت�سار�ت جهان.  - 95

�لغدير, عبد �لح�سين �لأمينّي, بيروت, د�ر �لكتاب �لعربّي.  - 96

فتح �لباري, �بن حجر �لع�سقالنّي, بيروت, د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربّي.  - 97
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�لفتوح, �بن �عثم �لكوفّي, ترجمة محّمد بن �أحمد م�ستوفّي.  - 98

�لف�سول �لمهّمة, �بن �ل�سّباغ �لمالكّي.  - 99

00) - فو�ت �لوفيات, محّمد بن �ساكر �لكتبّي, بيروت, د�ر �لكتب �لعلمّية, ))))ق.

)0) - قامو�ص �لرجال, محّمد تقي �ل�سو�سترّي, قم, من�سور�ت جامعة �لمدّر�سين.

طهر�ن,  �لإ�سالمّية,  �لكتب  د�ر  قم,  �لكلينّي,  يعقوب  بن  محّمد  )0) - �لكافي, 

50))�ص.

)0) - كامل �لزيار�ت, �بن قولويه.

)0) - كامل بهايي, عماد �لدين �لطبرّي.

05) - �لكامل في �لتاريخ, �بن �لأثير, بيروت, ن�سر د�ر �سادر.

06) - كتاب �سليم بن قي�ص.

07) - ك�سف �لغّمة, علّي بن عي�سى �لأربلّي, بيروت, د�ر �لكتاب �لإ�سالمّي.

 ,R �لبيت  �أهل  �إحياء تر�ث  �ل�سافعّي, طهر�ن, د�ر  �لكنجّي  08) - كفاية �لطالب, 

)0))ق.

09) - كنز �لعّمال, �لمّتقي �لهندّي, بيروت, موؤ�ّس�سة �لر�سالة, 09))ق.

0)) - لباب �لأن�ساب, علّي بن �أبي �لقا�سم بن زيد �لبيهقّي )�بن فندق( قم, مكتبة �آية 

�هلل �لمرع�سّي �لنجفّي, 0)))ق.

))) - ماآثر �لأنافة, �أحمد بن عبد �هلل �لقلق�سندّي, �لكويت, )96)م.

))) - مثير �لأحز�ن, نجم �لدين جعفر بن محّمد بن نما �لحّلي, قم, ن�سر مدر�سة �لإمام 

.Qلمهدّي�

�لكتاب  د�ر  بيروت,  �لهيثمّي,  بكر  �أبي  بن  علّي  �لفو�ئد,  ومنبع  �لزو�ئد  ))) - مجمع 

�لعربّي.

))) - �لمحا�سن, �أحمد بن محّمد بن خالد �لبرقّي, قم.

5)) - �لمحّلى, �بن حزم, بيروت, د�ر �لفكر.

6)) - مخت�سر تاريخ مدينة دم�سق.
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7)) - مر�آة �لعقول, محّمد باقر �لمجل�سّي, طهر�ن, د�ر �لكتب �لإ�سالمّية.

8)) - مروج �لذهب, �لم�سعودّي, علّي بن �لح�سين �لم�سعودّي, بيروت, د�ر �لمعرفة.

9)) - �لم�سائل �ل�سروّية, �ل�سيخ �لمفيد.

0)) - �لم�سائل �لمهنائّية, �لعاّلمة �لحّلي, قم, مطبعة �لخيام.

مطبعة  طهر�ن,  �ل�ساهرودّي,  �لنمازّي  علّي  �لحديث,  رجال  علم  ))) - م�ستدركات 

�ل�سفق.

))) - م�سكل �لآثار, �لطّحاوّي.

))) - معادن �لحكمة في مكاتيب �لأئّمة, محّمد بن مح�سن بن مرت�سى �لكا�سانّي, قم, 

�نت�سار�ت جامعة �لمدّر�سين, 09))ق.

))) - �لمعارف, �بن قتيبة, قم, ن�سر �ل�سريف �لر�سّي.

�لنعمان,  موؤ�ّس�سة  بيروت,  �لع�سكرّي,  مرت�سى  �ل�سّيد  �لمدر�ستين,  5)) - معالم 

0)))ق.

�ل�سريف   �لمازندر�نّي, قم, من�سور�ت  �لحائرّي  �ل�سبطين, محّمد مهدّي  6)) - معالي 

�لر�سّي.

�لحوزة  في  �لمدّر�سين  من�سور�ت جماعة  قم,  �ل�سدوق,  �ل�سيخ  �لأخبار,  7)) - معاني 

�لعلمّية.

8)) - معجم �لبلد�ن, ياقوت �لحموّي, بيروت, د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربّي.

9)) - معجم رجال �لحديث, �ل�سّيد �أبو �لقا�سم �لخوئّي, قم, من�سور�ت مدينة �لعلم.

0)) - مقاتل �لطالبّيين, �أبو �لفرج �لأ�سفهانّي, قم, مكتبة �ل�سريف �لر�سّي.

))) - مقتل �لح�سينQ, �أبو �لموؤّيد �لخو�رزمّي, قم, د�ر �أنو�ر �لهدى.

))) - مقتل �لح�سينQ, �ل�سّيد عبد �لرّز�ق �لمو�سوّي �لمقّرم, قم, مكتبة �ل�سريف 

�لر�سّي.

))) - مقتل �لإمام �لح�سينQ, �ل�سيخ محّمد ر�سا �لطب�سّي �لنجفّي, تحقيق محّمد 

�أمين �لأمينّي, قم, موؤ�ّس�سة محّبين, ))))ق.



((5

فهرس املصادر العربّية والفارسّية

))) - مناقب �آل �أبي طالب, محّمد بن علّي بن �سهر �آ�سوب �ل�سروّي �لمازندر�نّي, قم, 

�نت�سار�ت عاّلمة.

�هلل  �آية  مكتبة  قم,  �لأعرجّي,  �ل�سّيد جعفر  �لعرب,  �أن�ساب  في  �ل�سرب  5)) - مناهل 

�لمرع�سّي �لنجفّي.

6)) - �لمنتخب, فخر �لدين �لطريحّي, قم, ن�سر �ل�سريف �لر�سّي.

7)) - �لمنتظم, �أبو �لفرج �بن �لجوزّي, بيروت, د�ر �لكتب �لعلمّية.

8)) - منتهى �لآمال, �ل�سيخ عّبا�ص �لقّمي, قم, �نت�سار�ت هجرت.

�نت�سار�ت علمي وفرهنكي,  �لني�سابورّي, طهر�ن, �سركت  �لعّطار  9)) - منطق �لطير, 

68))�ص.

0)) - �لمو�لّي ونظام �لولء, �لدكتور محمود �لمقد�د, �سوريا, د�ر �لفكر, 08))ق.

))) - مو�سوعة كلمات �لإمام �لح�سينQ, معهد تحقيقات باقر �لعلومQ, قم, 

د�ر �لمعروف, 5)))ق.

نه�سة  �لموّثق عن  �لأّول  )�لتقرير  عا�سور�ء  نه�سة  �ز  م�ستند  گزراش  ))) - نخ�ستين 

�نت�سار�ت  قم,  �سليمانّي,  جو�د  ترجمة  مخنف,  �أبي  مقتل  ترجمة  عا�سور�ء(, 

موؤ�ّس�سة �آموز�سي وپژوهشي �إمام خمينّي قّد�ص �سّره )موؤ�ّس�سة �لإمام �لخمينّي 

قّد�ص �سّره �لتعليمّية و�لتحقيقّية(, 77))�ص.

))) - ن�سب قري�ص, م�سعب بن عبد �هلل �لزبيرّي, بيروت, د�ر �لمعارف.

م�سجد  �نت�سار�ت  قم,  �ى,  كمره  ترجمة  �لقّمي,  عّبا�ص  �ل�سيخ  �لمهموم,  ))) - نف�ص 

مقّد�ص �ساحب �لزمان, 70))�ص.

موؤمن  ح�سن  بن  موؤمن   ,P �لمختار  �لنبّي  بيت  �آل  مناقب  في  �لأب�سار  5)) - نور 

�ل�سبلنجّي, بيروت, د�ر �لكتب �لعلمّية, 98))ق.

6)) - نهج �لبالغة.

بيروت,  �لزنجانّي,  �إبر�هيم  �ل�سّيد   ,Qلح�سين� �أن�سار  في  �لد�رين  7)) - و�سيلة 

من�سور�ت موؤ�ّس�سة �لأعلمّي.
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8)) - وقائع �لطريق من مّكة �إلى كربالء )مع �لركب �لح�سينّي من �لمدينة �إلى �لمدينة, 

ج )( محّمد جو�د �لطب�سّي, قم, مركز �لدر��سات �لإ�سالمّية, ))))ق.

9)) - وقعة �سّفين, ن�سر بن مز�حم �لمنقرّي, قم, مكتبة �آية �هلل �لمرع�سّي �لنجفّي, 

)0))ق.

50) - وقعة �لطّف, لوط بن يحيى �لأزدّي, )�أبو مخنف( تحقيق محّمد هادي �ليو�سفّي, 

قم, �نت�سار�ت جامعة �لمدّر�سين, 67))�ص.

)5) - وليت فقيه, �لإمام �لخمينّي, طهر�ن, دفتر حفظ ون�سر �آثار �إمام )موؤ�ّس�سة حفظ 

ون�سر �آثار �لإمام �لخمينّي }).

�لمكتبة  �لأ�سرف,  �لنجف  �لقندوزّي,  �إبر�هيم  بن  �سليمان  �لموّدة,  )5) - ينابيع 

�لحيدرّية, ))))ق.
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تعريف الكتاب 

تر�سم �لوقائع عبر �سخ�سّياتها, فالتعّرف عليها من مختلف �لجو�نب كفيل بالدرو�ص 

و�لعبر.

ففي ملحمة كربالء وهي من �لوقائع �لتاريخّية �لعجيبة و�لخالدة نجد وجوهًا �سارعت 

�إلى �لحّق بالإيمان و�ل�سجاعة �لتي �سربت بها �لأمثال.

�ل�سلطة  وطلب  �لموت  وكر�هة  �لدنيا  حّب  �سلب  �أخرى  وجوهًا  �لمقابل  في  ونجد 

و�سحالة �لفكر �سلب �ألبابهم وعقولهم و�أحّلهم د�ر �ل�سقاق.

وم�ستثمرً� �لم�سادر �لمعتمدة, قام هذ� �لعمل ب�سرح مب�سوط لتلك �لو�قعة �لعظيمة 

ور�سم �ل�سخ�سّيات �ل�سالحة و�لطالحة �لذين تركو� ب�سماتهم عليها.

م�ؤ�ّس�سة ب��ستان كتاب 
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