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مقدمة 

الحمد هلل رّب العالمين و�سّلى اهلل على ر�سوله محّمد واآله الطّيبين الطاهرين.

اإذا كان »ما جرى في عا�سوراء فريداً في تاريخ الإن�سانّية, ولم ت�سهد الإن�سانّية 

, كما يق���ول الإمام الخامنئّي{, الذي ا�ستقى 
)1(

واقع���ة مثله���ا على مدى حياتها«

كالم���ه من معدن الر�سالة واأهل بيت النب���ّوة R, الذين قالوا: »ل يوم كيومك يا 

, و»ل يوم كي���وم الح�سين«, كما عن 
)2(
Qاأب���ا عبد اهلل«, كم���ا عن اإمامنا الح�سن

ة في  , فاإّن هذا الأمر ُيلقي على عاتقنا م�سوؤولّية خا�سّ
)3(
Qاإمامن���ا زين العابدين

كيفّي���ة التعاطي مع هذه الحادثة ال�ستثنائّية, اإن م���ن حيث الم�سمون, اأو المنهج, اأو 

التحليل والدرا�سة, اأو ال�ستفادة على �سعيد الدرو�س والعبر..اأو غيرها من الجوانب..

ول ينبغي الكتفاء بعر�س الحادثة كما ذكرها الموؤّرخون والرواة, فاإّنها- وعلى ما في 

ه���ذا العر�س من غثٍّ و�سمين لدى بع�سهم اأحيانًا- �ستتحّول حينئٍذ اإلى مجّرد حدث 

تاريخ���ّي ل يربط الما�س���ي بالحا�س���ر, ول ي�ست�سرف الم�ستقبل, وهو م���ا يتنافى مع 

عا�سوراء التي ُيْنَظُر اإليها كنهج واإلى كربالء التي ُيرتبط فيها كق�سّية.

وق���د قام العديد من العلماء والمحّققي���ن والباحثين, وعلى طول التاريخ, بتقديم 

ال�س���يء الكثير على �سعيد البحث والتحقيق والدرا�سة, غي���ر اأّن اأهمّية هذه الواقعة, 

وعمق اأبعادها وتجّذرها في الوجدان وعظيم ما تحمله من دللت, جعلت منها معينًا 

ل ين�س���ب ماوؤه ول يرت���وي وّراده, فبالرغم من جميع ما قّدم اإل���ى الآن, تبقى الكثير 

)1(  الكلمات الق�سار لآية اهلل العظمى ال�سّيد علي الح�سيني الخامنئّي{, �س 75.

)2(  ال�سدوق: الأمالي �س 177.

)3(  الم�سدر ال�سابق �س 547.
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من الجوانب التي يجد القارئ, اأو الباحث, اأو المحّقق اأّنها ل زالت بحاجة اإلى بحث 

وتمحي�س, وتحليل وتعميق..

وم���ن هن���ا جاء اهتمامن���ا, في معه���د �سّيد ال�سه���داء, Q للمنب���ر الح�سينّي, 

بالجان���ب البحثّي والتحقيقّي العا�سورائّي, والذي عزمن���ا على العمل عليه من خالل 

اأمرين: الأّول: الندوات واللقاءات, والثاني: الكتب والإ�سدارت.

ولهذا قمنا باإعداد هذا الكتاب الجديد تحت عنوان: »الكتاب العا�سورائّي بحوث 

ْيدي القّراء والخطب���اء الجزء الثاني منه, على اأمل اأن 
َ
ودرا�س���ات«, والذي ن�سع بين اأ

يوّفقنا اهلل, �سبحانه, لنتحفهم باأجزاء اأخرى لحقًا اإن �ساء اهلل تعالى.

عملنا في هذا الكتاب:

ونلفت نظر القارئ الكريم اإلى الآتي:

اإّن ه���ذا الكت���اب ياأت���ي كجزء م���ن �سل�سلة لمجموعة م���ن الدرا�س���ات والبحوث - 1

المتعّلق���ة بال�ساأن العا�سورائ���ّي الح�سينّي ينوي المعه���د اإ�سدارها تباعًا, والذي 

ي�س���ّم مو�سوع���ات مختلف���ة ومتنّوعة, وق���د يحتوي على مل���ّف اأو اأكث���ر, اأو على 

مو�سوعات متفّرقة.

يت�سّم���ن هذا الكتاب �ستًَّة من البحوث والدرا�س���ات, اأربعٌة منها تّم تعريُبها من - 2

اللغة الفار�سّية, واثنان منها ُكتبا باللغة العربّية.

ب مع �سيء م���ن الت�سّرف بالحذف والتبديل, اأو التقديم - 3 لق���د جاء الن�س المعرَّ

والتاأخي���ر, اأو التغيير في الأ�سلوب اأو �سياغة العبارة, ح�سبما اقت�سته ال�سرورة, 

اأو ا�ستدعته ال�سيا�سات المعتمدة للن�ّس في المعهد.

اخترنا بع�س العناوين التي يكثر الحديث اأو الت�ساوؤل حولها, وي�ستفيد من الإجابة - 4

عنها القارئ والباحث على حدٍّ �سواء, مع اإمكان اأن يتّم التعّر�س للمو�سوع نف�سه 

في بحث اأو درا�سة اأخرى في اإ�سدارات اأخرى.
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اآثرن���ا عدم التعلي���ق اأو النقد لما جاء في بع�س هذه البح���وث والدرا�سات, رغم - 5

مخالفتن���ا ف���ي الراأي له, وذلك اإف�ساح���ًا مّنا في المجال لالأخ���ذ والرّد العلمّي, 

الذي ل ي�سل اإلى حّد الت�سكيك والت�سعيف.

اإّن ه���ذه البحوث قد كتبها مجموعة من الباحثين والمحّققين, كما اأ�سرنا, ومن - 6

هنا فاإّنها تعبّر عن راأي اأ�سحابها, ول تعّبر بال�سرورة عن راأي المعهد.

وختامًا, فاإّننا نطلب من القّراء والخطباء والباحثين الأعّزاء تزويدنا بمالحظاتهم 

واإر�ساداته���م البّناءة, �سائلين المولى تعالى اأن يتقّب���ل مّنا هذا العمل القليل, ويثيبنا 

علي���ه الث���واب الجزيل بمّنه وكرمه, ويجعله ذخرًا لمن �ساه���م فيه في ن�سره وح�سره, 

واأن يحظى بالقبول والر�سا من �ساحة مولنا ومرتجانا بقّية اهلل في اأر�سه, عّجل اهلل 

تعالى فرجه ال�سريف.

Q معهد �سّيد ال�سهداء

للمنبر الح�سينّي





درا�شة حول المقاتل والم�شّنفات العا�شورائّية

منذ بدايتها واإلى ع�شرنا الحا�شر )1(

(1(
تمهيد:

تح���اول ه���ذه الدرا�س���ة, �سم���ن مقطعين زمانّيي���ن عاّمي���ن, التعري���ف بالمقاتل 

والم�سّنف���ات الت���ي تحّدثت ع���ن تاريخ عا�س���وراء, منذ بداي���ة تاأليفها اإل���ى ع�سرنا 

الحا�سر.. ويت�سّمن المقطع الأّول بحثين اثنين, الأّول يحتوي على المقاتل كعناوين, 

من���ذ بداية ظهوره���ا حّتى القرن ال�سابع, وفي البحث الثان���ي يحاول بحث تلك الآثار 

والم�سّنفات وتقييمها.

اأّما المقطع الثاني فيت�سّمن اأي�سًا بحثين اثنين الأّول منهما- وبعد بيان مقّدمة- 

يقوم بتعري���ف عّدة اآثار مهّمة من القرن الثامن حّتى ع�سرنا المعا�سر. وفي البحث 

الثان���ي ي�ستعر�س اأهّم م�سّنفات القرون المتاأّخرة, الت���ي كان لها الدور الأ�سا�س في 

تحري���ف ون�س���ر الروايات ال�سعيفة وغي���ر ال�سحيحة, بل الأ�سطورّي���ة, حول النه�سة 

العا�سورائّية.

)1(  مح�سن رنجبر, اأ�ستاذ م�ساعد في موؤ�ّس�سة الإمام الخمينّي} للتعليم والبحوث- قّم المقّد�سة.

درا�شة حول المقاتل والم�شّنفات العا�شورائّية

منذ بدايتها واإلى ع�شرنا الحا�شر )1(
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المقّدمة:

ل �س���ّك اأّن واقعة عا�سوراء ُتعتبر الأهّم من بين الأحداث التي ح�سلت في القرون 

الأولى بعد ظهور الإ�سالم, وقد امتازت من غيرها من الحوادث التاريخّية, في جهات 

متع���ّددة؛ اإّن عظم���ة هذه الواقع���ة واأهّمّيتها دفعت الكثير م���ن الأ�سخا�س منذ الأّيام 

وا دورهم كرواة على اأتّم وجه, وينقلوا الوقائع  الأول���ى, بعد تلك الحادثة, اإل���ى اأن ُيوؤدُّ

ل. اإّن هوؤلء هم الذين �ساهدوا الواقعة عيانًا؛ لأّنهم كانوا حا�سرين في  ب�س���كل مف�سّ

كربالء وتابعوا الأحداث عن قرب.

وقد كان من بينهم الأفراد الذين بقوا اأحياًء من القافلة الح�سينّية, وهوؤلء يمكن 

اعتباره���م اأوثق رواة ه���ذه الحادثة, وعلى راأ�سهم الإم���ام ال�سّجادQ, ومن جهة 

اأخرى هناك بع����س الرواة من الأعداء. بالإ�سافة اإلى ذلك, هناك الروايات الواردة 

ع���ن اأئّم���ة ال�سيعة المع�سومي���ن R الذين كان���وا با�ستمرار- ومهم���ا َبُعَد الزمن 

ع���ن تلك الواقعة- يقومون بدورهم في اإحياء تل���ك الحادثة, ويتكّلمون عن جزئّياتها 

وتفا�سيله���ا. وقد انتقلت هذه الطائفة من الروايات والأخبار بالتدريج من الم�سافهة 

اإلى الكتابة والت�سنيف.

في تلك الفترة التي لم تتمّيز فيها العلوم الإ�سالمّية, ومنها علم التاريخ, عن علم 

الحدي���ث والم�سادر الروائّية, بل كان���ت الم�سّنفات الروائّية مجموعة من الأحاديث 

الت���ي ت�سمل مختلف الفروع والعلوم, حينها كان يمكن اأي�سًا مع المراجعة والبحث اأن 

ن�سادف روايات واأحاديث مرتبطة بوقائع عا�سوراء, في تلك المجامع الروائّية.

ولكن بالتدريج, مع الت�سنيف المو�سوعّي لالأخبار والروايات, برزت في الميدان 

موؤّلف���ات بعن���وان )مقتل الح�سي���نQ( اأو ما �سابه���ه من العناوي���ن, تحتوي على 

روايات تتحّدث عن مقّدمات تلك الواقعة, وما جرى فيها وما نتج منها من الأحداث 

والوقائ���ع. من���ذ ذلك الحين واإلى يومنا ه���ذا, كان اأ�سحاب المقات���ل يتناولون جزءًا 

كبي���رًا من التاريخ الإ�سالمّي ف���ي م�سّنفاتهم, وكان لهم �س���رد تاريخّي خا�ّس, تارة 
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يذهب �سعودًا واأخرى نزوًل, مع تغّيرات وتبّدلت وتحّولت مختلفة.

ة بتاريخ عا�سوراء,  اإّن ه���ذه المقالة تتحّدث عن المقاتل والآثار المكتوبة المخت�سّ

وذل���ك ف���ي �سمن بحثين كلّيين؛ في البح���ث الأّول: نبداأ بعر�س الآث���ار المذكورة من 

ت�سنيفاته���ا الأول���ى حّتى الق���رن ال�سابع على �س���كل عناوين واأ�سماء, وم���ن ثّم ناأخذ 

بالبح���ث والنق���د والتقيي���م لتل���ك المقاتل والآث���ار الأخ���رى التي تتحّدث ع���ن تاريخ 

عا�س���وراء. واأّما في البحث الثان���ي: الذي يتناول بالبحث م�سّنف���ات تاريخ عا�سوراء 

من القرن الثامن حّتى القرن الرابع ع�سر, في�سرع بالتحقيق والنقد حول بع�س الآثار 

المهّم���ة, في تل���ك المرحلة الزمنّية, ثّم يختم بالحديث ع���ن بع�س الموؤّلفات المهّمة 

الت���ي ظهرت في القرون المتاأّخرة, وكان لها اأكبر الأثر فيما يقال اإّنه تحريف لواقعة 

كربالء, والتي يحلو لبع�سهم ت�سميتها: بالم�سادر الموؤ�ّس�سة للتحريف.

ويلزم هنا, ذكر اأمرين قبل ال�سروع بالبحث, 

الأّول منهم���ا: اأّن دائ���رة البحث في هذه المقالة ي�سمل كّل الآثار والم�سادر التي 

تتح���ّدث عن �سهادة الإم���ام الح�سينQ واأ�سحابه وع���ن تاريخ عا�سوراء, 

�سواًء كانت بعنوان )المقتل( اأو اأّي عنوان اآخر.

واأي�سًا فاإّن مح���ور مو�سوعنا يت�سّمن الم�سادر المهّمة والمعتّد بها, التي تتحّدث 

ع���ن وقائع عا�سوراء, وتمتاز بالقدم الزمانّي �سواًء كانت ت�سنيفات في تاريخ الأئّمة, 

اأو التواريخ العاّمة, اأو الم�سادر التي تبحث في حال التراجم واأ�سحاب ال�سير.

الأم���ر الثان���ي: اإّن كّل م���ا تناوله هذا البحث حول الآثار الت���ي تتحّدث عن واقعة 

عا�س���وراء والتي تتمّتع بالخ�سائ����س المذكورة, اإّنما هو م���ا كان م�سّنفًا اإلى 

الق���رن ال�سابع فق���ط, لأّن البع�س من روايات ومنق���ولت هذه الكتب قد ُنقلت 

من م�سادر تاريخّية قديمة لم يبق منها اأّي اأثر, واأّما م�سّنفات القرن الثامن 

وما بعده فقد �سلمت من ذلك الواقع.



نه�شة عا�شوراء
12

وبعب���ارة اأخرى فاإّن بع�س المقاتل والم�سادر القديم���ة مثل مقتل: ه�سام الكلبّي, 

واب���ن اأبي الدنيا, واأبي عبيد القا�سم بن �سالم الهروّي, واأبي عبيدة معّمر بن المثّنى 

و... فق���د كانت كّلها متوّفرة لدى م�سّنفي المقاتل, وكّتاب ال�سيرة الكربالئّية, حيث 

ا�ستف���ادوا من تلك المقاتل ف���ي كتبهم بحيث اإّنه لو غ�س�سن���ا النظر عن هذه الكتب 

فاإّننا, في الواقع, �سنفقد ق�سمًا من روايات ومنقولت تلك الم�سادر القديمة التي لم 

يبق منها اإّل ا�سمها.

واأّما الأخبار الواردة في م�سّنفات القرن الثامن وما بعده, اأو تلك الروايات المنقولة 

ع���ن الم�سادر القديمة المتوّفرة, اأو الم�سادر المتاأّخرة, فاإّما اأّن اعتبارها يعتمد على 

اعتبار م�سادرها واإّما اأّنها غير م�سندة فال اعتبار لها ول يمكن الإ�ست�سهاد بها.

قبل ال�سروع بهذه المرحلة نبّين المعنى اللغوّي وال�سطالحّي لعبارة )المقتل(.

المقتل في اللغة وال�سطالح

- .
)1(

)مقتل( على وزن َمفعل, اإ�سم مكان من ماّدة )قتل( بمعنى مكان القتل

واأّما في ا�سطالح علم التاريخ, فالمراد من )مقتل الح�سينQ( نوع من ال�سرد  -

التاريخ���ّي ال���ذي ي�سرح ح���ال �سهادة الإم���ام الح�سينQ واأن�س���اره, وبكلمة 

واحدة هو درا�سة واقعة كربالء من اأّولها اإلى اآخرها.

ووا�س���ح اأّن اإطالق عنوان )المقت���ل( على الكثير من الآث���ار المذكورة هو باعتبار 

اأّن م�سّنف���ي المقاتل وموؤّرخي واقعة عا�س���وراء, قد جمعوا كّل الأخبار والروايات التي 

 Qتتحّدث عن واقع���ة عا�سوراء, وكيفّية القتال فيه���ا, وا�ست�سهاد الإمام الح�سين

 )Qمع اأن�ساره, في مكان واحد وكتاب واحد. ولذلك فاإّن التعبير )مقتل الح�سين

بمعنى المكان الذي ُجمعت فيه الأخبار الواردة حول واقعة عا�سوراء, ول �سّيما �سهادة 

.Qالإمام الح�سين

)1(  علّي اأكبر دهخدا- كتاب اللغة )لغت نامه( كلمة )مقتل(.
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ال�شير التاريخّي في ت�شنيف المقاتل وحادثة عا�شوراء في العالم 

الإ�شالمّي:

كما �سبق ذكره, يمكن تق�سيم البحث العاّم, حول تاريخ كتابة المقاتل و�سرد واقعة 

عا�سوراء, اإلى مرحلتين ومقطعين زمانّيين اثنين:

المقطع الأّول: )من القرن الثاني اإلى القرن ال�شابع(:

الق�س���م الأّول: التعري���ف الإجمالّي بالمقاتل والم�سّنف���ات العا�سورائّية: في هذه 

المرحل���ة الزمانّية بداأت الموؤّلفات الكربالئّية �سع���ودًا من الناحية الكّمّية ثّم ذهبت 

ن���زوًل. كانت اأعلى ن�سبة من الت�سنيف ف���ي هذا المقطع الزمنّي خالل القرن الثالث 

والرابع, ثّم بداأت بعد القرن الرابع بال�سمحالل. 

نح���ن هنا, �سن�س���رع بذكر الآث���ار التي �سّنفه���ا موؤّلف���و المقاتل وموؤّرخ���و ال�سيرة 

العا�سورائّي���ة ح�سب الترتيب الزمنّي, �سواًء ما طبع منها اأو ما هو موجود من ن�سخها 

المخطوط���ة ف���ي المكتبات العالمّي���ة, اأو التي لم يبق منه���ا اإّل ا�سمه���ا, اأو بقي منها 

روايات منقولة في بع�س المقاتل المتاأّخرة. ونبداأ على النحو الآتي:

1- اآثار القرن الثاني:

الإمام  اأ�سحاب  من  كان  الجعفّي.  يزيد  بن  جابر   )Qالح�سين )مقتل   -1

.
(1( 

الباقرQ والإمام ال�سادقQ وتوّفي في العام 128

و�سيعته(  بيته  واأهل  واإخوته  ولده  من   Qالح�سين مع  ُقتل  من  )ت�سمية   -2

الف�سيل بن الزبير الر�سان الكوفّي )من اأ�سحاب الإمام الباقرQ والإمام 

.)Qال�سادق

3- )مقتل الح�سينQ( القا�سم بن الأ�سبغ بن نباتة المجا�سعّي.

)1(  رجال النجا�سّي- �س 128- 129 الرقم: 332.
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م���ن الم�سه���ور اأّن اأقدم المقاتل هو م���ا كتبه الأ�سبغ بن نباتة, وق���د اعتبر ال�سيخ 

الطو�س���ّي اأي�سًا ب���اأّن كتاب مقتل الح�سي���ن بن علّيQ هو م���ن م�سّنفات الأ�سبغ 

. ولكن بالرغم مّما نقله ال�سيخ ال�سدوق ب���اأّن الأ�سبغ بن نباتة قد اأدرك 
)1(

ب���ن نباتة

 اإّل اأّن الأخبار والن�سو����س التاريخّية لم تنقل عنه 
)2(
Qسهادة الإم���ام الح�سين�

اأّية رواية حول واقعة عا�سوراء, بل الذي نقل في بع�س الأخبار حول هذا الأمر هو عن 

ابن���ه القا�سم, وعليه فالظاهر اأّن الأثر الم�سّمى بالمقتل هو للقا�سم بن الأ�سبغ الذي 

, واأبي 
)3(

يروي بع����س الأخبار حول حادثة كربالء. وهذا ما نجده اأي�سًا عند الطبرّي

 حيث ينقلون عنه 
)6(

, و�سبط ب���ن الجوزّي
)5(

, وال�سيخ ال�سدوق
)4(

الف���رج الأ�سفهانّي

اأخبارًا بو�ساطة واحدة اأو عّدة و�سائط.

الإمام  مقتل  حول   Qال�سادق والإمام   Qالباقر الإمام  عن  ُروي  ما   -4

:Qالح�سين

اإّنن���ا لو غ�س�سن���ا الطرف عن الروايات الق�سيرة ال���واردة عن الأئّمة R حول 

حادث���ة كربالء, في الجوامع الروائّية, فاإّننا نجد اأحيانًا بع�س الروايات المطّولة التي 

���ل الذي نقله  تعتب���ر بحّد ذاتها في ع���داد المقاتل. ومن جمل���ة ذلك الحديُث المف�سّ

ال�سيخ ال�سدوق في اأماليه م�سندًا عن الإمام ال�سادقQ. اإّن هذا الحديث يت�سّمن 

مراح���ل مختلفة م���ن واقعة كربالء من���ذ انطالقتها في المدينة المن���ّورة, بعد هالك 

)1(  ال�سيخ الطو�سّي- الفهر�ست- �س 85- 86 الرقم: 119.

)2(  ينقل ال�سيخ ال�سدوق عن حادثة تعليق اأحد جنود عمر بن �سعد راأ�س اأحد ال�سهداء رواية عن القا�سم بن الأ�سبغ اأّنه قال: 

)قل���ت لأب���ي: لو اأّن حامل ه���ذا الراأ�س يرفعه قلياًل, اأما يرى ما تفعله قوائم الجواد ب���ه؟!(. قال ال�سدوق: اإّن هذه الرواية 

تدّل على اأّن الأ�سبغ كان ل يزال على قيد الحياة عند وقوع حادثة كربالء. )ثواب الأعمال وعقاب الأعمال- �س 219(.

)3(  الطب���رّي- تاري���خ الأمم والملوك- ج 4- �س 343 )قال ه�سام عن اأبيه محّمد بن ال�سائب عن القا�سم بن الأ�سبغ بن نباتة 

قال:...( نقل ابن حمزة الطو�سّي اأي�سًا هذا الخبر مبا�سرة عن القا�سم بن الأ�سبغ مع حذف ال�سناد.

)4(  اأب���و الف���رج الأ�سفهانّي- مقاتل الطالبّيين- 78 )قال المدائن���ّي اأبو غ�ّسان عن هارون بن �سعد عن القا�سم بن الأ�سبغ بن 

نباتة قال:...(.

)5(  ال�سيخ ال�سدوق- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال- �س 218- 219.

)6(  �سبط بن الجوزّي- تذكرة الخوا�ّس من الأّمة بذكر خ�سائ�س الأئّمة- ج 2- �س 252- 253 )حكى ه�سام بن محّمد عن 

القا�سم ابن الأ�سبغ المجا�سعّي, قال:...(
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معاوي���ة ومحاولة والي المدينة اأخذ البيعة ليزي���د, اإلى حين �سهادة الإمامQ, ثّم 

.
)1(

يتناول جزءًا من وقائع اأ�سر اأهل البيت R ومجل�س ابن زياد

 عن الإم���ام الباق���رQ حول نه�س���ة الإمام 
ّ
وكذل���ك رواي���ة عّم���ار الدهني

الح�سي���نQ من اأّولها اإلى اآخرها مع حادثة اأ�سر اأهل البيت R في ال�سام 

ورجوعه���م اإلى المدين���ة المنّورة, وحادثة خروج م�سلم بن عقي���ل اأي�سًا, فاإّن هذا 

.
)2(

الخبر يعّد من هذا الق�سم من الروايات

اأبي معاوية البجلّي الدهنّي المعروف با�سم  5- مقتل الح�سينQ: عّمار بن 

عّمار الدهنّي )م 1333 ه�(.

ل���م يذكر اأحٌد م���ن الموؤّرخين وعلماء الرجال المتقّدمي���ن م�سّنفًا اأو ر�سالة حول 

�سير 
ُ
واقع���ة عا�سوراء لعّم���ار الدهنّي با�سم )مقت���ل الح�سينQ( اإّل اأّن���ه- وكما اأ

�سابق���ًا- فاإّن الطبرّي قد نقل في تاريخه, �سم���ن عّدة �سفحات, خبرًا مطّوًل ن�سبّيًا, 

عن عّمار الدهنّي, حول واقعة عا�سوراء من بدايتها اإلى نهايتها. 

, وهذا 
)3(

وكذل���ك ما ُروي عنه من اأخب���ار, في م�سادر اأخرى, حول ه���ذه الواقعة

مّم���ا يدّل على اأّن للدهنّي كتابًا م�ستقاّلً با�س���م المقتل- ولو مخت�سرًا- كما هو ثابت 

عن���د كثيٍر م���ن الم�سّنفين المتقّدمي���ن, وقد ن�ّس على ذلك اأي�س���ًا بع�س المحّققين 

.
)4(

المعا�سرين ون�سب للدهنّي مقتاًل

 )م 157 ه�(.
(5(

6- مقتل الح�سين: اأبو مخنف لوط بن يحيى الأزدّي

)1(  راج���ع: ال�سي���خ ال�س���دوق- الأمالي- المجل����س: 30- 31 و215- 232- من الوا�سح اأّنه ل يمكن العتم���اد كثيرًا على هذا 

الخبر باعتبار اأّن بع�س مطالبه غير متوافقة مع الروايات التاريخّية القديمة والمعتبرة.

)2(  الطب���رّي- م�س���در �سابق- ج 4- ����س 257- 260 و292- 294- جم���ال الّدين يو�سف المّزي- تهذي���ب الكمال في اأ�سماء 

الرجال- ج 6- �س 442- 430- الذهبّي- �سير اأعالم النبالء- ج 3- �س 306- 310 وابن حجر الع�سقالنّي- الإ�سابة في 

تمييز ال�سحابة- ج 2- �س 69- 71.

)3(  محّمد بن �سعد- ترجمة الح�سين ومقتله- �س 38 و49- وابن ع�ساكر- تاريخ مدينة دم�سق- ج 14- �س 199- 200.

)4(  محّمد باقر المحمودّي- عبرات الم�سطفين- ج 1- �س 6.

)5(  ابن النديم- كتاب الفهر�ست- �س 105- وال�سيخ الطو�سّي الفهر�ست- �س 204- رقم 204.
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2- اآثار القرن الثالث:

ُيعتب���ر القرن الثالث المرحلة الأقوى في كتابة المقاتل والم�سّنفات العا�سورائّية, 

م���ن جهة الك���ّم والعدد. ومن الوا�س���ح اأّن كتابة المقتل تقع اأي�س���ًا- مثل بقّية الفروع 

العلمّي���ة- تحت تاأثير الظروف العاّمة, ففي ه���ذا القرن ظهرت الم�سّنفات باأنواعها 

المختلفة, ومنها الجوامع الروائّية. وقد ُبذلت الجهود الكبيرة في هذا القرن لتاأليف 

المقات���ل �سواًء على يد ال�سيع���ة اأو ال�سّنة, وكان بع�سها م�س���درًا لكثير من الموؤّلفات 

الت���ي ظهرت فيما بعد, واإن كان ما و�سل اإلينا هو النزر الي�سير منها اإذ اإّن اأغلبها قد 

ُفقد.

اإّن من بين المحّدثين والموؤّرخين ال�سيعة وال�سّنة الذين ُن�سب اإليهم- كما ورد في 

الم�س���ادر الرجالّية المتقّدمة- كتٌب تحت عنوان )مقت���ل الح�سينQ( اأو ما هو 

قريب منه في ذلك القرن, يمكن ذكر ما يلي:

 )م 204 اأو 206 هـ(.- 1
)1(

مقتل الح�سينQ- ه�سام بن محّمد الكلبّي

 )م 207 هـ(.- 2
)2(

مقتل الح�سينQ- محّمد بن عمر الواقدّي

 )م 209 هـ(.- 3
)3(

مقتل الح�سينQ- اأبو عبيدة معّمر بن المثّنى

وق���د نقل ال�سّيد ابن طاوو�س خبرًا عن ه���ذا المقتل في كتابه الملهوف, ح�سب ما 

.
)4(

ورد في اإحدى ن�سخه

)1(  النجا�سّي- م�سدر �سابق- �س 434- 435- الرقم 1166.

)2(  ابن النديم- م�سدر �سابق- �س 111.

)3(  ال�سيخ اآقا بزرك الطهرانّي- الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة- ج 22- �س 28- ال�سّيد عبد العزيز الطباطبائّي- اأهل البيت 

ف���ي المكتب���ة العربّي���ة �س 533- وقد اختلفوا ف���ي �سنة وفاته ما بين الأع���وام: 210- 211- 213 ق. وغيره���ا اأي�سًا. )ابن 

النديم- م�سدر �سابق- �س 59 والخطيب البغدادّي- تاريخ بغداد- ج 13- �س 257.

)4(  ال�سّيد ابن طاوو�س- الملهوف على قتلى الطفوف- �س 127 هذا الخبر يتحّدث عن دخول عمر بن �سعد اإلى مّكة في يوم 

التروية لقتل الح�سينQ اأو القتال معه بطلب من يزيد, ولكن الظاهر اأّن الذي دخل اإلى مّكة هو عمرو بن �سعيد الأ�سدق 

حاك���م مّك���ة والمدينة )ولي�س عمر ب���ن �سعد( لأّن يزيد وطبقًا لما رواه الطبرّي قد األحق ف���ي �سنة )60 ق( اإمارة مّكة اإلى 

عمرو بن �سعيد اإ�سافة اإلى المدينة المنّورة, )الطبرّي- م�سدر �سابق- ج 4- �س 301(.



�����قم���م��ة���م����������م������������ق
17

 )م 212 هـ(.- 4
)1(

مقتل الح�سينQ- زحم بن مزاحم المنقرّي

 )م 223 اأو 224 - 5
)2(

مقت���ل الح�سينQ- اأب���و عبيدة قا�سم بن �سالم اله���روّي

 
)4(

 قد روى هو ومحّمد بن اأحمد بن تميم
)3(

ه����(. و�سياأتي معنا اأن ابن عبد رّب���ه

طائفة من اأخبار هذا المقتل.

Q اأبو - 6
)6(

Q اأو ال�سيرة ف���ي مقتل الح�سي���ن
)5(

مقت���ل الح�سي���ن بن عل���ّي

الح�سن علّي بن محّمد المدائنّي البغدادّي )م 224- اأو 225 هـ(.

 وجمال الّدين 
)8(

- و�سب���ط ابن الج���وزّي
)7(

وق���د نقل عن���ه اأبو الف���رج الأ�سفهانّي

.
)9(

يو�سف المّزّي

ترجمة الح�سينQ ومقتله من الطبقات الكبرى, محّمد بن �سعد )م 230 هـ(.- 7

كتاب المقتل: اأحمد بن حنبل )م 241 هـ(.- 8

.
)10(

وقد روى ابن �سهراآ�سوب خبرًا من هذا المقتل

 )م 269 هـ(.- 9
)11(

مقتل الح�سينQ- اإبراهيم بن اإ�سحاق النهاوندّي

. وقد اأورد �سبط ابن - 10
)12(

كت���اب المقتل- عبد اهلل بن عمرو ال���وّراق )م 274 هـ(

)1(  ابن النديم- م�سدر �سابق- �س 106 وال�سيخ الطو�سّي- الفهر�ست- �س 428- الرقم 1148.

)2(  الذهب���ّي- �سي���ر اأعالم النبالء- ج 19- ����س 306- ال�سّيد عبد العزيز الطباطبائّي- م�س���در �سابق- �س 535- نقاًل عن 

ال�سمعانّي التحبير- ج 1- �س 185.

)3(  اب���ن عب���د رّبه- العقد الفريد- ج 4- �س 352- 353 )علّي بن عبد العزيز ق���ال: قراأ علّي اأبو عبيد القا�سم بن �سالم واأنا 

اأ�سمع...( راجع اأي�سًا- الم�سدر نف�سه- �س 360.

)4(  محّمد بن اأحمد التميمّي- كتاب المحن- �س 142- 147.

)5(  ال�سيخ الطو�سّي- الفهر�ست- �س 159- الرقم 405.

)6(  ابن �سهراآ�سوب- معالم العلماء- �س 107- الرقم 486.

)7(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي- مقاتل الطالبّيين- �س 51- 56- 57- 59- 61- 65- 72- 76- 78- 79.

)8(  �سبط بن الجوزّي- تذكرة الخوا�ّس من الأّمة بذكر خ�سائ�س الأئّمة R- ج 2- �س 179- 187- 225.

)9(  يو�سف المّزي- تهذيب الكمال- ج 6- �س 407- 432.

)10(  ابن �سهراآ�سوب- مناقب اآل اأبي طالب- ج 4- �س 155.

)11(  النجا�سّي- م�سدر �سابق- �س 19- الرقم 21 وال�سيخ الطو�سّي- الفهر�ست- �س 39- الرقم 9- ابن �سهراآ�سوب- معالم 

العلماء- �س 43- الرقم 27.

)12(  ال�سمعان���ّي- ذك���ره با�سم اأب���ي محّمد عبد اهلل بن اأبي �سع���د, وقال: المق�سود منه هو عبد اهلل ب���ن عمرو عبد الرحمن 

ب���ن ب�س���ر بن هالل الأن�س���ارّي الوّراق البلخّي الإخب���ارّي, ولدته �سنة: 197- ووفاته �سنة: 274 ه����. )الأن�ساب- ج 1- �س 

.)95 -94
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.
)1(

الجوزّي في بع�س م�سّنفاته خبرًا عن هذا المقتل

 )م 276 هـ(. - 11
)2(

مقتل الح�سين بن علّيQ: ابن قتيبة الّدينورّي

وذك���ر اأي�سًا في كتاب )الإمام���ة وال�سيا�سة( المن�سوب اإليه, اأخبارًا بما يقرب من 

ثمان���ي �سفحات حول نه�سة الإم���ام الح�سينQ ت�سبه كثي���رًا الأخبار التي نقلها 

.
)3(

حول ذلك ابن عبد رّبه في العقد الفريد

ترجم���ة ومقتل الإم���ام الح�سي���نQ )المجّلد الثالث م���ن مجموعة ثالثة - 12

ع�س���ر مجّلدًا با�سم اأن�س���اب الأ�سراف(. اأحمد بن يحيى ب���ن جابر البالذرّي 

)م 279 هـ(.

مقت���ل الح�سينQ اأبو بكر عبد اهلل بن محّمد ب���ن عبيد بن �سفيان بن قي�س - 13

 )م 281 هـ(.
)4(

القر�سّي الأموّي المعروف بابن اأبي الدنيا

 من الأخبار الواردة في هذا 
)6(

 وابن ع�ساكر
)5(

ا�ستف���اد عبد الرحمن بن الج���وزّي

المقت���ل- وقد كان هذا الكتاب موجودًا عند �سبط بن الجوزّي )القرن ال�سابع( الذي 

 .
)7(

نقل عنه اأخبارًا في عّدة موا�سع من كتابه

رواية النه�سة الكربالئّية في الأخبار الطوال- اأبو حنيفة الّدينورّي )م 282 هـ(.- 14

مقت���ل الح�سينQ- اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن محّمد بن �سعيد الثقفّي الكوفّي - 15

 )م 283 هـ(.
)8(

�ساحب كتاب الغارات

)1(   ال�سمعانّي- الم�سدر ال�سابق- ج 2- �س 191.

)2(  ه����ذا الكت����اب ماأخ����وذ من كتاب )عيون الأخبار( لبن قتيبة الموجود ن�سخة مخطوطة منه ف����ي الجامع الكبير في �سنعاء, يحتوي على 

)92( من ال�سفحات تحت الرقم 2200- )عبد الجّبار الرفاعّي- معجم ما كتب عن الر�سولP واأهل البيت R- ج 8- �س 72(.

)3(  يق���ارن م���ا بين م���ا ذكر في ال�سطر الثاني م���ن ال�سفحة – 5 اإلى 12 من كت���اب الإمامة وال�سيا�سة م���ع العقد الفريد- ج 

4- �س 352- 356.

)4(  ال�سيخ الطو�سّي- الفهر�ست- �س 170- الرقم 449- وابن �سهراآ�سوب- معالم العلماء- �س 111- الرقم 506.

ب العنيد- �س 35- 42- 44- 46- 47- 50- 51. )5(  عبد الرحمن ين الجوزّي- كتاب الرّد على المتع�سّ

)6(  اب���ن ع�ساك���ر- ترجمة ريحانة ر�سول اهلل الإمام الح�سينQ )من تاري���خ مدينة دم�سق( �س 346- 375- 387- 399- 

.)436 -412

)7(  �سبط ابن الجوزّي- م�سدر �سابق- ج 2- �س 184- 188- 197- 199.

)8(  النجا�س���ّي- م�س���در �ساب���ق- �س 17- الرق���م 19- ال�سيخ الطو�س���ّي- الفهر�ست- �س 37- الرق���م 7- وابن �سهراآ�سوب- 

مناقب اآل اأبي طالب- �س 39.
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16 -.
)2(

 )م 290 هـ(
)1(

مقتل الح�سينQ- ح�سن بن �سهل المجوز الب�سرّي

مقت���ل الح�سي���نQ- اأب���و عب���د اهلل محّم���د ب���ن زكري���ا الغالب���ّي الب�سرّي - 17

 )م 298 هـ(.
)3(

البغدادّي

.
)4(
Qروى ابن ع�ساكر عنه خبرًا حول قبر الإمام الح�سين

3 - اآثار القرن الرابع:

 )كان على قيد الحياة اإلى - 1
)5(

مقتل الح�سي���نQ- محّمد بن �سليمان الكوفّي

�سنة 300 هـ(. 

: اأبو الف�سل - 2
)7(

 اأو مول���د الح�سين بن علّيQ ومقتله
)6(
Qمقتل الح�سين

�سلمة بن الخّطاب البراو�ستانّي الأزدورقانّي )م 301 هـ(.

رواي���ة النه�س���ة العا�سورائّية في كت���اب تاريخ الأمم والمل���وك: محّمد بن جرير - 3

الطبرّي )م 310 هـ(.

مقت���ل الح�سينQ- اأبو القا�سم في كت���اب الفتوح- اأحمد محّمد بن علّي بن - 4

الأعثم الكوفّي- م 314 هـ(.

 )م 317 هـ(.- 5
)8(

مقتل الح�سينQ- اأبو القا�سم عبد اهلل بن محّمد البغوّي

.Qعنه بع�س الأخبار حول الإمام الح�سين 
)9(

وقد نقل ابن ع�ساكر

 )م 328 هـ(.- 6
)10(

مقتل الح�سينQ- اأبو جعفر محّمد بن يحيى العّطار القّمي

)1(  ابن ماكول- الإكمال- ج 7- �س 216.

)2(  الذهبّي- تذكرة الحفاظ- ج 2- �س 639- وله اأي�سًا- �سير اأعالم النبالء- ج 13- �س 534.

)3(  ابن النديم- م�سدر �سابق- �س 121- والنجا�سّي- م�سدر �سابق- �س 346- 347- الرقم 936.

)4(  ابن ع�ساكر- تاريخ مدينة دم�سق- ج 14- �س 245.

)5(  ابن �سليمان الكوفّي- مناقب اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالبQ- المقّدمة: �س 12.

)6(  ال�سيخ الطو�سّي- الفهر�ست- �س 140- الرقم 334- وابن �سهراآ�سوب- معالم العلماء- �س 92- الرقم 378.

)7(  النجا�سّي- م�سدر �سابق- �س 187- الرقم 498.

)8(  الحاج خليفة- ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون- ج 2- �س 1794.

)9(  ابن ع�ساكر- تاريخ مدينة دم�سق- ج 14- �س 115- 149- 171- 187- 199- 221- 228- 229.

)10(  النجا�سّي- م�سدر �سابق- �س 353- الرقم 946.
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نه�سة عا�سوراء في كتاب العقد الفريد- اأحمد بن محّمد بن عبد رّبه الأندل�سّي - 7

)م 328 هـ(.

مقتل الح�سينQ وذكر الح�سينQ- اأبو اأحمد عبد العزيز بن يحيى بن - 8

 )م 332 هـ(.
)1(

اأحمد عي�سى الجلودّي الأزدّي الب�سرّي

نه�سة عا�سوراء في كتاب المحن- اأبو العرب محّمد بن اأحمد بن تميم التميمّي - 9

)م 333 هـ(.

مقت���ل الح�سين- اأبو الح�سين عمر بن الح�س���ن ال�سيبانّي القا�سي المعروف - 10

 )م 339 هـ(.
)2(

بابن الأ�سنانّي البغدادّي

رواي���ة النه�سة الكربالئّي���ة في مروج الذهب ومع���ادن الجوهر- اأبو الح�سن - 11

علّي بن الح�سين بن علّي الم�سعودّي )م 346 هـ(.

رواي���ة واقعة كربالء في كتاب الب���دء والتاريخ- مطّهر بن الطاهر المقد�سّي - 12

)المتوّفى بعد �سنة 355 هـ(.

13 - 
)3(

ّ
رواية نه�سة عا�س���وراء في مقاتل الطالبّيين- اأب���و الفرج الأ�سفهاني

)م 356 هـ(.

مقتل الح�سينQ- �سليمان بن اأحمد حافظ الطبرانّي )م 360 هـ(.- 14

يع���ّد الطبرانّي من محّدثي القرن الرابع الكب���ار, وله كتابان مهّمان في الحديث, 

اأحدهم���ا المعجم الكبي���ر, والثاني المعج���م الأو�سط, وذكر ابن من���ده )م 475 هـ( 

 وقد ُفقد هذا الكتاب 
)4(

)Qللطبرانّي عند ترجمته, كتابًا با�سم )مقتل الح�سين

م���ع مرور الزمن, ولم يبق منه اأّي اأثر, واأّم���ا الموجود بين اأيدينا فهو جزء م�ستخرج 

)1(  الم�سدر نف�سه- �س 242- العدد 640- والعاّلمة الحّلي- اإي�ساح ال�ستباه- �س 245.

)2(  اإ�سماعيل با�سا البغدادّي- هدّية العارفين- ج 1- �س 780.

)3(  طب���ع م���ن هذا الكتاب الج���زء المتعّلق ب�سهادة الإمام الح�سي���ن Q وبني ها�سم في كربالء, بتحقي���ق ال�سّيد م�سطفى 

مرت�سى القزوينّي )عبد الجّبار الرفاعّي- م�سدر �سابق- ج 8 �س 74(.

)4(  اأبو عبد اهلل بن منده الأ�سفهانّي- ترجمة الطبرانّي- �س 20- الرقم 39.
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 وقد طب���ع لأّول مّرة �سمن كتاب بعنوان 
)1(

م���ن المجّلد الثالث لكتابه المعجم الكبير

الح�سينQ وال�سّنة, مع تحقيقات عليه لل�سّيد عبد العزيز الطباطبائّي.

ورد ف���ي ه���ذا الكتاب 148 رواي���ة, تت�سّمن كّل واحدة منها �سيئ���ًا من حياة الإمام 

الح�سي���نQ وف�سائل���ه, اأو م���ن واقع���ة كرب���الء, اأو الكرامات والمعج���زات التي 

.Qح�سلت بعد �سهادة الإمام

وق���د طبع هذا الق�س���م اأي�سًا م���ن المعجم ب�س���ورة م�ستقّلة تحت عن���وان )مقتل 

الح�سين بن علّي ابن اأبي طالبQ( مع تحقيقات لمحّمد �سجاع �سيف اهلل, وقد 

امت���از تحقيقه من تحقيق���ات الطباطبائّي باإ�سافة ثالثين رواي���ة تتحّدث عن الإمام 

.Qالح�سين

م���ن الوا�س���ح اأّن ه���ذا الق�سم الم�ستخ���رج من المعج���م ل يعتبر مقت���اًل بالمعنى 

المع���روف والم�سطلح, ولك���ن حيث اإّن هذه الرواي���ات تتمّتع بميزة الق���دم الزمانّي 

ونقلها الطبرانّي اأي�سًا ب�سكل م�سند, فاإّنها ت�ستحّق الهتمام والتوّجه والدرا�سة.

 )م 381 هـ(.- 15
)2(

مقتل الح�سينQ- ال�سيخ ال�سدوق

مع مالحظة انت�سار مذهب المحّدثين بين العلماء القمّيين, فقد كان مقتل ال�سيخ 

ال�س���دوق يعّد كتاب���ًا حديثّيًا مثل بقّية كتب���ه الروائّية, وقد نقل اأغل���ب الروايات- اإن 

 Qل �سّيما الإم���ام ال�سّجاد R ل���م نقل جميعها- م�سن���دة اإلى المع�سومي���ن

والإم���ام ال�سادقQ والإم���ام الر�ساQ, ولو اأخذنا بعي���ن العتبار الحتياط 

الذي كان موجودًا عند محّدثي حوزة قّم في القرن الثالث والقرن الرابع- حيث كانوا 

يرف�سون الأحاديث ال�سعيفة, بل وينتقدون المحّدثين الذين ينقلونها- فهذا يعني اأّن 

ه���ذا المقتل, بالمقارنة مع المقاتل الأخرى, يحتوي عل���ى مقدار قليل من الأحاديث 

)1(  من �سفحة 94- 136- الرقم 2766- 2913.

)2(  ال�سيخ الطو�سّي- الفهر�ست- �س 237- ابن �سهراآ�سوب- معالم العلماء- �س 147- الرقم 764- وقد عّبر ال�سيخ ال�سدوق 

ف���ي كتاب���ه )من ل يح�س���ره الفقيه( ج 2- �س 598- عن هذا المقتل بهذه العبارة )وق���د اأخرجت في كتاب الزيارات وفي 

كت���اب مقت���ل الح�سينQ اأنواعًا من الزيارات...( وقد ذكر هذا المقتل اأي�س���ًا في كتاب الخ�سال هام�س الحديث رقم: 

.)101
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 وقد بقي هذا المقتل متداوًل حّتى القرن ال�ساد�س, ونقل 
)1(

والرواي���ات غير المعتبرة

 .
)2(

عنه ابن �سهراآ�سوب

مقت���ل الح�سينQ- محّمد ب���ن علّي بن ف�سل بن تمام ب���ن �سهريار الأ�سغر - 16

 )عا�س في حدود 381 هـ(.
)3(

الملّقب ب� )�سكين(

17 - 
)4(

مقت���ل الح�سينQ- اأب���و جعفر محّمد ب���ن اأحمد يحيى الأ�سع���رّي القّمي

)القرن الرابع الهجري(.

كت���اب المقتل- محّمد بن اإبراهي���م بن يو�سف الكاتب ال�سافعّي )ولدته 281 ق. - 18

.
)5(

وفاته القرن الرابع(

نه�سة �سّي���د ال�سهداء الح�سين بن علّيQ وانتق���ام المختار برواية الطبرّي - 19

.
)6(

واإعداد اأبي علّي محّمد بن محّمد البلعمّي )القرن الرابع الهجري(

20 -.
)7(

مقتل الح�سينQ- الم�سّنف مجهول

4- اآثار القرن الخام�س:

 )م 405 هـ(.- 1
)8(

مقتل الح�سينQ- اأبو عبد اهلل الحاكم الني�سابورّي

 -)R وعا�س���وراء على ل�سان المع�سومين Qالإمام الح�سين( برواية ال�سيخ ال�سدوق -Qراج���ع مقتل الح�سي���ن  )1(

تحقي���ق وترجمة محّمد �سّحتي ال�سردرودّي- ����س 25- لقد قام المحّقق المذكور بجمع اأكثر من مائتي حديث من روايات 

واقع���ة عا�سوراء م�ستخرجًا اإّياها من الم�سّنفات الروائّية المتبقّي���ة من موؤّلفات ال�سيخ ال�سدوق, ومّما نقله اأي�سًا البع�س 

في كتبهم عن ال�سدوق ثّم اأخذ بتدوينها وتبويبها وترجمتها, وبذلك يكون قد جّدد هذا المقتل واأحياه من جديد.

)2(  ابن �سهراآ�سوب- مناقب اآل اأبي طالب- ج 4- �س 64- 95.

)3(  النجا�سّي- م�سدر �سابق- �س 385- الرقم 1046.

)4(  الم�س���در نف�سه- ����س 349- الرقم 939- وقد اأثبت له ابن النديم كتابًا م�ستقاّلً بعنوان )ما نزل من القراآن في الح�سين 

بن علّيQ ( ويحتمل اأن يكون كتابًا مغايرًا لمقتل الح�سينQ )م�سدر �سابق �س 277(.

- الفهر�ست- ����س 208- 209- الرقم 600- 
ّ
- الم�س���در نف�سه- ����س 372- الرقم 1015- ال�سيخ الطو�سي

ّ
)5(  النجا�س���ي

اإّن عن���وان )المقت���ل( واإن كان ا�سمًا عاّمًا اإّل اأّنه م���ع اللتفات اإلى ان�سراف هذا العن���وان لالإنطباق على مقتل الإمام 

.Qفيكون المق�سود منه بظّن قوّي هو مقتل الإمام الح�سين ,Qالح�سين

)6(  ماأخوذ عن البلعمّي, الر�سالة التاريخّية للطبرّي.

)7(  توج���د الن�سخ���ة المخطوطة لهذا الكتاب في دار الكتب في القاهرة تحت الرقم 1245 )الطباطبائّي- م�سدر �سابق- �س 

548- الرقم 708(.

)8(  الحاكم الني�سابورّي- الم�ستدرك على ال�سحيحين- ج 3- �س 177.
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�سي���رة الإم���ام الح�سينQ ونه�سته في كتاب الإر�س���اد في معرفة حجج اهلل - 2

على العباد- ال�سيخ المفيد )م 413 هـ(.

ف�س���ل تاريخ عا�سوراء من كتاب تجارب الأمم وتعاقب الهمم- اأبو علّي م�سكويه - 3

الرازّي )م 421 هـ(.

4 - 
)1(

مقت���ل الح�سين بن علّيQ- اأب���و زيد عمارة بن زيد الخيوان���ّي الهمدانّي

)المتوّفى قبل 450 هـ(.

 )م 485 اأو 460 هـ(.- 5
)2(

مقتل الح�سينQ- ال�سيخ الطو�سّي

مقت���ل الح�سي���نQ- اأب���و الح�س���ن اأحم���د ب���ن عب���د اهلل البك���رّي )الق���رن - 6

.
)3(

الخام�س(

5- اآثار القرن ال�ساد�س:

مقتل الح�سينQ- اأبو الموؤّيد موّفق بن اأحمد الخوارزمّي )م 568 هـ(.- 1

مقت���ل الأئّم���ة R )فار�س���ي( اأبو الموؤّي���د موّفق بن اأحم���د الخوارزمّي- نقل - 2

كم���ال الّدي���ن ح�سين ب���ن علّي الواعظ الكا�سف���ّي )م 910 ه�( ف���ي كتابه رو�سة 

ال�سه���داء حول اأح���داث نه�سة عا�سوراء, مطالب متنّوعة ف���ي عّدة موا�سع, عن 

. وال�سوؤال الذي ُيطرح هنا, هل 
)4(

كت���اب تحت عنوان )نور الأئّمة( للخوارزم���ّي

اإّن الكت���اب المذكور هو ترجمة مقتل الخوارزمّي, اأم اأّن الخوارزمّي �سّنف كتابًا 

اآخر للناطقين باللغة الفار�سّية؟

اإّن الإجاب���ة القطعّي���ة عن هذا ال�سوؤال ل يمكن اأن تك���ون �سهلة ودقيقة, من خالل 

)1(  النجا�سّي- م�سدر �سابق- �س 303- �س 827.

)2(  ال�سي���خ الطو�س���ّي- الفهر�س���ت- �س 242- الرق���م 714- معالم العلماء- ����س 150- الرقم 766- وق���د عّبر عن مقتل 

 .)Qلل�سيخ الطو�سّي بعنوان )مخت�سر في مقتل الح�سين Qالح�سين

)3(  الطباطبائ���ّي- اأه���ل البيت R في المكتبة العربّية- ����س 548- عبد الجّبار الرفاعّي- معجم ما كتب عن الر�سول واأهل 

البيت R- ج 8- �س 74.

)4(  عل���ى �سبي���ل المثال: الكا�سف���ّي- رو�سة ال�سهداء- ����س 260- 315- 327- 338- 340- 360- 371- 420- 427- 440- 

.473 -445
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بح���ث �سطح���ّي ومقارنة اإجمالّية �سريعة, لأّن بع�س الأخب���ار التي نقلها الكا�سفّي عن 

, وفي المقابل 
)1(

الكتاب المذكور ت�سبه اإلى حّد كبير بع�س المطالب الواردة في مقتله

 واإّما اأّنها ل 
)2(

هن���اك روايات اأخ���رى منقولة اإّما اأّنها غي���ر موجودة اأ�ساًل في مقتل���ه

ت�سب���ه اأبدًا متن الأ�سع���ار العربّية الواردة في المقتل, وذلك مث���ل الترجمة الفار�سّية 

.
)3(

لالأ�سعار

مقت���ل الح�سينQ- ال�سّيد نج���م الّدين محّمد بن اأمي���ر كا ابن اأبي الف�سل - 3

 )المتوّفى قبل 585 هـ(.
)4(

الجعفرّي القو�سينّي

�سي���رة الإمام الح�سي���نQ ومناقب���ه وف�سائله ونه�سة عا�س���وراء من كتاب: - 4

مناقب اآل اأبي طالب R- ابن �سهراآ�سوب )م 588 هـ(.

ترجم���ة ريحانة ر�سول اهلل الإمام الح�سي���نQ من تاريخ مدينة دم�سق- اأبو - 5

القا�س���م علّي ب���ن الح�سن بن هبة اهلل الم�سهور ب� )اب���ن ع�ساكر الدم�سقّي( )م 

571 هـ(.

مقت���ل الح�سينQ- اأبو القا�سم مجي���ر الّدين محمود بن مبارك بن علّي بن - 6

 )م 592 هـ(.
)5(

مبارك الوا�سطّي البغدادّي

نه�س���ة الإمام الح�سي���نQ الماأخوذ من كتاب الفتوح لب���ن الأعثم, ترجمة - 7

 )ترجم في عام 596 هـ(.
)6(

محّمد بن اأحمد الم�ستوفي الهروّي

)1(  عل���ى �سبي���ل المثال ُتق���اَرن ه���ذه ال�سفح���ات: 205- 260- 269- 287- 289- 295- 364- 381 و391 من كتاب رو�سة 

ال�سه���داء بالترتي���ب مع ال�سفحات- 283- 335- 350 )من المجّلد الأّول لمقتل الخوارزمّي( و11 – 14- 17- 46- 47- 

64- 65- 82- 83 )من المجّلد الثاني منه(.

)2(  راجع الكا�سفّي- م�سدر �سابق- ج 1- �س 259- 271- 297- 353.

)3(  يق���ارن بي���ن هذه ال�سفحات: 299- 315- 316- 337- 344- 346 من كتاب رو�سة ال�سهداء بالترتيب مع ال�سفحة 338 

من المجّلد الأّول لمقتل الخوارزمّي- وال�سفحات: 31- 35- 37- 38 من المجّلد الثاني منه.

)4(  منتجب الّدين علّي بن بابويه الرازّي- الفهر�ست- �س 119- رقم 457.

)5(  اإ�سماعي���ل با�س���ا البغ���دادّي- هدّي���ة العارفين- ج 2- ����س 404- وله اإي�ساح المكن���ون في الذيل على ك�س���ف الظنون عن 

اأ�سامي الكتب والفنون- ج 2- �س 540- وال�سّيد عبد العزيز الطباطبائّي- م�سدر �سابق- �س 546- رقم 704- وقد ذكر 

الطباطبائّي ا�سمه مجير الّدين, واأّما اإ�سماعيل با�سا فاأثبته هكذا: )محبر(.

)6(  بت�سحيح غالم ر�سا المجّد الطباطبائّي- طهران- موؤ�ّس�سة المن�سورات العلمّية والثقافّية- 1373 عدد ال�سفحات 109.
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- كان ال���رازّي من �سعراء - 8
)1(

مقت���ل ال�سه���داء )فار�سي(- اأبو المفاخ���ر الرازّي

القرن ال�ساد�س الناطقين باللغة الفار�سّية, ومقتله هذا يعتبر اأهّم اأثر وم�سّنف 

له, والظاهر اأّن الموؤّلف قد اأورد الكثير من اأحداث واقعة كربالء بقالب �سعرّي.

, ب�سبب ترجمته 
)2(

وق���د كان ل���ه �سهم كبير في المقاتل ال���واردة باللغة الفار�سّي���ة

لالأرج���وزات والأ�سعار التي اأن�سدها اأ�سحاب الإم���ام الح�سينQ. هذا الم�سّنف 

كان موج���ودًا ل���دى الكا�سفّي موؤّلف كتاب رو�سة ال�سهداء, حي���ث نقل عنه الكثير من 

.
)4(

 واأوردها في موا�سع متعّددة من كتاب الرو�سة
)3(

الأ�سعار

6- اآثار القرن ال�سابع:

رواي���ة النه�سة العا�سورائّية في الكامل في التاري���خ- عّز الّدين اأبو الح�سن علّي - 1

بن اأبي كرم المعروف ب� )ابن الأثير(.

مثي���ر الأحزان- نجم الّدين محّمد بن جعف���ر, الم�سهور ب� )ابن نما الحّلي( )م - 2

45 هـ(.

نه�سة عا�سوراء في كتاب الحدائق الوردّية في مناقب الأئّمة الزيدّية حميد ابن - 3

اأحمد بن محّمد المحّلى )م 652 هـ(.

درر ال�سمط في خبر ال�سبط- لكاتبه محّمد بن عبد اهلل بن اأبي بكر الق�ساعّي, - 4

المعروف ب� )ابن اأبار البلن�سّي( )م 658 هـ(.

مقت���ل الح�سي���نQ- عّز الّدين اأبو محّمد عبد ال���رزاق بن رزق اهلل ابن اأبي - 5

 )م 661 هـ(.
)5(

بكر بن خلف الجزرّي- الم�سهور ب� )الر�سعنّي(

)1(  ال�سيخ اآغا بزرك - الذريعة- ج 22- �س 32.

)2(  ر�س���ول جعفري���ان- تاريخ الت�سّيع في اإيران منذ ن�سوئه اإلى دول���ة ال�سفوّيين- �س 605- 381- 385- 392- 394- 395- 

402- 411- 421 و 427.

)3(  الكا�سفّي- م�سدر �سابق- �س 261- 330- 349- 351- 360- 380- 381- 385- 392- 394- 395- 402- 411- 421 و427.

)4(  الم�سدر نف�سه- �س 455- 474- 491.

)5(  �سم����س الّدي���ن محّمد الذهبّي- تذكرة الحفاظ- ج 4- �س 1452- ولكن ح�س���ب كالم الطباطبائّي في كتابه )اأهل البيت 

ف���ي المكتب���ة العربّية- �س 548- الرقم 705( فاإّن ابن رجب الحنبلّي اأثبت ا�سم الكتاب في هام�س كتاب طبقات الحنابلة 

)ج 2- �س 275( بعنوان م�سرع الح�سينQ, وكذلك ما فعله عمر ر�سا الكّحالة في معجم الموؤّلفين )ج 5- �س 218(.
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الب���اب الخا����سّ بالإم���ام الح�سينQ من تذك���رة الخوا�ّس م���ن الأّمة بذكر - 6

خ�سائ�س الأئّمة- �سبط بن الجوزّي )م 654 هـ(.

ترجم���ة الإمام الح�سينQ من كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب, اأحمد ابن - 7

اأبي جرادة الحلبّي الم�سهور ب� )ابن العديم( )م 660 هـ(.

الملهوف على قتلى الطفوف- ال�سّيد ر�سّي الّدين اأبو القا�سم علّي بن مو�سى بن - 8

جعفر بن طاوو�س )م 664 هـ(.

رواي���ة حادثة عا�سوراء ومناقبها واأحداثها ح�سب م���ا ورد في كتاب ك�سف الغّمة - 9

في معرفة الأئّمة R- علّي بن عي�سى الأربلّي )م 692 هـ(.

ذكر واقعة عا�سوراء بناًء على ما ورد في كتاب الكامل للبهائّي في ال�سقيفة- - 10

عماد الّدين الطبرّي )كان حّيًا اإلى �سنة 701 هـ(.

كتب المراثي والعزاء:

مع مراجعة الآثار الم�سّنفة حول واقعة كربالء في هذه المرحلة الزمنّية, ن�سادف 

بع����س الأحي���ان موؤّلفات ل تتحّدث عن تاري���خ عا�سوراء, ولكن باعتب���ار اأّنها تت�سّمن 

اأ�سع���ارًا في رثاء وعزاء الإمام الح�سينQ وتمتاز بالقدم الزمنّي الخا�ّس, بل اإّن 

اأهل البيت R قد مدحوا بع�س هوؤلء ال�سعراء, فقد اأوردنا ذكرها هنا على النحو 

الآتي:

 )المتوّف���ى قريبًا من �سنة - 1
ّ
المراث���ي- اأبو رميح عمير ب���ن مالك الخزاعي

.
)1(

100 هـ(

كت���اب المراث���ي- جعفر بن عّفان الطائ���ّي )م 150 ه�( وهو م���ن اأعظم �سعراء - 2

 Qوقد اأثنى عليه الإمام Qال�سيعة في الرثاء على عهد الإمام ال�سادق

ب�سب���ب الأ�سع���ار التي اأن�سدها ف���ي رثاء الإمام الح�سي���نQ بين يدي الإمام 

)1(  جواد �سّبر- اأدب الطّف اأو �سعراء الح�سينQ- ج 1- �س 59.



�����قم���م��ة���م����������م������������ق
27

- ح�سب راأي ابن النديم فاإّن كتاب الطائّي في المراثي ي�سل 
)1(
Qال�سادق

.
)2(

اإلى مائتين من ال�سفحات

مراث���ي الح�سي���نQ- اأبو عب���د اهلل محّمد بن زياد الأعراب���ّي )م 230 هـ(. - 3

ه���ذا الأثر ح�سب ت�سري���ح ال�سيخ اآغا ب���زرك الطهرانّي, يوجد من���ه ن�سخة في 

المكتب���ة الخديوّية لدار الكت���ب الم�سرّية. وقد طبع مع مقّدم���ة وتعليقات عليه 

.
)3(

لأحد المحّققين والباحثين الإنكليز

مراثي الح�سينQ- اإبن حّماد بن عمر بن كليب مولى بني عامر بن �سع�سة - 4

.
)4(

الذي عا�سر عهد بني اأمّية وبني العّبا�س معًا

كت���اب المراثي- محّمد بن عم���ران المزربانّي الخرا�سانّي )م 384 ه�(. يحتوي - 5

.
)5(

هذا الكتاب على ما يقرب من )500( �سفحة

العا�شورائّية،  والم�شّنفات  للمقاتل  والتقييم  التعريف  الثاني:  الق�شم 

من بداية القرن الثاني اإلى القرن ال�شابع.

كم���ا �سبق معن���ا في بداي���ة هذه المقال���ة, ف���اإّن بع�س الآث���ار المت�سّمن���ة للتاريخ 

العا�سورائ���ّي بقيت َم�سونة من ح���وادث الزمان الغادرة, ونح���ن هنا نحاول ذكرها, 

والتعريف بها وبيان خ�سائ�سها, على ال�سكل الآتي:

و�سيعته,  بيته  واأهل  واإخوته  ولده  من   Qالح�سين مع  قتل  من  ت�سمية   -1

.
(6(

الف�سيل ابن الزبير الأ�سدّي الر�ّسان الكوفّي

 Qاأح�سى الف�سيل في هذا الكتاب اأ�سماء الأ�سخا�س الذين قتلوا مع الإمام

)1(  ال�سيخ الطو�سّي- اختيار معرفة الرجال- ج 2- �س 574- ح 508.

)2(  ابن النديم- الفهر�ست- �س 275.

)3(  اآغا بزرك الطهرانّي- م�سدر �سابق- ج 20- �س 293- والطباطبائّي- م�سدر �سابق- �س 463.

)4(  اآغا بزرك الطهرانّي- م�سدر �سابق- ج 20- �س 293.

)5(  ابن النديم- م�سدر �سابق- �س 146- 148 ومحّمد بن عمران المزربانّي الخرا�سانّي- المو�ّسح- �س 5.

)6(  طب���ع ه���ذا الأثر في مجّلة تراثنا الف�سلّي���ة العدد الثاني من �سنة )1406 ه�( على يد المحّق���ق العزيز ال�سّيد محّمد ر�سا 

الح�سينّي الجاللّي.
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وف���ي بع�س الأحيان كان يذكر اأي�سًا اأ�سماء القتلة. في البداية ذكر اأ�سماء ع�سرين 

م���ن �سهداء اأهل البيت R وعلى راأ�سهم الإمام الح�سينQ ثّم اأورد اأ�سماء 

, وق���د اأ�سار في 
)1(

)86( م���ن الأ�سح���اب لي�سب���ح المجموع )106( م���ن ال�سهداء

الخت���ام اإلى ح���ال الأ�سر الذي ح�س���ل لأهل البيت R وبع����س الخطابات التي 

.R وردت عنهم

والمالحظ في رواي���ات الف�سيل بن الزبير وجود اأخبار نادرة وغريبة, على �سبيل 

المث���ال نجده مع اعتراف���ه بمر�س الإم���ام ال�سّجادQ اإّل اأّنه ينق���ل م�ساركته في 

.
)2(

بع�س ميادين معركة كربالء

وعل���ى الرغم من ك���ون الم�سّنف محّدثًا من اأ�سحاب الإم���ام الخام�س وال�ساد�س 

اإّل اأّن���ه- ح�س���ب راأي بع�س علماء الرجال- زيدّي المذه���ب ومن الأ�سحاب البارزين 

 ولكن مع ذلك فقد عّدوه ممدوحًا اأو موّثقًا. �سنة وفاته 
)3(

المبّلغين بالمذهب الزيدّي

غي���ر معلوم���ة, واإن كان ل ب���ّد اأن تكون في الن�س���ف الثاني من القرن الثان���ي. ثّم اإّن 

الو�س���ول اإلى هذا الأثر غي���ر ممكن في زماننا الحا�سر اإّل ع���ن طريق كتاب الأمالي 

 ,
)5(

. وكتاب الحدائ���ق الوردّية
)4(

الخمي�سّي���ة, لموؤّلف���ه يحيى بن ح�سي���ن )م 479 هـ(

لم�سّنفه حميد بن اأحمد بن محّمد المحّلى )م 652 هـ(.

Q لأبي مخنف لوط بن يحيى بن �سعيد بن مخنف بن  الح�سين  2- مقتل 

 .
(6(

�سليم الأزدّي الغامدّي )م 157 ه�(

)1(  م���ا ذك���ر في تلك الر�سالة هو )107( �سهداء, وهذا خطاأ ف���ي الطباعة حيث لم ُيذكر زهير بن القين في ال�سهداء , بينما 

ُذكر قاتاله منهم!!

)2(  الم�سدر المذكور, مجّلة تراثنا الف�سلّية العدد الثاني من �سنة )1406 ه�(  �س 150.

)3(  �سعد بن عبد اهلل الأ�سعرّي القّمي- المقالت والفرق- �س 71- والخوئّي- معجم رجال الحديث- ج 9- �س 262.

)4(  بيروت- عالم الكتب- ج 1- �س 171- 173.

)5(  حميد بن اأحمد بن محّمد المحّلى- الحدائق الوردّية في مناقب الأئّمة الزيدّية- ج 1- �س 207- 212- اإّل اأّن المحّلى لم 

يذكر بع�س المطالب التي تتحّدث عن بع�س ال�سهداء, ول ما ورد في اآخر �سفحة من الر�سالة المذكورة.

)6(  ياقوت بن عبد اهلل الحموّي- معجم الأدباء- ج 17- �س 41- محّمد بن �ساكر بن اأحمد الكتبّي )764 ق( فوات الوفيات- 

ج 2- �س 175- والذهبّي- �سير اأعالم النبالء- ج 7- �س 302.
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وه���و اأي�سًا من موؤّلفي المقاتل في القرن الثاني, وق���د ُعّد اأبو مخنف عبر التاريخ 

اأ�سهره���م واأقدمه���م بعد ت�سنيفه كت���اب )مقتل الح�سينQ(. وه���و بالرغم من 

 )R ن�سوئ���ه في عائلة وبيئة �سيعّية )بالمعنى ال�سيا�سّي للت�سّيع ومحّبة اأهل البيت

اإّل اأّن ت�سّيع���ه لي����س ثابتًا, فقد قال النجا�سّي )عالم الرج���ال ال�سيعّي المعروف( في 

كتاب���ه الرجالّي: �سيخ اأ�سحاب الأخب���ار بالكوفة ووجههم. ولم يقل )�سيخ اأ�سحابنا( 

 .
)1(

ولذا فاإّن كالمه ل يدّل على ت�سّيعه

وذكر بع����س المحّققين قرينة اأخرى على عدم ت�سّيع���ه )بالمعنى العقائدّي( هي 

عدم اّتهام علماء الرجال من اأهل ال�سّنة له بالرف�س, كما كان متعارفًا عندهم تجاه 

, وق���ال طائفة من علماء 
)3(

. و�سّرح اأي�س���ًا ابن اأبي الحديد بع���دم ت�سّيعه
)2(

ال�سيع���ة

الرج���ال بت�سّيع���ه, ودليله���م على ذلك ه���و اتهام علم���اء الرجال من غي���ر ال�سيعة له 

.
)4(

بالت�سّيع

ف���ي كّل الأحوال, وبغ�ّس النظ���ر عن الرجل فاإّن مدح النجا�س���ّي له بقوله: )وكان 

.
)5(

ي�سكن اإلى ما يرويه( يدّل على وثاقته

ولأب���ي مخن���ف اآث���ار عدي���دة, يعتبر اأكثره���ا فريدًا م���ن نوعه حي���ث يتناول 

الأح���داث المهّمة من الق���رن الأّول والثان���ي, ومن بين ه���ذه الم�سّنفات كتاب 

)مقت���ل الح�سينQ( الذي يمتاز ببع�س الخ�سائ�س من بقّية الآثار, ونحن 

نذكرها على ال�سكل الآتي:

اأّوًل: اأهّمّية المو�سوع, فاإّن حادثة كربالء لها موقع خا�ّس- ل �سّيما عند ال�سيعة- 

من بين جميع الوقائع.

)1(  رجال النجا�سّي- �س 320.

)2(  راجع وقعة الطّف )مقتل اأبي مخنف( مع مقّدمة وتحقيق محّمد هادي اليو�سفّي الغروّي- �س 19.

)3(  ابن اأبي الحديد, �سرح نهج البالغة ج 1 �س 147.

)4(  عبد اهلل المامقانّي, تنقيح المقال, ج 2 الرقم 9992.

)5(  النجا�سّي- م�سدر �سابق- �س 320.
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 للموؤّلف والكت���اب اأي�سًا من واقعة كرب���الء, فقد كان اأبو 
ّ
ثاني���اً: الق���رب الزماني

مخن���ف ينقل روايات هذا الكت���اب مبا�سرة عن �سهود عيان اأو بو�ساطٍة واحدة 

اأو اثنتي���ن, وهذه ميزة غير متوّفرة في المقاتل المدّونة في الأزمنة المتاأّخرة 

عن تلك المرحلة.

ثالث���اً: اهتم���ام من تاأّخر عن���ه من الموؤرّخين به���ذا الأثر- �سواًء م���ن ال�سيعة اأو 

ال�سّن���ة- حيث قاموا بنقل جميع رواياته اأو معظمها, ومنهم تلميذ اأبي مخنف 

 )م 204 اأو 206 ه����(. ومن بعده محّمد 
ّ
ه�س���ام بن محّمد ب���ن ال�سائب الكلبي

 )م 356 ه�( وال�سيخ 
ّ
ب���ن جري���ر الطبرّي )م 310 ه�( واأبو الف���رج الأ�سفهاني

المفيد )413 ه�( و�سبط بن الجوزّي )م 654 هـ(.

- )�سيخ اأ�سح���اب الأخبار 
ّ
رابع���اً: رتب���ة الم�سّن���ف, وهي ح�سب ق���ول النجا�س���ي

بالكوفة(- وله روايات تاريخّية كثيرة فريدة من نوعها.

واأّم���ا الحديث عن الزمان ال���ذي كتب فيه اأبو مخنف ه���ذا المقتل, فيمكن القول 

طبق���ًا لبع�س القرائ���ن, اإّن تدوينه كان في العقد الثالث من الق���رن الثاني, فهو عند 

نقله خبرًا عن دخول م�سلم بن عقيل اإلى دار المختار بن اأبي عبيدة الثقفّي في الكوفة 

 الذي كان عاماًل ليو�سف 
)1(

يق���ول: اإّن هذه الدار تعرف اليوم بدار م�سلم بن الم�سّيب

. وكت���ب اليعقوبّي في خ�سو�س ه���ذه المرحلة 
)2(

ب���ن عمر عل���ى �سيراز �سنة 128 هــــ

الزمنّي���ة قائاًل: بعد �سه���ادة زيد بن علّي �سنة )121 ه�( بداأ ال�سيعة في خرا�سان من 

العّبا�سّيي���ن والعلوّيين بالتحّرك والثورة في وجه ال�سيا�سة الأموّية, وقد جمعوا اأتباعًا 

ُكُث���رًا, ومن الأمور التي قاموا بها ف�سح جرائم بن���ي اأمّية التي ارتكبوها مع اأهل بيت 

 طبعًا المق�سود من 
)3(

النب���ّيP, وكانوا اأي�س���ًا يتّذكرون كتب المالحم بين النا����س

هذا النوع من الكتب هو كتب معارك وحروب الم�سلمين التي كان من اأبرزها المقاتل 

)1(  الطبرّي- تاريخ الأمم والملوك- ج 4- �س 264.

)2(  الم�سدر نف�سه- ج 6- �س 39.

)3(  تاريخ اليعقوبّي- ج 2- �س 326.
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ول �سّيم���ا مقت���ل الإمام الح�سينQ. ويظهر اأّن اأبا مخن���ف قد وجد تلك المرحلة 

الزمنّي���ة منا�سبة جّدًا من جهة الظروف وال�سرائط لت�سنيف المقتل. وهذا ما ذكره 

بع����س المحّققين حيث قال: اإّن بع�س مّدعي الخالفة من بني العّبا�س قد �سّجع وحّث 

اأبا مخنف على الت�سهير ببني اأمّية ون�سر جناياتهم ومفا�سدهم, هذا من جهة.

وم���ن جهة اأخرى كان ال�سعف والأفول لدول���ة بني اأمّية قد بداأ, مّما هّياأ اأجواء 

منا�سب���ة لأمث���ال اأبي مخن���ف من اأجل بّث جرائ���م ومثالب بني اأمّي���ة في حّق اأهل 

  .
)1(

البيت R من خالل جمع اأخبار واقعة عا�سوراء في مقتله

بن���اًء عل���ى ذلك يمكن الق���ول باأّن مقتل اأب���ي مخنف قد �سّنف مقارن���ًا تقريبًا مع 

ت�سنيف جابر ابن يزيد الجعفّي لمقتله.

ولك���ن لالأ�سف فاإّن ه���ذا المقتل ُفِقد مع مرور الزمن, ول���ول بع�س الم�سادر التي 

نقل���ت عنه الأخب���ار مثل: تاريخ الطب���رّي, ومقاتل الطالبّيين لأبي ف���رج الأ�سفهانّي, 

والإر�س���اد لل�سي���خ المفيد, وتذك���رة الخوا�ّس ل�سبط بن الجوزّي, لم���ا بقي في زماننا 

المعا�سر من هذا المقتل اإّل ا�سمه, كما وقع للكثير من المقاتل الأخرى.

ولي�س بعيدًا اأن يكون ال�سبب الأ�سا�س لندثار مثل هذا المقتل هو اإقدام تلميذ اأبي 

مخن���ف ه�س���ام بن محّمد على نق���ل كّل روايات مقتل اأ�ستاذه, اأو عل���ى الأقّل معظمها 

في مقتله ه���و وبنف�س ال�سم اأي�سًا )مقتل الح�سي���نQ( لأّن هذا الأمر �سيت�سّبب 

بن�سي���ان تدريجّي لمقتل اأبي مخنف ل���دى الموؤّرخين وم�سّنفي المقاتل خالل القرون 

الالحقة.

الأمر الآخر الذي يقال ها هنا, اأّن كّل عمل واإنجاز مهّم وممّيز على مدى الزمان 

كان ي�س���اب باأ�سرار مع مرور الأّيام, وهذا ما ح�سل لمقتل اأبي مخنف, اإذ لم ي�سلم 

من تلك الأ�سرار اأي�سًا, فنحن نجد بع�س الم�سّنفين منذ القرن ال�ساد�س وما بعده, 

وم���ن اأجل اأن يقنع���وا قّراء كتبه���م وباأّية و�سيلة بم���ا يروونه من الأخب���ار والأحاديث 

)1(  وقعة الطّف- تحقيق محّمد هادي اليو�سفّي الغروّي- �س 16.
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.
)1(

ال�سعيفة, كانوا ين�سبون تلك المنقولت اإلى اأبي مخنف

وق���د و�س���ل الحال اإلى حّد ت�سنيف كت���اب من�سوب اإلى اأبي مخن���ف با�سم )مقتل 

الح�سي���نQ( ب�سب���ب فقدان الكت���اب الأ�سلّي للمقت���ل, وَثمَّ ف���رق فاح�س بين ما 

يت�سّمن���ه هذا الكتاب وبين ما ورد من الأخبار المنقولة عن اأبي مخنف في الم�سادر 

التي �سبق ذكرها.

ه���ذا, م�سافًا اإلى الأخطاء الوا�سحة الموجودة في هذا الكتاب المن�سوب اإلى اأبي 

 والذي ل ُيعلم زمان كتابته ب�سكل دقيق, واإن كان بع�س المحّققين يعتقد اأّن 
)2(

مخنف

. ومن المظنون اأّن هذا الكتاب كانت طباعته 
)3(

تاري���خ تاأليفه هو في العه���د ال�سفوّي

الحجرّي���ة الأولى في �سنة )1275 ه�( بخّط محّمد ر�سا الخوان�سارّي في طهران, مع 

.
)4(

كتاب الملهوف ومهّيج الأحزان في مجّلد واحد

وق���د ترجم ه���ذا الكتاب اأي�س���ًا- ح�سب معلوماتن���ا- اإلى لغة الأردو م���ّرة, واللغة 

الفار�سّية مّرتين, الأولى �سنة 1332ه�- على يد محّمد طاهر بن محّمد باقر المو�سوّي 

الدزفولّي في مجّلد واحد, مع كتاب اأخذ الثار في اأحوال المختار, الذي ُين�سب اأي�سًا 

اإلى اأبي مخنف في )240( �سفحة.

والثاني���ة �سن���ة )1405 ه�( بعنوان )مقت���ل الح�سينQ( ف���ي مجّلد واحد مع 

.
)5(

كتاب اأخذ الثار في )317( �سفحة

وق���د بذلت جه���ود, في ال�سنوات الأخيرة, من اأجل جم���ع وتجديد اآثار وم�سّنفات 

اأب���ي مخنف, وم���ن جملة ذلك ما ق���ام به بع����س المحّققين من اإحي���اء مقتله, تحت 

)1(  عل���ى �سبي���ل المثال يمكن ذكر خبرين نقلهما ابن �سهراآ�سوب حول بع�س وقائع ي���وم عا�سوراء نقاًل عن اأبي مخنف برواية 

رجل مجهول با�سم الجلودّي )مناقب اآل اأبي طالب- ج 4- �س 65- 66( اإّل اأّن هذين الخبرين ل اأثر لهما في كتاب تاريخ 

الطبرّي ومقاتل الطالبّيين والإر�ساد لل�سيخ المفيد.

)2(  وقعة الطّف- المقّدمة- �س 22- 29.

)3(  ال�سّي���د علّي مي���ر ال�سريفّي )اأبو مخنف و�سركذ�ست مقتل وي( مجّلة )اآينيه بزوه����س( العدد 2- 1369- �س 34- ال�سّيد 

ح�سن الأمين- م�ستدركات اأعيان ال�سيعة- ج 6- �س 255.

)4(  مير �سريفّي- م�سدر �سابق- �س 38- وال�سّيد ح�سن الأمين- م�سدر �سابق- ج 6- �س 275.

)5(  مير �سريفّي- م�سدر �سابق- �س 36- وال�سّيد ح�سن الأمين- م�سدر �سابق- ج 6- �س 256.



�����قم���م��ة���م����������م������������ق
33

عن���وان )وقعة الطّف( من خالل الروايات والأخبار المنقولة عن المقتل والواردة في 

.
)1(

الم�سادر التي �سبق تعدادها

وهن���ا اأمر اآخر يج���در ذكره, وهو اأّن بع�س المحّققين قد �س���ّرح بوجود اأربع ن�سخ 

خّطّي���ة من )مقتل الح�سينQ( ف���ي مكتبة )كوته( الرق���م )1836( وفي برلين 

)الرق���م 159- 160( وليدن )الرقم 792( و�سنت بطرزب���ورك )الرقم 78(- وعلى 

الرغ���م من ت�سكيك بع�س الم�ست�سرقين بانت�ساب ه���ذه المخطوطات اإلى اأبي مخنف 

اإّل اأّن اأح���دًا ل ي�ستطي���ع الت�سكي���ك في القدم الزمان���ّي الخا�ّس ال���ذي تتمّتع به هذه 

.
)2(

المخطوطات

وينق���ل محّق���ق اآخ���ر اأي�سًا وج���ود ن�سخة من الكت���اب م�سّورة اأخ���رى با�سم مقتل 

الح�سي���نQ لأب���ي مخن���ف موجودة ف���ي مكتبة اأمب���روز ياناي ف���ي مدينة ميالن 

 اإّل اأّن اإحراز القدم الزمانّي لهذه المخطوطة يحتاج 
)3(

الإيطالّية تحت رق���م )233(

اإلى بحث وتحقيق.

.
(5(

 اأو 206 ه�(
(4(

3- مقتل الح�سينQ- ه�سام بن محّمد بن ال�سائب الكلبّي )م 204

كم���ا اأ�سرنا �سابقًا, فاإّن ه�سام بن محّمد بن ال�سائ���ب الكلبّي هو اأحد تالمذة اأبي 

مخن���ف, وهو م���وؤّرخ معروف ومقبول ل���دى ال�سيعة وال�سّنة, وكان م���ن تالمذة الإمام 

ال�س���ادقQ. من جملة م�سّنفات���ه كتاب )مقتل الح�سي���نQ( الذي يحتوي 

. ولكن باعتبار فقدان 
)6(

على اأخبار هي في معظمها تمّثل روايات اأ�ستاذه اأبي مخنف

)1(  جم���ع ه���ذا المقتل من الم�سادر الأ�سلّية وحّق���ق على يد المحّقق الجليل الأ�ستاذ محّمد ه���ادي اليو�سفّي الغروّي, وطبعه 

مرك���ز المن�سورات الإ�سالمّية التابع لجامعة المدّر�سين, وطبعه ون�س���ره اأي�سًا المجمع العالمّي لأهل البيت R مع بع�س 

الإ�سافات والت�سحيحات في �سنة 1385 هـ.

)2(  محّمد مهدي الجعفرّي- )ت�سييع درم�سير تاريخ(- الت�سّيع عبر التاريخ- �س 254- 255.

)3(  �سم�س الّدين محّمد بن طولون- الأئّمة الثنا ع�سر- �س 138.

)4(  الم�سع���ودّي, م���روج الذهب ومعادن الجوه���ر ج 4 �س 27, والذهبّي, ميزان العتدال ج 4 ����س 305, وابن العماد الحلبّي, 

�سذرات الذهب في اأخبار من ذهب ج 3 �س 27.

)5(  ابن النديم- م�سدر �سابق- �س 108- والذهبّي- تذكرة الحفاظ- ج 8- �س 343.

)6(  النجا�سّي- م�سدر �سابق- �س 435.
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كّل اأث���ر له���ذا المقتل حالّيًا فال يمكن الحكم ب�سكل �سحيح على طريقة ا�ستفادته من 

اأخبار اأ�ستاذه.

من الوا�سح اأّن الأخبار التي نقلها عن اأ�ستاذه اأو عن غيره قد وردت فيما بعد في 

كت���ب اأمثال تاريخ الطبرّي, ومقاتل الطالبّيين, واإر�ساد ال�سيخ المفيد, ويمكن اعتبار 

هذا المقتل من م�سّنفات القرن الثاني باعتبار اأّن وفاة ه�سام كانت في اأوائل القرن 

الثالث مّما يعني اأّن اأغلب �سنوات عمره قد ق�ساها في القرن الثاني.

كتاب  من  المطبوع  غير  الق�سم  )من  ومقتله   Qالح�سين الإمام  ترجمة   -4

الطبقات الكبرى( محّمد بن �سعد )م 230 ه�(.

لق���د ق���ّدم محّمد بن �سعد بيان���ًا مهّمًا في هام����س الحديث ع���ن �سخ�سّية الإمام 

الح�سي���نQ ف���ي كتابه الطبق���ات, اإّل اأّن الطبقة الأولى التي ن�س���رت على اأ�سا�س 

الن�سخة الناق�سة ما بين �سنوات 1904- 1917م, قد فقد منها ق�سم كبير من تراجم 

عيد ذكر 
ُ
الرجال ومنه���ا ترجمة الإمام الح�سينQ, ولكن ف���ي الطبعة الالحقة اأ

تل���ك الموارد الناق�سة, ومنها ترجمة حال الإمامين الح�سنين )عليهما ال�سالم( في 

�سمن ثالثة اأجزاء م�ستقّلة.

في العقدين الأخيرين قام ال�سّيد عبد العزيز الطباطبائّي بتحقيق حول �سخ�سّية 

الإمام الح�سنQ والإمام الح�سينQ على اأ�سا�س ن�سخة محفوظة منذ القرن 

ال�ساب���ع في تركيا, ثّم قام بطبعها. فيما بع���د ن�سر هذا الق�سم الذي لم يكن مطبوعًا 

ف���ي البداية )ومن �سمنه ترجمة الإمامين الح�سني���نL( تحت عنوان الطبقات 

الكب���رى- الطبقة الخام�سة من ال�سحابة, ف���ي جزءين اثنين مع ت�سحيحات محّمد 

. يتناول الجزء الأّول الحديث ع���ن الإمام الح�سينQ من 
)1(

ب���ن �سامل ال�سلم���ّي

�سفح���ة 369- 519, طبع���ًا اأكثر م���ن ن�سف ه���ذه ال�سفحات هي حوا����سٍ وهوام�س 

لم�سّحح الكتاب.

)1(  الطبعة الأولى- الطائف- مكتبة ال�سديق- 1414 هـ.
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يت�سّم���ن كتاب )ترجمة الإمام الح�سينQ ومقتله( ق�سمين, اأحدهما يتحّدث 

ع���ن ن�سب الإمامQ وولدته وخ�سائ�س���ه وف�سائله ومناقبه, والثاني يروي واقعة 

عا�س���وراء من بدايتها اإلى نهايتها, ومن �سمنها �سهادة الإمامQ. اإّن طريقة ابن 

�سعد في كتابة التاريخ روائّية, ولذا نراه قد نقل الأخبار ب�سورة م�سندة, ففي الق�سم 

الأّول نق���ل ت�سعين خب���رًا, واأّما في ق�سم المقتل فقد نقل ما يقرب من خم�سين خبرًا, 

ولكّن���ه اكتفى ببع�س الأ�سانيد العاّمة ف���ي بداية المقتل, ولم يذكر �سندًا م�ستقاّلً لكّل 

واحد من تلك الأخبار.

وقد روى اأي�س���ًا ابن �سعد بع�س الأخبار حول الوقائع والأحداث الغريبة والخارقة 

للع���ادة, �سواٌء منها ال�سماوّية اأو الأر�سّية, وكذل���ك العقوبات والبالءات التي اأ�سابت 

بع�س القتلة من جي�س عمر بن �سعد, بعد واقعة عا�سوراء.

وعل���ى الرغم مّما كان عليه اأ�سلوب ابن �سعد في كتابه )الطبقات( حيث لم يذكر 

الحوادث والتحّولت التاريخّي���ة المهّمة التي تقع متزامنة مع حياة الأ�سخا�س الذين 

هم في متناول بحثه, اإّل اأّن عظمة واقعة عا�سوراء ا�سطّرته للحديث كثيرًا حول هذه 

الحادث���ة وقائده���ا, ولكّنه مع ذلك لم ُيب���ِد راأيًا في العديد من الم���وارد التي تناولها 

بالبح���ث من جه���ة �سّحتها اأو عدم �سّحتها. ومن اأمثلة ذلك تاأكيده على الأخبار التي 

تبّرئ �ساحة يزيد من دماء �سهداء كربالء, وتلقي بالم�سوؤولّية على عاتق ابن زياد.

5- اأن�ساب الأ�سراف- اأحمد بن يحيى جابر البالذرّي )م 279 ه�(.

كان الب���الذرّي موؤّرخ���ًا واأديبًا وعالمًا بالأن�ساب من عه���د الماأمون اإلى الم�ستعين 

العّبا�س���ّي, وق���د تن���اول الحديث ف���ي كتابه ال�سخم ح���ول اأن�ساب وتراج���م العائالت 

الكبي���رة والب���ارزة من عرب قري����س. كتب في ق�سم م���ن كتابه عن ن�س���ب اأبي طالب 

 Qواأولده, ومنهم الإمام الح�سين Qوعائلت���ه واأولده, وعن اأمير الموؤمني���ن

ومقتله, واأّما الق�سم الذي يتحّدث عن الطالبّيين فقد ُطبع في بيروت �سنة 1397 هـ. 
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م���ع تحقيقات للمحّقق ال�سهي���ر محّمد باقر المحمودّي, وف���ي ال�سنوات الأخيرة ُطبع 

�سم���ن مجموعة ثالثة ع�سر جزءًا با�سم )جمل من اأن�ساب الأ�سراف( بتحقيق �سهيل 

ال���زكار وريا�س الزركلّي. وق���د احتوت ال�سفحات م���ن )142( اإلى )228( الحديث 

عن حياة الإمام الح�سينQ وواقعة كربالء في الجزء الثاني من طبعة المجّلدين 

. وفي طبع���ة الثالثة ع�سر جزءًا هي 
)1(

م���ن )اأن�ساب الأ�س���راف( بتحقيق المحمودّي

موجودة في المجّلد الثالث من ال�سفحة )358( اإلى )425(.

بعد اأن ذكر البالذرّي عددًا من الأخبار حول ولدة الإمام الح�سينQ واأولده 

�سرع ببيان واقعة كربالء, وقد كانت الروايات الأولى التي اأوردها تتحّدث عن عالقة 

ال�سيعة بالإمام الح�سينQ من���ذ توقيع الإمام الح�سنQ ال�سلح مع معاوية. 

وكان���ت طريقة البالذرّي في كتابه هي التركيب مثلما فعل اليعقوبّي والدينورّي, ولذا 

ن���راه بدًل من ذكر �سند م�ستق���ّل لكّل خبر كان في اأغلب الحالت يكتفي بنقله مكتفيًا 

بعبارة )قالوا(.

, اأو ه�سام 
)2(

في بع�س الأحيان ي�سير اأي�سًا اإلى ال�سند, فينقل مثاًل عن اأبي مخنف

 ,
)7(

 اأو عمر بن �سّبه
)6(

 اأو عتبى
)5(

 اأو هيثم بن عدّي
)4(

, اأو عوان���ة بن الحكم
)3(

الكلب���ّي

 و )حّدثني 
)8(

وف���ي بع�س الأوق���ات كان ي�ستخدم تعبي���ر )حّدثني بع�س الطالبّيي���ن(

.
)9(

بع�س قري�س(

ُيع���دُّ كتاب )اأن�ساب الأ�سراف( اأح���د الم�سادر التاريخّية لواقع���ة عا�سوراء, وهو 

)1(  طبع���ًا- ح�س���ب بع�س الطبعات- يعّد المجّل���د الثاني هو الثالث, وقد ن�سر اأي�سًا في ج���زء واحد بتحقيق المحمودّي �سمن 

ال�سيرة النبوّية.

)2(  الم�سدر- تحقيق �سهيل الزكار,وريا�س الزركلّي- ج 3- �س 368- 412.

)3(  الم�سدر- �س 409.

)4(  الم�سدر- �س 417.

)5(  الم�سدر- �س 415.

)6(  الم�سدر- �س 368.

)7(  الم�سدر- �س 413- 414- 416- 424.

)8(  الم�سدر- �س 411.

)9(  الم�سدر- �س 371.
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متواف���ق مع اأخبار اأبي مخنف وابن �سعد, وعل���ى الرغم من بع�س الختالفات بينها, 

فاإّن بع�سها يوؤّيد بع�سها الآخر.

الأخبار الطوال- اأبو حنيفة اأحمد بن داوود الدينورّي )م 282 ه�(.  -6

ُيعتب���ر اأبو حنيف���ة الدينورّي م���ن علماء القرن الثال���ث وهو م���وؤّرخ ومنّجم وعالم 

. له اآثار كثيرة في مختلف العلوم اإّل 
)1(

ريا�سّيات ونح���وّي ولغوّي وخبير في الأع�ساب

اأّن ما و�سل اإلينا من كّل ذلك كتابان, اأحدهما الأنواء, والآخر الأخبار الطوال.

ة بتاريخ اإيران- باعتبار اأّنه اإيرانّي وولدته كانت  وق���د اأولى الدينورّي عناية خا�سّ

في منطقة كرمان�س���اه- فكتب عن تاريخها قبل الإ�سالم وبعده في م�سّنفه )الأخبار 

الط���وال(. لم يتعّر�س الدينورّي ل�سيء م���ن ال�سيرة النبوّية اأو خالفة ال�سيخين بينما 

 م���ن مجموع �سفحات 
)2(

����س لنق���ل اأحداث عا�س���وراء اأكثر من ثالثي���ن �سفحة خ�سّ

الكتاب التي تبلغ )400( �سفحة )اأي ما يقرب من ُع�سر الكتاب(.

كان اأ�سل���وب الدين���ورّي في كتاب���ة التاريخ عل���ى طريقة اليعقوب���ّي والم�سعودّي, 

اأي ب�س���كل تركيب���ّي ومع ح���ذف الأ�سناد, وعندم���ا ياأخذ بذكر الأخب���ار يبداأ بعبارة 

, م���ا عدا ما نقل���ه عن عمر بن �سع���د من طريق حميد ب���ن م�سلم الذي 
)3(

)قال���وا(

. وعلى الرغم م���ن ورود م�سامين اأخب���ار الدينورّي في 
)4(

كان �سديق���ًا لب���ن �سع���د

الم�س���ادر الأخرى القديم���ة, اإّل اأّن كلماته الم�ستعملة في ذل���ك لها وقعها الخا�ّس 

ولم ترد في غيره من الم�سادر. على �سبيل المثال, من الأخبار المثيرة التي نقلها- 

ة عند ال�سيع���ة- خبر الطريقة  وه���ي تدّل عل���ى ال�سيرة الّدينّي���ة والأخالقّية الخا�سّ

الت���ي ا�ستخدمها جا�سو�س ابن زي���اد وا�سمه معقاًل للتعّرف عل���ى المكان الذي لجاأ 

اإلي���ه م�سلم بن عقيل, فقد ذكر اأّن معق���ل عندما ورد م�سجد الكوفة لم يدر اإلى من 

)1(  ابن النديم- الفهر�ست- �س 86.

)2(  اأبو حنيفة الّدينورّي- الأخبار الطوال- �س 227- 262.

)3(  الم�سدر- �س 229- 243- 245- 247- 254- 257- 259- 260- 262.

)4(  الم�سدر- �س 260.
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يتحّدث فوجد رجاًل يتعّبد في اإحدى زوايا الم�سجد, فحّدث نف�سه: اإّن ال�سيعة كثيرًا 

ما يقيمون ال�سالة, ولذا توّجه اإلى ذاك الم�سّلي الذي تبّين اأّنه م�سلم بن عو�سجة, 

.
)1(

فعر�س عليه م�ساألته

وكتب اأي�سًا عن الفا�سلة الزمنّية بين قتل الإمام الح�سينQ وبين وفاة ر�سول 

اهللP وه���ي خم�سون عام���ًا, ثّم اأبدى تعّجبه ال�سديد من وق���وع هذه الحادثة خالل 

.
)2(

هذه المّدة الزمنّية الق�سيرة!!

تاريخ اليعقوبّي, ابن وا�سح اليعقوبّي )م 292 ه�(.  -7

اإّن م���ا يثير العج���ب من اليعقوبّي ال���ذي يعتبر موؤّرخ���ًا �سيعّيًا �سهي���رًا وعالمًا في 

الجغرافي���ا و�ساح���ب تاري���خ اليعقوب���ّي اأّنه- وخ���الف المتوّقع منه- ل���م يتحّدث في 

, ولعّل رعاية الخت�سار واليجاز 
)3(

تاريخه عن واقعة كربالء باأكثر من اأربع �سفحات

في كتابه قد اأّثرا في هذا الأمر اأي�سًا.

وق���د ع���ّد بع�س المعا�سري���ن لليعقوبّي م�سّنف���ًا م�ستقاّلً بعنوان )مقت���ل اأبي عبد 

 ولكن م���ع مراجعة الم�سادر 
)5(

)Qاأو )مقتل الح�سين 
)4(

)Qاهلل الح�سي���ن

القديمة حول اآثار اليعقوبّي ل نجد له مثل هذا الم�سّنف اأبدًا.

8- تاريخ الأمم والملوك, اأبو جعفر بن محّمد بن جرير الطبرّي )م 310 ه�(.

بّي���ن الطبرّي ف���ي هام�س حوادث اأع���وام- 60 و61 ه� - بع����س الوقائع المرتبطة 

بث���ورة عا�سوراء, ويعتمد ق�سم كبي���ر من رواية عا�سوراء في ه���ذا الكتاب على اأخبار 

)مقت���ل الح�سين( لأب���ي مخنف وقد نقلها الطبرّي عنه من خ���الل تلميذ اأبي مخنف 

وه���و ه�سام بن محّمد بن �سائب الكلبّي, فكان يروي على هذا النحو: )قال ه�سام بن 

)1(  اأبو حنيفة الّدينورّي- الأخبار الطوال- �س 235.

)2(  الم�سدر �س 259.

)3(  تاريخ اليعقوبّي, ج 2 �س 243- 246.

)4(  ال�سيخ اآغا بزرك الطهرانّي, الذريعة ج 22 �س 23.

)5(  الطباطبائّي, اأهل البيت R في المكتبة العربّية, �س 537.
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محّم���د عن اأبي مخنف( اأو )قال ه�سام: ق���ال اأبو مخنف( اأو )حّدثت عن ه�سام عن 

.
)1(

اأبي مخنف(...

م�ساف���ًا اإلى ذلك فاإّن الطبرّي نقل كثيرًا عن مقتل ه�سام نف�سه اأي�سًا واأخذ بع�س 

.
)2(

الأخبار التي نقلها ه�سام عن غير اأبي مخنف

وف���ي الحقيقة فاإّن ه�سام قد �سّنف كتابًا يت�سّمن كتاب اأبي مخنف كّله اأو جّله مع 

بع�س الزيادات من طرق اأخرى, فجاء الطبرّي بعد قرن من الزمن وا�ستفاد من ذلك 

فائدة كاملة.

 ونقل كذلك من خالل 
)3(

ل���م يهمل الطبرّي الروايات الواردة عن الواقدّي اأي�سًا

رواي���ة عّم���ار الدهنّي بع����س المطالب عن الإم���ام الباقرQ فيم���ا يتعّلق بموت 

معاوي���ة وطل���ب الوليد بن عتب���ة البيعة ليزيد من الإم���ام الح�سينQ اإلى رجوع 

اأهل البيت R للمدينة واإقامة بني ها�سم مجال�س العزاء فيها, كّل ذلك نقله في 

 اثنين من دون معرفة الم�سدر.
)4(

ق�سمين

وق���د نقل الطبرّي في الق�س���م الأّول الم�سار اإليه اأّوًل رواية الواقعة من بدايتها اإلى 

لها نقاًل عن اأبي  �سه���ادة م�سل���م بن عقيل ب�سكل مخت�س���ر عن عّمار الدهنّي ث���ّم ف�سّ

 .
)5(

مخنف

وق���د طبعت جمي���ع روايات واقعة كربالء ال���واردة في تاريخ الطب���رّي م�سافًا اإلى 

.
)6(

ر�سالة راأ�س الح�سينQ مع تحقيقات لل�سّيد جميلي

وجمع���ت اأي�س���ًا روايات الطبرّي ح���ول ثورة الح�سينQ تح���ت عنوان )الثورة 

.
)7(

الخالدة- قيام جاويد( مع ترجمة وت�سحيح لحّجة اهلل الجودكي

)1(  الطبرّي- تاريخ الر�سل والملوك- ج 4- �س 250- 267- 286- 302- 311- 331- 355- 357- 358.

)2(  الم�سدر- �س 260- 265- 290- 300- 310- 343- 348- 351- 354- 356- 358.

)3(  الم�سدر- �س 255- 296.

)4(  ج 4- �س 257- 260- 292- 294.

)5(  الم�سدر- �س 257- 260.

)6(  بيروت- دار الكتاب العربّي- 1417 هـ.

)7(  الطبعة الأولى- طهران- الموؤ�ّس�سة الثقافّية للمن�سورات- تبيان- 1377.
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9- تاريخنامه طبري )تاريخ الطبرّي( اأبو علّي البلعمّي )القرن الرابع(:

�س���رع البلعم���ّي حديث���ه ع���ن واقعة كرب���الء تحت عن���وان )خبر خالف���ة يزيد بن 

 .
)1(

معاوي���ة( اإلى حي���ن اإر�سال يزيد اأ�سرى اأه���ل البيت R اإلى المدين���ة المنّورة

عل���ى الرغم من ا�ستهار القول باأّن تاريخ البلعمّي هو ترجمة فار�سّية لتاريخ الطبرّي, 

اإّل اأّن الرج���وع اإل���ى هذا الكتاب مع قليل من التاأّمل, �ساهد بنف�سه على اأّن الأمر لي�س 

كذلك, اأي لي�س ترجمة تاّمة ودقيقة لأخبار وروايات الطبرّي بل هو ترجمة مخت�سرة 

لتاريخ الطبرّي مترافقًا مع بع�س الزيادات والإ�سافات من قبل المترجم. ولذا فاإّننا 

نج���د هذا الجزء من البحث, اأي رواية ثورة الإمام الح�سينQ ي�ستمل على بع�س 

الأخبار التي ل يمكن العثور عليها في كتاب تاريخ الطبرّي باأّي وجه من الوجوه.

عل���ى �سبيل المث���ال هو يّدع���ي اأّن الإم���ام الح�سينQ اأر�سل م�سل���م بن عقيل 

, واأّن الطف���ل الر�سيع لالإم���امQ كان يبلغ من العمر 
)2(

باقت���راٍح من اب���ن عّبا�س

 واأّن الج�سد الطاه���ر لالإمام الح�سينQ بقي ف���ي العراء مع بقّية 
)3(

�سن���ة كامل���ة

, واأي�سًا تعيينه محّل 
)4(

ال�سهداء مقطوع الراأ�س والأقدام ثالثة اأّيام على اأر�س كربالء

.
)5(

دفن الإمامQ وعلّي الأكبر واأبي الف�سل العّبا�س

اإّن مث���ل ه���ذه الأخبار لم ترد اأب���دًا في تاري���خ الطبرّي, نعم الخب���ر الأخير فقط 

.
)6(

موجود بنقل ال�سيخ المفيد في الإر�ساد

بق���ي اأمر اآخر وه���و اأّن الق�سم المتعّل���ق بالإمام الح�سينQ م���ن )تاريخنامه 

طب���ري( قد طبع مع رواي���ة ثورة المختار وطلب���ه للثاأر ا�ستنادًا اإل���ى ن�سخة محفوظة 

م���ن القرن ال�ساد����س تحت عنوان )ثورة �سّيد ال�سه���داء الح�سين بن علّيQ وثاأر 

)1(  البلعمّي )تاريخنامه طبري( ج 4- �س 698- 715.

)2(  الم�سدر- ج 4- �س 699.

)3(  الم�سدر- �س 710.

)4(  الم�سدر- �س 712.

)5(  الم�سدر نف�سه.

)6(  المفيد- الإر�ساد- ج 2- �س 114.
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.
)1(

المختار( قيام �سّيد ال�سهداء ح�سين بن علّيQ وخونخواهي مختار

 :
(2(

10- كتاب الفتوح, اأبو محّمد اأحمد بن الأعثم الكوفّي )م 314 ه�(

�سّنف ابن اأعثم الكوفّي كتابه بعنوان )الفتوح( لبيان وقائع التاريخ الإ�سالمّي منذ 

وفاة النبّيP ول �سّيما حروب وفتوحات الخلفاء والحّكام الم�سلمين طبقًا للت�سل�سل 

الزمن���ّي للحوادث, وعندم���ا و�سل اإلى اأحداث �سنة )60- 61 ه�(. �سرع بتناول وقائع 

�س من �سفحات كتابه ما يقرب م���ن 157 �سفحة )اأي ما  ث���ورة عا�سوراء الت���ي خ�سّ

يق���رب من ع�سر كتابه( وقد بداأ ابن اأعثم روايت���ه لثورة كربالء تحت عنوان )ابتداء 

. ث���ّم اأنهى روايته 
)3(

اأخب���ار مقت���ل م�سلم بن عقيل والح�سين ب���ن علّي وولده و�سيعته(

.
)4(

تلك برجوع اأ�سرى اأهل البيت R مكّرمين اإلى المدينة المنّورة باأمٍر من يزيد

اإّن اأ�سل���وب اإب���ن الأعث���م ف���ي كتابة التاري���خ �سبيه لما ه���و موجود عن���د اليعقوبّي 

والدينورّي, اأي من دون ذكر الأ�سانيد, وبنحٍو تركيبّي وفي بع�س الموارد على طريقة 

, ولذل���ك يجب التح���ّري ف���ي رواياته عن واقع���ة عا�سوراء 
)5(

الق�س����س والحكاي���ات

والحتي���اط فيها ومقابلتها مع اأخبار اأبي مخنف في تاري���خ الطبرّي والإر�ساد لل�سيخ 

المفي���د وروايات الموؤّرخين من اأمثال: الب���الذرّي والدينورّي, فاإذا لم تكن متعار�سة 

معها ومنافية لها فيمكن الأخذ بها والعتماد عليها.

)1(  الم�سّن���ف محّمد �سرور م���ولي- )انت�سارات بنياد فرهنك اإيران- 1359ه�( واأي�سًا )طه���ران- بزوه�سكاه علوم اإن�ساني 

ومطالعات فرهنكي 1377(.

)2(  ق���ال الحم���وّي اإّن لب���ن الأعثم كتابًا تاريخّيًا بق���ي اإلى اآخر عهد المقتدر )معجم الأدب���اء- ج 2- �س 231( يعلم من هذه 

العبارة اأّن ابن الأعثم كان ل يزال على قيد الحياة اإلى نهاية خالفة المقتدر, اأي اإلى �سنة )320 هـ(.

)3(  ابن الأعثم- كتاب الفتوح- ج 4- �س 322.

)4(  الم�سدر- ج 5- �س 134.

)5(  عل���ى �سبي���ل المثال هو ينق���ل بالتف�سيل كيفّية خروج الإمامQ من المدينة خالفًا ل���كّل الأخبار المعتبرة, فهو يقول اإّن 

الإم���ام طول���ب بالبيعة فرف�س ذل���ك, وبعد خروجه من بيته ومحاججته مع مروان بن الحك���م اأر�سل الوليد بن عتبة حاكم 

المدينة خبرًا اإلى ال�سام برف�س الإمامQ البيعة. طبعًا كان الجواب من يزيد يحتاج اإلى اأّيام عّدة لي�سل اإلى المدينة, 

وعندم���ا و�سل���ت الر�سالة التي تاأم���ر بقتل الح�سي���نQ كان ل يزال متواجدًا هن���اك لعّدة اأّيام يذه���ب خاللها اإلى قبر 

النب���ّيP وفي اإحدى الليالي )يظهر اأّنها الليل���ة الثالثة( يخرج الإمامQ من المدينة )الم�سدر- ج 5- �س 10- 22( 

ولكن ح�سب ما نقل عن الم�سادر المعتبرة فاإّن الإمامQ قد خرج من المدينة في الليلة الأولى, وهذا ما توؤّيده ال�سواهد 

والقرائن والظروف الحاكمة في ذلك الوقت(.
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وم���ع كّل ذلك, فاإّن هذا الأثر يعتبر م���ن الم�سادر التاريخّية القديمة الهاّمة التي 

اعتم���د عليه���ا ال�سيع���ة وال�سّنة عب���ر التاريخ, فنرى عل���ى �سبيل المث���ال بع�س اأخبار 

 )Qالمناق���ب لبن �سهراآ�سوب وبحار الأنوار والكثير من مطالب )مقتل الح�سين

للخوارزمّي قد نقلت عن ذلك الكتاب.

ة, لأّن له الأ�سبقّية في نقلها  ث���ّم اإّن بع�س روايات ابن الأعثم تتمّتع بممّيزات خا�سّ

قب���ل غيره م���ن الموؤّرخين, مثل خب���ر و�سّية الإمام الح�سي���نQ لأخيه محّمد بن 

الحنفّي���ة وكلمت���ه الم�سهورة حول فل�سفة نه�ستهQ, حيث يق���ول: »واإّني لم اأخرج 

.
)1(

اأ�سراً ول بطراً و...«

 Oومن الأخبار المهّمة التي نقلها: الخطبة القا�سعة التي األقتها ال�سّيدة زينب

عند تقريعها لأهل الكوفة, فاإّن ابن الأعثم يعّد الناقل الثاني لهذه الخطبة بعد ابن اأبي 

 )م 280 ه�(. وكان اأي�سًا هو ال�سّباق على جميع الموؤّرخين واأ�سحاب المقاتل 
)2(

طيفور

فيم���ا نقله من الحوار الذي جرى بين الإمام ال�سّجادQ وبين ال�سيخ ال�سامّي عند 

, ويظهر اأّن 
)3(

دخ���ول الأ�س���رى اإلى ال�سام واقتن���اع ال�سيخ بكالم الإمامQ وتوبت���ه

 كان قد اأخذه عن 
)4(

ال�سيخ ال�سدوق اأي�سًا )م 381 ه�( الذي نقل هذا الخبر فيما بعد

ابن الأعثم.

وكذل���ك فاإّن كت���اب ابن الأعث���م ُيعتبر اأقدم الم�س���ادر التي نقل���ت خطبة الإمام 

)1(  اب���ن الأعث���م- كت���اب الفتوح- ج 5- �س 25 طبع���ًا- وح�سب ما �سياأتي- ف���اإّن ابن �سهراآ�سوب )م 588 ه����( اأورد هذه الجملة 

الم�سه���ورة بعن���وان جواب �سفهي )ولي�س و�سّية مكتوبة( من قبل الإمام الح�سينQ على اقتراح عبد اهلل بن مطيع, ومحّمد 

بن الحنفّية وابن عّبا�س لمنع الإمامQ من التوّجه اإلى العراق. الأمر الآخر في هذا المجال, هو اأّن بع�س الم�سادر ال�سيعّية 

المتاأّخ���رة مثل )بحار الأن���وار( نقلت هذه العبارة ال�سهيرة بعنوان و�سّية مكتوبة �سم���ن ر�سالة )راجع البحار- ج 45- 329- 

330( اإّن العاّلم���ة المجل�س���ّي واإن كان قد نقل ذلك من كتاب )ت�سلية المجال�س( لل�سّيد محّمد بن اأبي طالب المو�سوّي, اإّل اأّنه 

ومع قليل من البحث والمراجعة يعلم اأّن كتاب ت�سلية المجال�س قد نقل ذلك اأي�سًا عن )مقتل الح�سين( للخوارزمّي الذي نقل 

ذلك بدوره عن ابن الأعثم.

)2(  ابن اأبي طيفور- بالغات الن�ساء- �س 23- 24.

)3(  ابن الأعثم- كتاب الفتوح- ج 5- �س 130.

)4(  ال�سيخ ال�سدوق- الأمالي- المجل�س 31- �س 230- الرقم 3.
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وهكذا بع�س الأخبار التي نقلها حول علم الإمام 
)1(

ال�سّجادQ في مجل����س يزيد.

قًا, ومن جملته���ا عندما راأى الإم���امQ جّده في  الح�سي���نQ ب�سهادت���ه م�سبَّ

منام���ه عند قبر النبّيP في المدينة حيث اأخب���ره بذلك قائاًل له: »اإّني يا بنّي عن 

.
)2(

قريٍب اأراك مقتوًل في اأر�ص كربالء بيد قوٍم من اأّمتي عط�ساَن ظماآَن«

ه���ذا, م�ساف���ًا اإلى ما نقله من تنّبوؤ المالئكة والنب���ّيP با�ست�سهاده بل هو يذكر 

, والح���ال اأّن الم�سادر القديمة 
)3(

اأي�س���ًا خبرًا عن اليه���ودّي كعب الأحبار في ذل���ك

والمعا�سرة لبن الأعثم ل تذكر مثل هذه الأخبار اإّل قلياًل وبالإ�سارة فقط.

ترجمة كتاب الفتوح:

 في القرن ال�ساد�س )596 ه�(. كتاب 
)4(

ترجم محّمد بن اأحمد الم�ستوفي الهروّي

الفتوح الذي يذكر الوقائع التاريخّية, منذ خالفة اأبي بكر اإلى نهاية واقعة عا�سوراء. 

.
)5(

ّحح وُطبع منذ عّدة �سنوات وقد �سُ

اإّن المترج���م, وب�سب���ب ميول���ه ال�سيعّية, زاد بع����س العب���ارات والآراء ال�سيعّية في 

.
)6(

ترجمته

يتح���ّدث ف���ي الق�س���م الأخير من الترجم���ة عن واقع���ة عا�سوراء م���ن بدايتها اإلى 

نهايته���ا, ويوجد فيه بع�س الختالفات مع المتن الأ�سل���ّي للكتاب, ويظهر ذلك جلّيًا 

عند المقارنة بينهما.

مثاًل في حادثة حفر الإمام الح�سينQ بئرًا في كربالء, ينقلها المترجم كما 

)1(  ابن الأعثم- الم�سدر- ج 5- �س 132- 133.

)2(  الم�سدر- �س 19- واأي�سًا: �س 87- 99- 100.

)3(  الم�سدر- ج 4- �س 323- 327.

)4(  راجع فيما يتعّلق بمترجم كتاب الفتوح )ترجمة الفتوح- مقّدمة الم�سّحح- �س 18 وما بعدها(.

)5(  ت�سحيح غالم ر�سا المجّد الطباطبائّي- طهران- )اإنت�سارات واآموز�س انقالب اإ�سالمي( 1372- �س 819 و924.

)6(  عل���ى �سبي���ل المثال يق���ارن بين ال�سفحات 499- 567- 644- 811- من ترجمة الفت���وح مع متن كتاب الفتوح- ج 2- �س 

496- ج 3- �س 77 و159 وج 4- �س 346.



نه�شة عا�شوراء
44

. ومن 
)1(

ه���ي موجودة في كتاب الخورازم���ّي, ل كما هي واردة في كتاب اب���ن الأعثم

المحتم���ل وجود هذا الخبر في ن�سخٍة من كتاب الفتوح عند المترجم اأو اأّنه نقل ذلك 

من مقتل الخوارزمّي واأ�ساف ذلك اإلى نقل ابن الأعثم خالل الترجمة.

 وعمرو 
)2(

وقد اعتبر المترجم اأي�سًا بع�س الأ�سخا�س مثل مالك ابن اأو�س المالكّي

 من اأ�سحاب الإمام الح�سي���نQ مع اأّنه لي�س فقط لم يذكرهما ابن 
)3(

ب���ن خباوه

الأعث���م, بل ل���م يرد ذكر مثل ه���وؤلء في اأ�سح���اب الإمامQ ف���ي اأّي م�سدر من 

الم�سادر المعتبرة اأبدًا.

الأم���ر الأخي���ر ال���ذي ُيذكر هنا ه���و اأّن هذا الق�سم ال���ذي يخت�ّس ب�سي���رة الإمام 

الح�سي���نQ في هذه الترجمة قد ُطبع ب�سورٍة م�ستقّل���ٍة تحت عنوان )قيام اإمام 

.
)4(

ح�سين(- نه�سة الإمام الح�سينQ المنتخبة من كتاب الفتوح

11- العقد الفريد- اأحمد بن محّمد بن عبد رّبه الأندل�سّي )م 328 ه�(:

كتب ابن عبد رّبه الأندل�سّي عّدة �سفحات حول نه�سة عا�سوراء, عند ذكره لحوادث 

. وبّين ب�سكٍل مخت�سر ثورة الإم���ام الح�سينQ من بدايتها اإلى 
)5(

�سن���ة )61 هـ(

نهايته���ا. اإّن مّم���ا يلفت النظر في ه���ذه ال�سفحات هو الم�س���ادر التي اعتمدها هذا 

الم�سّن���ف في كتابه ذل���ك. هو في البداية ينق���ل عن مقتٍل مفق���وٍد لموؤّلفه قا�سم بن 

�س���الم الهروّي بو�ساط���ة �سخ�س ُيدعى علّي اب���ن عبد العزيز, ثّم ينق���ل اأخبارًا عن 

بع�س المحّدثين والموؤّرخين وعلماء الأن�ساب والرجال مثل الزبير بن بّكار )بو�ساطة 

علّي ابن عبد العزيز( وال�سّحاك بن عثمان الخزاعّي, وال�سعبّي )نقاًل عن يحيى بن 

اإ�سماعيل( والح�سن الب�سرّي )نقاًل عن اأبي الح�سن المدائنّي(.

)1(  ابن الأعثم- ترجمة كتاب الفتوح- �س 893- يقارن مع كتاب الفتوح- ج 5- �س 91.

)2(  ابن الأعثم- ترجمة كتاب الفتوح- �س 905.

)3(  الم�سدر نف�سه.

)4(  طهران- �سركة انت�سارات علمي وفرهنكي- �س 109.

)5(  ابن عبد رّبه- العقد الفريد- ج 4- �س 352- 362.
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ينق���ل اب���ن عّبد رّبه عن قا�سم بن �سالم بع�س الرواي���ات المخالفة للم�سهور, مثل 

حادث���ة لقاء الإم���ام الح�سينQ في طريق���ه اإلى مّكة, بعب���د اهلل بن مطيع حيث 

اأجابه الإمامQ بعدما �ساأله عبد اهلل عن وجهة �سيره, فقالQ: »اإلى العراق, 

.
)1(

فاإّن اأهله قد دعوني اإليهم في ر�سائل تقدر باأكثر من حمل بعير«

ه���ذا مع اأّن دعوة اأهل العراق لالإم���امQ- كما �سياأتي- اإّنما كانت بعد اإقامته 

في مّكة اأّيامًا عديدة.

12- كتاب المحن, اأبو العرب محّمد بن اأحمد بن تميم التميمّي )م 333 ه�(:

اأورد م�سن���ف ه���ذا الكتاب بع����س الأخبار حول �سهادة الإم���ام الح�سينQ ل 

�سّيم���ا ما وقع بعده���ا من الحوادث الخارق���ة للعادة مثل ظهور الحم���رة في ال�سماء, 

.
)2(

وخروج الدم من تحت الأحجار

اإّن ال�سفحات ال�سّت الأولى مّما ذكره اأبو العرب منقولة عن قا�سم بن �سالم التي 

رواها اأي�سًا عنه ابن عبد رّبه.

علّي  بن  الح�سين  بن  علّي  الح�سن  اأبو  الجوهر,  ومعادن  الذهب  مروج   -13

الم�سعودّي )م 346 ه�(:

ُيعتب���ر الم�سعودّي من موؤّلف���ي وعلماء الجغرافيا الم�سهوري���ن في القرن الرابع, 

, اأحد اأ�سحاب الر�سول الأكرمP. وقد تناول 
)3(

وهو من اأحفاد عبد اهلل بن م�سعود

.
)4(

بالحديث في عّدة �سفحاٍت حول واقعة كربالء عند بيانه لوقائع عام )61 هـ(

اإّن م���ا اأورده الم�سعودّي حول عا�سوراء, واإن كان مذكورًا في الم�سادر القديمة 

الم�سه���ورة, اإّل اأّن بع����س رواياته قد اخت����سّ بها وحده. مثاًل ه���و يعتقد اأّن دخول 

)1(  ابن عبد رّبه- العقد الفريد- ج 4- �س 352.

)2(  التميمّي- كتاب المحن- �س 142- 155.

)3(  ابن النديم- الفهر�ست- �س 171.

)4(  الم�سعودّي- مروج الذهب- ج 3- �س 65- 73.
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, ويذكر اأي�سًا 
)1(

م�سلم بن عقيل اإلى الكوفة كان في اليوم الخام�س من �سهر �سّوال

اأّن عدد اأ�سحاب الإمامQ عند م�سيره اإلى كربالء مع ع�سكر الحّر هو )500( 

. واعتبر اأي�سًا اأّن �سهداء كربالء قد بلغوا 
)2(

راك���ب وما يقرب م���ن ) 100( راجل(

.
)3(

)87( �سهيدًا

14- البدء والتاريخ, المطّهر بن الطاهر المقد�سّي )المتوّفى ما بعد 355 ه�(:

تعّر����س م�سّن���ف هذا الكت���اب, في عّدة �سفح���ات, اإلى اأبحاٍث مث���ل طلب البيعة 

ليزي���د, و�سفر م�سلم اإلى الكوفة, وواقعة كربالء واأ�سعار يزيد عند نكته �سفتي الإمام 

.
)4(

الح�سينQ بق�سيب الخيزران الذي كان في يده

15- مقاتل الطالبّيين, اأبو الفرج الأ�سفهانّي )م 356 ه�(:

 .
)5(

كان الأ�سفهان���ّي م���ن ال�سيعة غير الإمامّية, فهو اأموّي الن�س���ب و�سيعّي الميول

كت���ب في م�سّنفه )مقاتل الطالبّيين( خالل ذكره للروايات الم�سندة حول ثورات اآل 

 Qاأب���ي طالب وقتالهم, ما يقرب م���ن )38( �سفحة عن مقت���ل الإمام الح�سين

.
)6(

واأهل بيته واأ�سحابه, وما ح�سل من ال�سبي لحرمه اأي�سًا

ف���ي البداي���ة تحّدث اأبو الف���رج عن اأ�سماء �سه���داء بني ها�سم وكيفّي���ة �سهادتهم, 

وقد بلغ���وا )23( �سهيدًا )مع الإمام الح�سينQ( ثّم ذكر كيفّية �سهادة م�سلم بن 

 Qل. وفي الختام روى حادثة �سهادة الإمام الح�سين عقيل في الكوفة ب�سكل مف�سّ

والأخب���ار الواردة حول �سبي الن�ساء واأه���ل بيت الإمامQ, وقد كان بيانه لكّل هذه 

الوقائع مقت�سبًا ومبنّيًا على الخت�سار والإيجاز.

)1(  الم�سعودّي- مروج الذهب- ج 3- �س 65.

)2(  الم�سدر ال�سابق- �س 71.

)3(  الم�سدر نف�سه- �س 72- طبعًا المقد�سّي اأورد مثل هذا الإح�ساء من بعد الأ�سفهانّي )البدء والتاريخ- ج 6- �س 11(.

)4(  البدء والتاريخ- ج 6- �س 138.

)5(  يمكن ا�ستفادة ذلك من مقاتل الطالبّيين, واأّما ت�سّيعه الإمامّي فال يمكن اإثباته.

)6(  اأبو الفرج- مقاتل الطالبّيين- �س 84- 121- اإّن طريقة الأ�سفهانّي هي روائّية, فعادة ما ينقل الأخبار مرافقًة لالأ�سانيد.
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نقل اأبو الفرج اأخبارًا حول واقعة كربالء عن عّدة رواة, اإّل اأّن الق�سم الأهّم من تلك 

الحادثة نقله عن اأبي مخنف, واأّما الو�سائط بينه وبين اأبي مخنف فتارة كان يذكر ا�سم 

.
)2(

, وتارة اأخرى كان يورد ا�سم اأبي الح�سن المدائنّي
)1(

ن�سر ابن مزاحم المنقرّي

 Qوالإم���ام الباقر Qوقد نق���ل اأي�سًا في ذل���ك اأخبارًا عن الإم���ام ال�سّجاد

 -Qوفي بع�س الموارد- مثل اأخبار كيفّية �سهادة الإمام .Q
)3(

والإمام ال�سادق

فقد نقله���ا الأ�سفهانّي باأ�سلوب تركي�ب�ّي, فبعد ذك���ر الأ�سانيد دفعة واحدة ي�سرع بذكر 

الن�سو�س والأخبار. اإّن طريقته الروائّية, والتزامه بذكر الأ�سانيد فتح الباب اأمام نقد 

روايات���ه م���ن جهة ال�سن���د, واإن كان ما قام ب���ه الأ�سفهانّي يعطي الأم���ل باإحياء المقتل 

المفقود لأبي مخنف )ولو بالمقدار الذي نقله عنه(.

واأورد اأي�س���ًا في بع����س الأحيان ق�سائد ع���ن �سعراء الرثاء مث���ل الكميت بن زيد 

.
)5(

 و�سليمان بن قّتة
)4(

الأ�سدّي

R, القا�سي النعمان التميمّي  16- �سرح الأخبار في ف�سائل الأئّمة الأطهار 

المغربّي )م 363 ه�(.

 من العلم���اء ال�سيعة الذي���ن كتبوا مقتاًل ع���ن الإمام 
ّ
ُيع���ّد القا�س���ي المغرب���ي

الح�سي���نQ في ه���ذا القرن, وقد روى ف���ي كتابه )�سرح الأخب���ار( اأكثر من 

خم�سين رواية حول �سهادة الإمام الح�سينQ وواقعة كربالء والأحداث التي 

.
)6(

ح�سلت من بعدها

 
)7(

ل���م يكن القا�سي النعمان �سيعّيًا ف���ي الأ�سل بل كان من اأتباع المذهب المالكّي

)1(  اأبو الفرج- مقاتل الطالبّيين- �س 113.

)2(  الم�سدر- �س 85- 92- 94- 102- 109 و114.

)3(  بالترتيب: الأولى- التا�سعة واأربع روايات في �س 85- 88- 90- 91- 92- 93- 97- 99- 113.

)4(  الم�سدر ال�سابق- �س 90.

)5(  الم�سدر نف�سه- �س 121.

)6(  القا�سي النعمان- �سرح الأخبار في ف�سائل الأئّمة الأطهار R- ج 3- �س 134- 199- الرقم- 1074- 1128.

)7(  ابن خلكان- وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان- ج 5- �س 415.
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, واأّم���ا اأّنه �سار اإمامّي���ًا اأو اإ�سماعيلّيًا فهناك خالف 
)1(

)وعل���ى ق���وٍل اإّنه كان حنفّيًا(

ف���ي ذل���ك بين من ترجم له, فالكثير من علم���اء ال�سيعة وبع�س من ترجم له من غير 

ال�سيعة عّدوه �سيعّيًا اإمامّيًا, اإّل اأّنه لم يظهر ذلك في كتاباته تقّيًة ب�سبب �سلطة الدولة 

 Qمن بعد الإمام ال�سادق R الفاطمّي���ة, ولذا نراه يطلق الكنى عل���ى الأئّمة

.
)2(

بطريقٍة م�ستركٍة بينهم

 Qاأورد النعمان, في البداية, الروايات التي تتحّدث عن �سهادة الإمام الح�سين

والأخب���ار التي رويت عن النب���ّي الأكرمP واأمير الموؤمني���نQ في ذلك, ثّم ذكر 

م�سي���ر الإمامQ من المدينة اإلى كربالء, ثّم �سه���ادة م�سلم في الكوفة, والمعركة 

الت���ي ح�سلت في كرب���الء و�سهادة الإمامQ والأحداث الت���ي وقعت بعد ذلك, مثل 

اأ�سر اأهل البيت R ومجل�س ابن زياد ويزيد.

وق���د نقل قولين فيم���ا يتعّلق با�سم علّي الأكبر, هل هو الإمام ال�سّجاد اأم ل؟ وذكر 

احتمالين بالن�سبة اإلى عدد اأ�سحاب الإمامQ هل كانوا )72( �سخ�سًا اأو اأقّل من 

ذلك؟ وح�سب ما رواه اأي�سًا فاإّن قاتل الإمامQ هو �سنان بن اأن�س النخعّي, وقاطع 

راأ�سه ال�سريف هو خوّلي.

وف���ي جزٍء م���ن مقتله يبّين اأ�سماء ال�سهداء من اأه���ل بيت الح�سينQ, وكانت 

طريق���ة القا�سي في نقل الأخبار عادًة مع ذكر الأ�سانيد, اإّل اأّنه كان يّتبع اأ�سلوب نقل 

جزء من ال�سند وترك الجزء الآخر منه, اعتمادًا على اإ�سناد الراوي.

النعمان  بن  محّمد  بن  محّمد  العباد,  على  اهلل  حجج  معرفة  في  الإر�ساد   -17

المعروف ب� )ال�سيخ المفيد( المتوّفى عام )413 ه�(:

)1(  ابن تغري البردّي- النجوم الزاهرة في اأحوال ملوك م�سر والقاهرة- ج 4- �س 106.

)2(  يمك���ن الرج���وع للتع���ّرف على حيات���ه ومعتقداته ومذهبه وكتب���ه اإلى: مقّدمة �س���رح الأخبار, بقلم المحّق���ق ال�سّيد محّمد 

الح�سين���ّي الجالل���ّي- قم مركز المن�سورات الإ�سالمّي���ة التابع لجماعة المدّر�سين- 1409 ه����. ج 1- �س 825- وقد بحث 

محّق���ق اآخر حول مذهبه بالتف�سيل, واأثبت انتماءه للمذه���ب الإ�سماعيلّي بالأدّلة وال�سواهد, راجع ) اأمير جوان را�سته = 

قا�س���ي نعمان ومذهب( اأو القا�سي النعم���ان ومذهبه- ف�سلنامه هفت اآ�سمان- ال�سنة الثالثة العدد )9( و )10( 1388- 

�س )58( وما بعدها.
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تن���اول ال�سي���خ المفيد بع���د حديثه ع���ن اأمي���ر الموؤمنينQ حي���اة الإمام 

الح�سينQ وواقعة عا�سوراء في ف�سٍل م�ستقّل باأكبر حجٍم ورد في كتابه )ما 

 م���ن ال�سفحات اأي �ُسبع حجم الكت���اب تقريبًا( وهذا يدّل 
)1(

يق���رب من )109(

على مدى اهتمامه وتعّلقه العظيم بهذه الواقعة ووقعها الخا�ّس لديه.

 )الذي 
ّ
و�سّرح ال�سيخ المفيد باأّن اأخبار واقعة كربالء قد نقلها عن ه�سام الكلبي

 وغيرهما.
ّ
كان هو بدوره ينقل اأي�سًا عن مقتل اأ�ستاذه اأبي مخنف( وعن المدائني

اإّن مراجعة الأخبار التي اأوردها ال�سيخ المفيد ولو ب�سكل اإجمالّي تظهر لنا ب�سهولٍة 

اأّن معظ���م الموارد الت���ي ينقل فيها روايات )تاريخ الطب���رّي( كانت مع حذف ال�سند 

وبنحٍو مخت�سر, فالمقارنة بين ما هو موجود في تاريخ الطبرّي مع الأ�سانيد وبين ما 

نقله ال�سيخ المفيد يثبت هذا الأمر بو�سوح, وفي المقابل يوجد اأمر ي�ستحّق اللتفات 

في منقولت ال�سيخ المفيد وهو ال�سافات الموجودة عنده, ول يمكن الح�سول عليها 

في اأخبار الطبرّي, على �سبيل المثال فقد نقل المفيد كيفّية قتال اأبي الف�سل العّبا�س 

 مّما لم 
)3(

 وبّي���ن مكان دفن علّي الأكبر والعّبا�س وغيرهم���ا من ال�سهداء
)2(

و�سهادت���ه

يذكره الطبرّي اأ�ساًل.

18- مقتل الإمام الح�سينQ من كتاب تاريخ الخلفاء )الم�سّنف الذي عا�ص 

ما بين القرن الثالث اإلى القرن الخام�ص مجهول( تحقيق ر�سول جعفريان:

طب���ع في مو�سك���و ع���ام 1968 م. كتاب تحت عن���وان )تاريخ الخلف���اء( لم�سّنف 

مجه���ول, يحت���وي جزء منه على رواي���ة واقعة كربالء عند كالمه ح���ول خالفة يزيد. 

يعتق���د محّقق ذل���ك الكت���اب اأّن اأ�سلوب كتابة ه���ذا الأثر يتنا�سب م���ع كتابات القرن 

الثالث والرابع, وتتالءم رواياته مع المتون القديمة والموّثقة.

)1(  ال�سيخ المفيد- الإر�ساد- ج 2- �س 27- 135.

)2(  الم�سدر ال�سابق- �س 108- 109.

)3(  الم�سدر نف�سه- �س 114.
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اإّن موؤّل���ف هذا الكت���اب قد ا�ستفاد م���ن الم�سادر القديمة المعتب���رة ونقل اأخبار 

واقع���ة عا�س���وراء مع ح���ذف الأ�سانيد وب�سكل مخت�س���ر وباأ�سلوٍب تركي�ب����ّي مع تغيير 

طفيف في العبارات, من دون اإ�سافة �سيء جديد اإلى المتون.

ه���و لم ينقل خبر الحتجاج والح���وار بين الإمام ال�سّجادQ وبين ابن زياد اإّل 

 )الذي كان من ع�سكر الأعداء وح�سر مجل�س ابن زياد ونقل 
)1(

ع���ن حميد بن م�سل���م

اأبو مخنف عنه الكثير من الأخبار بو�ساطة �سليمان بن اأبي را�سد(.

لناه  يق���ول الم�سّنف في اآخر حديثه عن مقتل الإم���ام الح�سينQ: اإّن ما ف�سّ

من القول في �سيرة الح�سينQ ومقتله يعّد قلياًل جّدًا مع ما هو منقول عن الرواة 

والمحّدثين, واإّن عّلة هذا ال�سرح والتف�سيل هي عدم وقوع مثل هذه الحادثة من َقبل 

الإ�سالم ول من بعده, ول يوجد لها مثيل حّتى في الديانات الأخرى, بل لم يقع ما هو 

)2(

قريب منها اأي�سًا!!!

19- تجارب الأمم وتعاقب الهمم, اأبو علّي م�سكويه الرازّي )م 421 ه�(:

كتب اأبو علّي م�سكويه ما يقرب من )40( �سفحة من كتابه هذا حول واقعة كربالء 

عن���د تناول���ه لوقائع ع�سر خالفة يزيد, وق���د اكتفى في هذا الق�س���م من كتابه بتلك 

الأخبار الواردة عن الطبرّي في تاريخه من طريق اأبي مخنف وغيره من الرواة, وكان 

نقل���ه لأخبار هذه الحادثة ب�سكل مخت�سر وباأ�سل���وب تركيببّي مع حذف الأ�سانيد من 

.
)3(

بداية طلب البيعة ليزيد حّتى عودة اأ�سرى اأهل البيت R اإلى المدينة المنّورة

20- الإ�ستيعاب في معرفة الأ�سحاب, اأبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن محّمد بن 

عبد البّر القرطبّي )م 463 ه�(:

كت���ب القرطبّي تقريبًا خم�س �سفحات ح���ول �سخ�سّية الإمام الح�سينQ في 

)1(  مقتل الح�سينQ- تحقيق ر�سول جعفريان- مجلة تراثنا الف�سلّية )فار�سي( العدد 48- �س 244.

)2(  الم�سدر ال�سابق- �س 247.

)3(  ابن م�سكويه الرازي- تجارب الأمم وتعاقب الهمم- ج 2- �س 38- 83.
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. ومن الأم���ور التي ذكرها خب���ر يحيى بن معين ال���ذي نقل عن اأهل 
)1(

ه���ذا الكت���اب

الكوف���ة اأّن قات���ل الإمامQ هو عمر بن �سع���د, وقد حاول توجي���ه كالم الكوفّيين 

بالق���ول: اإّن عمر بن �سعد ه���و القاتل باعتبار اأّن �سرط حكوم���ة الرّي الذي وعده بها 

.
)2(

ابن زياد هو قتال الح�سينQ وكان هو قائد جي�س اإبن زياد في تلك المعركة

اإّن الأخبار التي ذكرها ابن عبد البّر- با�ستثناء بع�س الروايات الفقهّية- ل تحمل 

�سيئًا جديدًا, بل هي اأخبار م�سهورة وردت في م�سادر اأخرى.

21- رو�سة الواعظين, محّمد بن فّتال الني�سابورّي )م 508 ه�(:

 R لق���د رّتب ابن فّتال كتابه هذا بطريق���ة المجال�س, فكتب حول حياة الأئّمة

 ونقل الأخبار الرئي�سّية والأ�سا�سّية عن 
)3(

وحوادث ع�سرهم تحت عنوان )مجل����س(

كت���اب الإر�ساد لل�سي���خ المفيد, وكتاب الأمالي لل�سيخ ال�س���دوق, حيث نقل باخت�سار 

اأخبار �سهادة الإمام الح�سنQ وحركة ال�سيعة في العراق, اإلى حين التحاق الحّر 

. واأّما الحوار 
)4(

ب���ن يزيد الرياحّي بالإمام الح�سينQ عن اإر�س���اد ال�سيخ المفيد

ال���ذي ح�سل بين الإمامQ وبين عبد اهلل ب���ن حوزة واحتجاجه على النا�س, اإلى 

. ثّم رجع مّرة اأخرى, في نقل �سهادة 
)5(

�سهادة القا�سم فقد نقلها عن ال�سيخ ال�سدوق

الطفل الر�سيع و�سهادة الإمامQ )ب�سكل مخت�سر( اإلى حين دا�ست الخيل على 

. ثّم اأورد بعد ذلك ع���ن كتاب الأمالي لل�سيخ 
)6(

ج�س���ده ال�سريف, اإلى ال�سي���خ المفيد

ال�سدوق اأخبار تلّطخ وجه الجواد وراأ�سه بدماء الإمامQ واأخبار ح�سور الأ�سرى 

م���ن اأه���ل البيت R ف���ي الكوفة واحتجاجاتهم عل���ى ابن زياد ويزي���د, مع تقديم 

.
)7(

وتاأخير بع�س الأخبار, وحذف بع�سها الآخر

)1(  ابن عبد البّر- الإ�ستيعاب في معرفة الأ�سحاب- ج 1- �س 442- 447- الرقم 574.

)2(  الم�سدر نف�سه- ج 1- �س 443.

)3(  محّمد بن فّتال الني�سابورّي- رو�سة الواعظين- �س 169- 195.

)4(  الم�سدر- �س 171- 185- يقارن مع )الإر�ساد- ال�سيخ المفيد(- ج 2- �س 32- 100.

)5(  الم�سدر نف�سه- �س 185- 188- يقارن بالأمالي- ال�سيخ ال�سدوق- المجل�س 30- �س 221- 226.

)6(  الم�سدر نف�سه- �س 188- 189- يقارن بالإر�ساد- ال�سيخ المفيد- ج 2- �س 108- 113.

)7(  الم�س���در نف�س���ه- 189- 192- يق���ارن بالأمال���ي- ال�سيخ ال�سدوق- المجل����س 30- ����س 226- 227- والمجل�س 31- �س 

.232 -228



نه�شة عا�شوراء
52

وف���ي الختام, ينقل باخت�سار خبر عودة اأه���ل البيت R اإلى المدينة المنّورة, 

.
)1(

باأمٍر من يزيد مع مجال�س عزاء بني ها�سم فيها, عن ال�سيخ المفيد

 من هذا المجل�س, وكذا في ال�سفحتين الأوليين 
)2(

في ال�سفحات الثالث الأخيرة

 نجد ابن فّتال قد ذكر عّدة رواي���ات وردت اأي�سًا, اإّما في كتاب الإر�ساد, واإّما 
)3(

من���ه

في كتاب الأمالي.

22- اإعالم الورى باأعالم الهدى, الف�سل بن الح�سن الطبر�سّي )م 548 ه�(:

تح���ّدث ال�سيخ الطبر�سّي في هذا الكتاب عن حي���اة الإمام الح�سينQ �سمن 

:
)4(

)59( �سفحٍة في خم�سة ف�سول

الف�سل الأّول: ولدة الإمامQ وعمره ال�سريف.

الف�س���ل الثان���ي: ذكر اأدّلة اإمامت���ه والروايات التي �سّرح���ت باإمامته على ل�سان 

.Qواأخيه Qوالده

الف�سل الثالث: بع�س خ�سائ�سه وف�سائله ومناقبه.

الف�سل الرابع: ذكر اأخبار ثورته على يزيد و�سهادته بنحٍو مخت�سر. 

الف�سل الخام�ص: عدد اأولده واأ�سماوؤهم.

لقد نقل ال�سيخ الطبر�سّي اأخبار واقعة عا�سوراء عن ال�سيخ المفيد واإن لم ي�سّرح 

بذل���ك, وهذا يظه���ر ب�سهولٍة من خالل المقارنة بين ما ذكره الطبر�سّي وبين ما رواه 

المفي���د ف���ي هذا الخ�سو�س مع اخت�س���اٍر قليل واختالٍف ي�سير ف���ي بع�س العبارات, 

نع���م هو في اآخر ما اأورده يذكر القول المختار عند ال�سيخ المفيد حول دفن اأ�سحاب 

.
)5(
Qالإمام الح�سين

)1(  محّمد بن فّتال الني�سابورّي- رو�سة الواعظين- يقارن بالإر�ساد- ال�سيخ المفيد- المجل�س 30- �س 122- 125.

)2(  الم�سدر نف�سه- �س 193- 195.

)3(  الم�سدر نف�سه- �س 169- 171.

)4(  الطبر�سّي- اإعالم الورى باأعالم الهدى- ج 1- �س 420- 478.

)5(  الم�سدر نف�سه- �س 477.
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23- مقتل الح�سينQ الموّفق بن اأحمد الخوارزمّي )م 568 ه�(.

 البكرّي المّكي الحنفّي 
)2(

 بن اأحمد بن محّمد
)1(

الم�سّن���ف هو اأبو الموؤّيد الموّفق

المعروف ب���� )اأخطب خوارزم(- فقيه وخطيب وقا�ٍس واأديب و�ساعر, لّقب ب� )�سدر 

 .
)4(

 و )خليفة الزمخ�سرّي( ولد تقريبًا عام )484 هـ(
)3(

الأئّمة( و )اأخطب خوارزم(

.
)5(

وتوّفى في �سنة )568 هـ(

يمك���ن القول بالن�سبة اإل���ى مذهب الخوارزمّي, وباعتب���ار اأّن المذهب الحنفّي هو 

المتع���ارف في ع�سره بي���ن النا�س في بالد خرا�س���ان الكبرى وم���ا وراء النهر والتي 

منه���ا منطقة خ���وارزم, فاإّن الخوارزمّي كان على المذه���ب الحنفّي في الفروع, ومن 

ال�سواه���د القوّي���ة على ذل���ك كتابه )مناقب اأب���ي حنيفة( الذي يت�سّم���ن ف�سائل اأبي 

حنيفة, وقد اأورد في الكتاب مدحًا كبيرًا له في ق�سيدة طويلة.

نع���م, ف���ي الأ�س���ول العقائدّية هو اأ�سع���رّي, ولكن وبالرغم م���ن كّل ذلك فقد كان 

يحم���ل ميوًل �سيعّي���ة وعالقة قوّية باأه���ل البيت R وهذا ما ت���دّل عليه م�سّنفاته 

الت���ي كتبها عنهم R فم�سافًا اإلى كت���اب )مقتل الح�سينQ( فقد �سّنف في 

ف�سائ���ل اأمير الموؤمني���ن كتابًا تحت عن���وان: )المناقب( وكت���اب )رّد ال�سم�س لأمير 

)1(  اعتق���د البع����س خط���اأ اأّن ا�سمه ه���و )موّفق الّدين( )محّمد ب���ن عبد الحّي الكن���وّي الهندّي- الفوائ���د البهّية في تراجم 

الحنفّية- �س 39(.

)2(  اعتب���ر البع����س اأّن جّد الخوارزمّي يدعى )اإ�سحاق( وكنيته )اأبو �سعيد( )ياقوت بن الحموّي- معجم الأدباء- ج 19- �س 

212- وج���الل الّدي���ن عبد الرحمن ال�سيوطّي- بغي���ة الوعاة في طبقات اللغوّيين والنح���اة- ج 2- �س 401- ومحّمد باقر 

المو�س���وّي الخوان�س���ارّي الأ�سفهانّي- رو�سات الجّنات- ج 8- �س 124- وعبد الح�سين اأحمد الأمينّي- الغدير- ج 4- �س 

398(. اإّل اأّن ت�سريح اأكثر علماء الرجال باأّن جّده يدعى )محّمد( يدّل على اأّن هذا القول هو الأقرب اإلى الحقيقة. 

)3(  ذك���ر البع����س من اأمثال القر�سّي )عبد القادر بن اأبي الوفاء القر�سّي, الجواه���ر الم�سيئة- ج 2- �س 188( والفا�سّي )تقّي 

الّدي���ن محّم���د ابن اأحم���د الح�سنّي الفا�سّي المّكي, العق���د الثمين في تاريخ البلد الأمي���ن- ج 7- 310( اأّن الخوارزمّي يلّقب 

ب���� )خطي���ب خوارزم( وهذا ل يدّل على اختالٍف زائٍد. طبعًا عندما نعته البع�س ب�سيغ���ة اأفعل التف�سيل )اأخطب( اإّنما اأراد 

بذل���ك اإظهار التعظيم والتقدير والإحترام له وبيان تبّحره في اإن�ساء الخطابة. )راجع الخوارزمّي- المناقب- مقّدمة جعفر 

ال�سبحانّي- �س 17(.

- الم�سدر- ج 2- �س 401- محمود بن �سليمان الكفوّي- اأعالم 
ّ
- الم�سدر نف�سه- ج 2- �س 188- ال�سيوطي

ّ
)4(  القر�سي

الأخب���ار م���ن فقهاء مذهب النعمان نقاًل عن: مير حامد ح�سين الني�ساب���ورّي الهندّي- عبقات الأنوار في اإمامة الأئّمة 

الأطهار R- ج 6- �س 296.

)5(  جم���ال الّدي���ن اأبو الح�سن علّي بن يو�سف القفط���ّي- اإنباه الرواة على اأنباه النحاة- ج 3- ����س 232- القر�سّي- الم�سدر 

نف�سه- ج 2- �س 188- والفا�سّي- الم�سدر- ج 7- �س 310.
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الموؤمني���نQ( وكتاب )ق�سايا اأمي���ر الموؤمني���نQ( و)الأربعين في مناقب 

.)Qالنبّي الأمين( و)و�سّية اأمير الموؤمنين

ُيعتب���ر ه���ذا الم�سّنف )مقتل الح�سي���نQ( كتابًا تاريخّي���ًا روائّيًا, حيث ذكر 

ف���ي معظ���م اأخباره ال�سل�سل���ة ال�سندّية. وقد اأخ���ذت اأكثر مطالبه- كم���ا �سّرح بذلك 

الخوارزم���ّي ف���ي عّدة موا�سع م���ن كتابه- من كت���اب الفتوح لبن الأعث���م في ف�سله 

التا�سع اإلى نهاي���ة ف�سله الحادي ع�سر, وهي الف�سول التي تتحّدث عن معاوية حيث 

�سرع بطلب البيعة لولده يزيد وتنتهي ب�سهادة الإمام الح�سينQ مع اأن�ساره.

كان الخوارزمّي ي�سيف في بع�س الموارد اأخبارًا على الروايات التي ينقلها عن ابن 

 
)1(

الأعث���م ثّم يرجع ويقول ا�ستمرارًا في نق���ل الأخبار: )قال اأحمد بن اأعثم الكوفّي(

وق���د كان ينقل معظم هذه الأخبار الم�سافة م�سندة عن م�سايخه, وعلى راأ�سهم عند 

الخوارزم���ّي: جار اهلل بن عمر الزمخ�س���رّي )م 538 ه�(. واأبو من�سور ال�سهردار بن 

�سيرويه الديلمّي )م 558 ه�(. والح�سن بن اأحمد العّطار الهمدانّي )م 544 ه�(. واأبو 

الح�سن علّي بن اأحمد العا�سمّي.

ف�سول مقتل الخوارزمّي:

يحتوي كتاب الخوارزمّي على مقّدمٍة وخم�سة ع�سر ف�ساًل �سمن جزءين في مجّلٍد 

واح���د. ي�ستمل الجزء الأّول عل���ى ع�سرة ف�سول, والق�س���م الأّول من الف�سل الحادي 

ع�س���ر, ويت�سّم���ن الجزء الثاني الق�س���م الثاني من الف�سل الح���ادي ع�سر, والف�سول 

الأربعة المتبّقية. اأّما عناوين هذه الف�سول فهي على النحو الآتي:

الجزء الأّول:

1 -.Pبع�س ف�سائل النبّي

ف�سائل خديجة بنت خويلد.- 2

)1(  الخوارزمّي- مقتل الح�سينQ- ج 1- �س 254- 263- 308- 323.
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3 -.Qفاطمة بنت اأ�سد بن ها�سم بن عبد مناف اأّم اأمير الموؤمنين

4 -.Qبع�س ف�سائل اأمير الموؤمنين

5 -.Pبنت ر�سول اهلل Oف�سائل فاطمة الزهراء

6 -.Lف�سائل الح�سن والح�سين

7 -.Qة بالح�سين الف�سائل الخا�سّ

تنّبوؤ ر�سول اهللP حول الح�سينQ وما يجري عليه.- 8

ما جرى بين الح�سينQ وبين الوليد بن عتبة ومروان بن الحكم في المدينة, - 9

على عهد معاوية وبعد مماته.

م���ا ح�سل مع الح�سينQ حين اإقامته في مّك���ة, والر�سائل التي و�سلت اإليه - 10

من اأهل الكوفة, واإر�سال م�سلم بن عقيل اإلى الكوفة و�سهادته هناك.

خ���روج الح�سين بن علّيQ م���ن مّكة اإلى العراق, والح���وادث والوقائع التي - 11

ح�سلت اأثناء الم�سير, ونزوله في اأر�س الطّف )الق�سم الأّول(.

الجزء الثاني: �سهادة الإمام الح�سينQ )الق�سم الثاني(.

12 -.Qالعقوبات التي نزلت بقتلة الح�سين

13 -.Qبع�س ق�سائد الرثاء التي قيلت في الح�سين

زيارة الح�سين وف�سيلتها.- 14

15 -.Qالنتقام الذي نّفذه المختار بن اأبي عبيدة الثقفّي ثاأرًا للح�سين

وق���د تعّر����س الخوارزمّي, في نهاية هذا الف�سل, لحادث���ة قتل م�سعب بن الزبير 

واأخيه عبد اهلل.

الخوارزمّي وابن الأعثم:

اإّن الخوارزم���ّي, وكما �سبق معنا, قد ا�ستفاد كثي���رًا في روايته لواقعة كربالء, من 
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بدايته���ا اإلى ما قبل يوم عا�سوراء, من كت���اب الفتوح لبن الأعثم, ولكن عند المقارنة 

بي���ن اأخبار ابن الأعثم وبين الروايات التي اأورده���ا الخوارزمّي نجد بع�س الإ�سافات 

والختالفات والخت�سارات, والظاهر اأّن �سبب ذلك يعود اإلى عوامل ثالثة, الأّول: اأّن 

كت���اب الفتوح له ن�سخ متعّددة, وهي مختلفة من جه���ة الزيادات والخت�سارات, ومّما 

ي�سهد لهذا المّدعى, اختالف الن�سخ الموجودة فعاًل عن النقل الذي ذكره الخوارزمّي, 

وم���ن الأمثلة البارزة على ذلك اخت���الف الأ�سعار التي ذكرها ابن الأعثم, في الفتوح, 

من جهة الكّم ومن جهة الم�سمون, عن الأ�سعار التي اأوردها الخوارزمّي في مقتله.

الثان���ي: اأّن الخوارزمّي كان من اأ�سحاب المنب���ر والخطابة, وقد كان لهذا العمل 

تاأثي���ر كبير في تغيير بع����س روايات ابن الأعثم من ناحية الكّم, اأو من ناحية الكيف, 

اأو النق���ل بالمعن���ى لت�سبح تلك الأخبار اأكث���ر قبوًل عند القّراء, واأق���وى منطقًا لدى 

الم�ستمعين. طبعًا هذا التغيير في الكثير من الموارد كان اإلى حّد عدم تحريف اأ�سل 

الوقائع والأحداث.

الثال���ث: اأّن الح���وادث والق�سايا التاريخّي���ة يقع فيها- في الأع���ّم الأغلب- بع�س 

التغييرات والإ�سافات والخت�س���ارات, ل �سّيما مع طول المّدة الزمنّية الفا�سلة بين 

الموؤّلفين الذين ي�سرعون بالكتابة في القرون المتاأّخرة, وبين وقائع القرون الغابرة, 

فيقع حينئٍذ تلك التبّدلت عند الحديث عن التفا�سيل والتفريعات التي ل يوجد منها 

اأّي اأثٍر في م�سادرها الأّولّية.

البكرّي  محّمد  بن  اهلل  عبد  بن  اأحمد  الح�سن  اأبو   :Qالح�سين مقتل   -24

)القرن الخام�ص وال�ساد�ص(.

كت���ب البك���رّي ر�سالة مخت�سرة ح���ول الإمام الح�سينQ, يوج���د ن�سخة منها 

محفوظة با�سم )حديث وفاة �سّيدنا الح�سينQ( في مكتبة جامعة القروّيين في 

.
)1(

مدينة فا�س في مراك�س تحت الرقم )3/575, �س 77- 86(

)1(  ال�سّيد عبد العزيز الطباطبائّي- اأهل البيت R في المكتبة العربّية- �س 548- الرقم 706.
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انتق���د علم���اء الرجال من اأه���ل ال�سّنة البك���ريَّ انتقادًا لذع���ًا ونعتوه ب���� )الكّذاب 

. واأ�ساف ابن حجر 
)2(

ا����س( واأ�سّد كذبًا م���ن م�سيلمة الك���ّذاب  و )الق�سّ
)1(

الدّج���ال(

قائاًل: اإّن البكرّي اأورد في كتابه الم�سهور )الذروة في ال�سيرة النبوّية( اأخبارًا في حروب 

.
)3(

النبّيP اإّما اأّنها غير موجودة اأ�ساًل, واإّما اأّنه نقلها بطريقٍة خاطئة ومغلوطة

اإّن ر�سالة البكرّي هذه, واإن كانت مخت�سرة, اإّل اأّن اأ�سلوب كتابتها كان ممّيزًا وعلى 

ا�سين والأدباء, وكانت هذه طريق���ة جديدة ومبتكرة من اأمثال البكرّي  طريق���ة الق�سّ

الذي عا�س في القرن الخام�س وال�ساد�س, وقد كان هذا فتحًا جديدًا في عر�س تاريخ 

عا�سوراء بهذه الطريقة التي �سلكها البكرّي في كتابه »الذروة في ال�سيرة النبوّية«.

مدينة  تاريخ  )من   Qالح�سين الإمام   Pاهلل ر�سول  ريحانة  ترجمة   -25

دم�سق(: اأبو القا�سم علّي بن الح�سن هبة اهلل ال�سافعّي المعروف ب� )ابن ع�ساكر 

الدم�سقّي(- )م 571 ه�(.

عندم���ا �سرع اب���ن ع�ساكر بالحدي���ث عن العظم���اء والأ�سخا����س البارزين الذين 

�سكن���وا دم�سق اأو ج���اوؤوا اإليها واإلى اأطرافها و�سواحيه���ا, تعّر�س للكالم حول الإمام 

. وقد ت�سّمن كالمه عن الإمامQ وواقعة كربالء من الروايات 
)4(
Qالح�سين

)402( رواية ا�ستغرقت من ال�سفحات )150( �سفحة ولو اأّن الكثير منها مكّرر.

اإّن ه���ذا الكتاب ل يتمّتع بنظٍم وترتيٍب منا�سَبْين, بل في بع�س الق�سايا والعناوين 

. اإّل اأّن الأمر الذي يلفت النتباه في 
)5(

نج���د الأخبار موج���ودة ب�سكٍل متفّرٍق وم�سّت���ت

)1(  الذهبّي- ميزان العتدال- ج 1- �س 112- وابن حجر- ل�سان الميزان- ج 1- �س 202.

)2(  الذهبّي- �سير اأعالم النبالء- ج 19- �س 36.

)3(  ابن حجر- الم�سدر نف�سه.

)4(  تاري���خ مدين���ة دم�س���ق- ج 14- �س 111- 260- الرق���م 1566- وقد قام اأي�س���ًا المحّقق الجليل محّم���د باقر المحمودّي 

بتحقي���ق ه���ذا الق�سم وطبعه م�ستق���اّلً تحت عنوان )ريحانة ر�س���ول اهلل الإمام الح�سينQ من تاري���خ مدينة دم�سق(. 

م�سافًا اإلى ما اختاره المحقق ال�سّيد محّمد ر�سا الح�سينّي الجاللّي من اأخبار هذا الكتاب, وطبعه �سمن عّدة اأبواٍب تحت 

عنوان )الح�سينQ �سماته و�سيرته.

)5(  كم���ا ورد ف���ي الأخبار المتعّلق���ة بولدة الإمام و�سهادته وعمره ال�سريف, والروايات الت���ي تتحّدث عن العقوبات التي نزلت 

.Qبقتلة الإمام
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 باأ�سانيدها المذكورة 
)1(

م�سّنف ابن ع�ساكر هو نقله ق�سمًا من مقّدمة مقتل ابن �سعد

. هذا بال�سافة اإلى الأخبار الأخرى الت���ي اأوردها اأي�سًا عن ابن �سعد 
)2(

عن���ده اأي�سًا

:
)3(

ب�سورٍة متفّرقة في تاريخ دم�سق

اأوًل: اإّن الم�سّنف اختار من الأخبار ما كان غير م�سهور ومعروف منها, بل ذكر 

بع�س الم�سائل والق�سايا التف�سيلّية القليلة الأهّمّية من تلك الروايات.

ثاني���اً: ما اأ�سرنا اإليه �سابقًا, وهو التك���رار الزائد لم�سامين الروايات التي نقلها 

اب���ن ع�ساك���ر؛ يوجد مث���اًل ما يقرب م���ن مائة رواي���ة تتحّدث عن ي���وم و�سنة 

 ,
)4(

ولدة الح�سي���نQ و�سهادت���ه وم���ّدة عم���ره ال�سري���ف, وا�سم���ه وكنيته

واأكث���ر من )120( رواي���ة )اأي اأكثر من ربع �سيرة الإمامQ( حول مناقبه 

. هنا نجد اأّن هذين الق�سمين من الأخبار يحتويان على الكثير من 
)5(

وف�سائله

 P
ّ
الروايات المتكّررة, وهناك اأكثر من ثالثين روايٍة تتحّدث عن تنّبوؤ النبي

 ويوجد اأكثر من ع�سر 
)6(

 Qبمقتل الإمام الح�سين Qواأمير الموؤمنين

 ,
)7(

روايات تذكر منع بع����س الأ�سخا�س الإمامQ من الذهاب اإلى الكوفة

واأكث���ر م���ن ع�سرين رواية ح���ول ثورة الإم���امQ مع الخطب الت���ي األقاها 

, واأكثر من ع�سري���ن خبرًا يتحّدث ع���ن الوقائع الغريبة 
)8(

ف���ي يوم عا�س���وراء

, وهناك ع�سرون رواية 
)9(
Qوالخارقة للع���ادة التي ح�سلت بعد �سهادت���ه

)1(  ابن �سعد- ترجمة الإمام الح�سينQ ومقتله- �س 53- 63- الرقم 282- 285.

)2(  اب���ن ع�ساك���ر- ترجمة ريحانة ر�سول اهللP الإم���ام الح�سينQ- �س 287- 301- الحدي���ث 255- 258- وله اأي�سًا: 

تاريخ مدينة دم�سق- ج 14- �س 204- 213.

)3(  راج���ع مثاًل: اب���ن ع�ساكر- الم�سدر- �س 37- والحديث 31- ����س 275- 276- والحديث 241- 242- �س 308- 309- 

والحدي���ث 266- 268 و����س 386 الحدي���ث 310- 311- يق���ارن بالترتيب بروايات اإبن �سعد في كتاب���ه �س 17- 49- 50- 

والحديث 278- 280- �س 64 والحديث 290 و�س 90- الحديث 320.

)4(  اب���ن ع�ساك���ر- ترجمة ريحانة ر�سول اهللP الإمام الح�سينQ- ����س 20- 40- الحديث 10- 38- و�س 412- 443- 

الحديث 349- 396.

)5(  الم�سدر نف�سه- �س 51- 199- رقم الخبر 55- 177.

)6(  الم�سدر ال�سابق- �س 236- 275- الحديث- 213- 240- و�س 341- 344- الخبر 278- 280.

)7(  الم�سدر نف�سه- �س 278- 285- الحديث 244- 254 واأي�سًا �س 288- 293- 298.

)8(  الم�سدر ال�سابق- �س 287- 325 و340- الخبر 255- 277.

)9(  الم�سدر نف�سه- �س 353- 367- الحديث 287- 309.
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, واأّما ما تبقى من الأخبار 
)1(
Qتت�سّمن العقوبات التي نزلت بقتلة الإمام

فهي متفّرقة ومختلفة في م�سامينها ومو�سوعاتها.

كم���ا يالحظ, فاإّن اب���ن ع�ساكر- وبالمقارن���ة بحجم الترجمة الت���ي عر�سها حول 

الإم���ام الح�سينQ- نج���د فقط ما يقرب م���ن الع�سرين رواية تتح���ّدث عن ثورة 

الإم���امQ و�سهادته مع اأن�ساره, م�سافًا اإلى بيان ما هو الأهّم اأي�سًا من كّل ذلك, 

وه���و الهدف من نه�ستهQ. اإّن ال�سبب في هذا الإجمال يكمن في كونه من اأهالي 

ب���الد ال�سام ومن �سّكان دم�سق الذين كانوا يوال���ون بني اأمّية ويوؤّيدونهم, كما هو حال 

 R الكثير من موؤّرخيهم, ول نجد لديهم في المقابل اهتمامًا ملحوظًا باأهل البيت

ول المحّب���ة له���م, ولذا ن���رى هوؤلء ل يذك���رون, كما ينبغ���ي, جنايات بن���ي اأمّية التي 

ارتكبوها في حّق الإمام الح�سينQ وعياله واأن�ساره في واقعة عا�سوراء.

 
)3(

ّ
 )م 742 ه�( والذهبي

)2(

الأم���ر الأخير الذي يجدر ذكره هنا, هو اأّن المّزّي

)م 748 ه����( نق���ال الكثي���ر من روايات اب���ن ع�ساكر فيم���ا يرتبط ب�سي���رة الإمام 

الح�سينQ وثورته.

26- مناقب اآل اأبي طالب اأبو عبد اهلل محّمد بن علّي بن �سهراآ�سوب )م 588 ه�(:

تناول ابن �سهراآ�سوب الحديث عن مقتل الإمام الح�سينQ في ف�سل م�ستقلٍّ 

عندم���ا تعّر�س ل�سي���رة الإم���امQ وف�سائله ومناقب���ه, فهو بعد اأن بّي���ن في عّدة 

ف�س���ول �سيئًا من معجزات الإمامQ ومكارم اأخالق���ه والحوادث الخارقة للعادة 

الت���ي ح�سلت بع���د �سهادته, وبعد اأن اأورد بع�س الأخبار الت���ي تبّين المحّبة ال�سديدة 

والعالق���ة القوّية بين النبّيP وبين الإم���ام الح�سينQ والتي تتحّدث اأي�سًا عن 

تاريخ ولدته واألقابه, وعندها �سرع بالبحث حول واقعة عا�سوراء.

)1(  اب���ن ع�ساكر- ترجم���ة ريحانة ر�سول اهللP الإمام الح�سينQ- ����س 368- 376- الحديث 310- 317- و�س 446- 

448- الحديث 398- 399.

)2(  جمال الّدين اأبو الحّجاج يو�سف المّزي- تهذيب الكمال في اأ�سماء الرجال- ج 6- �س 396- 449- الرقم 1323.

)3(  �سم�س الّدين محّمد بن اأحمد بن عثمان الذهبّي- �سير اأعالم النبالء- ج 3- �س 280- 321- الرقم 48.
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كم���ا هو وا�سح من عنوان الكتاب فاإّنه لي�س م�سّنفًا تاريخّيًا, بل اإّن الموؤّلف حاول 

جم���ع الأخبار والروايات حول مناقب الأئّمة R وف�سائلهم, مع الإ�سارة اإلى �سيء 

من وقائع ع�سرهم, من دون مراعاٍة للترتيب الزمنّي فيها.

اإّن اب���ن �سهراآ�س���وب, وب�سبب مراع���اة الخت�سار ف���ي كتابه واجتن���اب التف�سيل 

والتطوي���ل فيه, ل���م يتعّر�س اإلى جزئّيات واقعة عا�س���وراء وتف�سيالتها, لكّنه تناولها 

بالإجمال م�سافًا اإلى اأّنه لم يراع كثيرًا الترتيب الزمنّي بين الأحداث, بل لم يتعّر�س 

اأ�ساًل لكثير من الوقائع ب�سبب اختياره بع�سها دون البع�س الآخر.

وق���د نقل الم�سّنف ح���ول �سيرة الإمام الح�سينQ ومناقب���ه وواقعة عا�سوراء 

 Qوالإمام ال�سادق Qروايات عدي���دة عن الإمام ال�سّج���اد Qو�سهادت���ه

والإم���ام الر�ساQ, م�سافًا اإل���ى الأخبار التي اأوردها عن م�س���ادر متعّددة مثل: 

اأن�س���اب الأ�سراف للبالذرّي, وتاري���خ الطبرّي, ومقتل ابن بابوي���ه, وف�سائل الع�سرة 

لأبي ال�سعادات, وحلية الأولياء لأبي نعيم الأ�سفهانّي, وعن اأ�سخا�ٍس مثل اأبي مخنف, 

و�سعيب ب���ن عبد الرحمان الخزاع���ّي, وال�سّيد الجرجانّي, وابن مه���دّي المامطيرّي 

وعبد اهلل بن اأحمد بن حنبل, و�ساكر بن غنمة واأبي الف�سل الها�سمّي.

هنا يجدر ذكر بع�س الأمور حول الأخبار والروايات التي نقلها ابن �سهراآ�سوب:

الأّول: يعتب���ر ابن �سهراآ�س���وب ال�سخ�س الوحيد, بعد اب���ن الأعثم, الذي ينقل 

كالم الإم���ام الح�سينQ الم�سهور »اإّني لم اأخرج اأ�سرًا ول بطرًا...«, اإّل 

اأّن���ه مع وج���ود فارٍق بينهما وهو اأّن ابن �سهراآ�س���وب يعتبر هذا الكالم جوابًا 

م���ن الإمامQ )ولي����س و�سّية خطّية منه اإلى اأخي���ه محّمد بن الحنفّية( 

لأ�سخا����س من اأمثال محّمد ب���ن الحنفّية, وعبد اهلل ب���ن مطيع وابن عّبا�س 

 .
)1(

الذين حاولوا منع الإمامQ من الذهاب اإلى العراق

الثاني: اأّن ابن �سهراآ�سوب, واإن كان قد نقل بع�س الأخبار عن اأبي مخنف, ولكّنه 

)1(  ابن �سهراآ�سوب- مناقب اآل اأبي طالب- ج 4- �س 96- 97.
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, م�سافًا اإلى اأّنها غير معقولة ول يمكن 
)1(

في بع�س الموارد, روى عنه روايات

القبول بها, فاإّننا ل نجد لها اأثرًا في الم�سادر القديمة المعتبرة. وهنا يظهر 

اأّن الأخب���ار المجعولة التي ن�سبت اإلى اأب���ي مخنف كانت رائجة في ع�سر ابن 

�سهراآ�سوب الذي نقل بع�سًا منها.

الثال���ث: اإّن اب���ن �سهراآ�سوب واإن لم ي�سّرح باأّن اأخب���ار مبارزات اأ�سحاب الإمام 

الح�سي���نQ وارتجازاتهم منقولة عن فت���وح ابن الأعثم, اإّل اأّنه, ومع قليل 

م���ن التاأّمل والبح���ث والمقارنة بين هذي���ن الكتابين, يتبّي���ن ب�سهولٍة الت�سابه 

.
)2(

الكبير بينهما, واأّن ابن �سهراآ�سوب قد نقل الكثير عن كتاب ابن الأعثم

الراب���ع: اإّن ابن �سهراآ�سوب هو الموؤّرخ الوحيد م���ن المتقّدمين الذي نقل اأخبارًا 

ح���ول واقع���ة كربالء ل يمك���ن تعّقلها ول القب���ول بها, مثاًل هو ي���روي اأّن قتلى 

الأع���داء بي���د الإمام الح�سي���نQ- ما ع���دا الجرحى- قد بل���غ )1950( 

. وكذا ما ذكره ح���ول �سهادة اأبي الف�سل العّبا����س, فاإّنه يختلف عّما 
)3(

رج���اًل

رواه ال�سيخ المفيد.

الخام����ص: اإّن هذا الكتاب يعّد اأقدم م�سدر لالأراجيز التي اأطلقها العّبا�س, وما 

, في يوم عا�س���وراء والتي لم يرد 
)4(

قال���ه اأي�س���ًا الإمام الح�سينQ منه���ا

ذكرها في اأّي م�سدر اآخر..

بن  علّي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  اأبو  والملوك:  الأمم  تاريخ  في  المنتظم   -27

محّمد بن الجوزّي )م 597 ه�(.

تحّدث ابن الجوزّي في جزء من كتابه عن واقعة عا�سوراء عند عر�سه لوقائع �سنة 

)1(  ابن �سهراآ�سوب- مناقب اآل اأبي طالب- ج 4- �س 65- 66.

)2(  الم�س���در ال�ساب���ق- �س 109- 118- يقارن بابن الأعثم- كتاب الفت���وح- ج 5- �س 101- 115- كان ابن �سهراآ�سوب بعد 

نقل���ه مب���ارزة كّل واح���د من اأ�سحاب الإمامQ وما يرتجزه م���ن الأ�سعار, يذكر عدد قتلى ع�سك���ر عمر بن �سعد باأعداد 

كبيرة ل يعلم الم�سدر الذي اعتمد عليه.

)3(  الم�سدر نف�سه- ج 4- �س 120.

)4(  مثل اأبيات: »اأنا الح�سين بن عليّ  اأحمي عيالت اأبي...«.
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. وكانت طريقة كتابته تركيبّية مع حذف الأ�سانيد, ورواياته في هذا 
)1(

)60 و61 هـ(

المج���ال �سبيهة جّدًا بروايات الطب���رّي, ولو اأّنه كان يذكر في بع����س الموارد اأخبارًا 

.
)2(

م�سندة

28- الكامل في التاريخ: عّز الّدين اأبو الح�سن علّي بن اأبي الكرم المعروف ب� )ابن 

الأثير( )م 630 ه�(.

كتب ابن الأثير كتابه )الكامل في التاريخ( بعد الطبرّي بثالثة قرون وقد �سّرح بنف�سه 

, اأّن معظم روايات هذا الكتاب مقتب�سة من تاريخ الطبرّي, ولذا 
)3(

في مقّدمة كتابه

Qنراه قد نقل اأي�سًا اأخبار حوادث �سنة )60 و61 ه�(. حول مقتل الإمام الح�سين

. طبعًا هو �س���ّرح اأي�سًا في 
)4(

ع���ن رواي���ات الطبرّي مع الخت�سار وح���ذف الأ�سانيد

 اأو في 
)6(

 اأّنه قام بزيادة بع�س ال�سافات �سم���ن روايات الطبرّي
)5(

مقّدمة الكت���اب

�ْسد الغابة في معرفة ال�سحابة( 
ُ
. وفي م�سّنف اآخر لبن الأثي���ر وهو )اأ

)7(

اأواخره���ا

تعّر�س فيه للحديث عن ولدة الإمام الح�سينQ و�سهادته وبع�س مناقبه وثورته 

. وقد �سّرح في ق�سّية قاتل الإم���امQ بعد نقله اأقواًل 
)8(

�سم���ن خم�س �سفح���ات

.
)9(

عديدة: اإّن ال�سحيح اأّن قاتل الح�سين بن علّي هو �سنان بن اأن�س

29- مثير الأحزان: نجم الّدين جعفر بن محّمد بن جعفر بن اأبي البقاء هبة اهلل 

.
(10(

ابن نما الم�سهور ب� )ابن نما الحّلي( )م 645 ه�(

)1(  ابن الجوزّي- المنتظم- ج 5- �س 322- 329- 335- 347.

)2(  الم�سدر ال�سابق- ج 5- �س 342- 346.

)3(  ابن الأثير- الكامل في التاريخ- ج 1- �س 5.

)4(  الم�سدر نف�سه- ج 3- �س 263- 303.

)5(  الم�سدر ال�سابق.

)6(  كما في نقل بيتين عن عمر بن �سعد: )اأاأترك ملك الرّي والرّي منيتي...(- )الم�سدر- ج 3- �س 283(.

)7(  كما في نقل خبرين حول �سهادة الإمام الح�سينQ اأحدهما عن ابن عّبا�س والآخر عن اأّم �سلمة )الم�سدر- ج 3- �س 303(.

)8(  ابن الأثير- اأ�سد الغابة في معرفة ال�سحابة- ج 2- �س 18- 22.

)9(  الم�سدر ال�سابق- �س 21.

)10(  اختلف العلماء حول �سنة وفاته, قال ال�سيخ اآقا بزرك اإّنها عام 645- )الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة(- ج 13- �س 170- 

وج 19- �س 349 واأّما المحّدث القّمي فقد اعتبر اأّن تلك ال�سنة هي عام وفاة اأبيه نجيب الّدين, ولم يذكر �سنة وفاة نجم 

الّدين )الكنى والألقاب- ج 1- �س 442(.
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رّت���ب ابن نما هذا الكتاب ح���ول واقعة كربالء في ثالثة مقا�س���د, الأّول: يتحّدث 

ع���ن الأمور التي ح�سلت قبل معرك���ة كربالء, مثل ولدة الإمام الح�سينQ وتنّبوؤ 

ر�س���ول اهللP ب�سه���ادة الإمامQ ووقائ���ع ثورة عا�سوراء من حي���ن موت معاوية 

وطل���ب البيعة ليزيد وخروج الإمامQ من المدينة اإلى حين الو�سول اإلى كربالء, 

واأي�سًا عر�س الن�ساطات والتحّركات ال�سعبّية, وثورة م�سلم بن عقيل.

المق�س���د الثان���ي: تحّدث في���ه الم�سّنف ب�س���كل مخت�سر, عن اأّي���ام الإقامة في 

كربالء, وليلة عا�سوراء ويومها, ووقائع المعركة و�سهادة بني ها�سم, اإلى حين �سهادة 

الإمامQ وبع�س الحوادث التي وقعت بعد ال�سهادة.

المق�س���د الثال���ث: يتن���اول فيه بع�س الق�ساي���ا التي ح�سلت بع���د ال�سهادة وبيان 

حادث���ة اأ�سر اأهل البي���ت R وحملهم اإلى الكوفة ثّم اإلى ال�س���ام ثّم اإرجاعهم اإلى 

المدينة المنّورة.

نق���ل الخوان�س���ارّي عن ال�سهي���د الثاني احتم���ال اأن يكون كتاب )مثي���ر الأحزان( 

وكت���اب اآخ���ر له با�س���م )ذوب الن�سار( لي�سا لب���ن نما بل لحفيده ال���ذي يحمل ا�سم 

. اإّل اأّن العاّلمة ال�سّيد مح�سن الأمي���ن رّد هذا الكالم بقوله: لي�س معلومًا اأن 
)1(

ج���ّده

.
)2(

يكون لبن نما حفيد يحمل ا�سمه

محّمد  بن  اأحمد  بن  حميد  الزيدّية:  الأئّمة  مناقب  في  الوردّية  الحدائق   -30

المحلَّى )م 652 ه�(.

تحّدث المحلَّى الذي يعّد من علماء الزيدّية ومحّققيهم, في كتابه هذا, بما يقرب 

 حول ثورة الإمام الح�سي���نQ عند بحثه في �سيرة الأئّمة 
)3(

م���ن خم�سين �سفحة

الذين خا�سوا ثورات �سّد حّكام و�سالطين زمانهم.

)1(  محّمد باقر الخوان�سارّي- رو�سات الجّنات في اأحوال العلماء وال�سادات- ج 2- �س 179.

)2(  ال�سّيد مح�سن الأمين العاملّي- اأعيان ال�سيعة- ج 4- �س 159.

)3(  المحّلى- الحدائق الوردّية في مناقب الأئّمة الزيدّية- ج 1- �س 188- 234.
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فبعد عر�س���ه لأخبار ولدة الإمامQ وخ�سائ�س���ه و�سفاته ومناقبه, تحّدث, 

باخت�ساٍر, عن ثورة عا�سوراء, معتمدًا على الروايات الم�سهورة. اإّن من ممّيزات هذا 

الكت���اب الالفتة للنظر هو تعداده لأ�سماء �سه���داء كربالء التي نقلها عن الف�سيل بن 

الزبير واإن لم ي�سّرح المحلَّى بذلك اإّل اأّنه عند المقارنة بين الكتابين يظهر جلّيًا اأّن 

الجزء الأكبر من هذا المو�سوع قد نقله عن الف�سيل.

 Qوم���ن الروايات التي ذكره���ا اأي�سًا بيان ح���وادث ما بعد �سه���ادة الإمام

وحم���ل الأ�سرى اإلى الكوفة ثّم ال�سام, واحتجاجاته���م هناك, اإلى حين العودة اإلى 

المدينة.

ونق���ل اأي�سًا زي���ارة جابر وعطّي���ة العوفّي لقب���ر الإمام الح�سي���نQ ومحاولة 

المتوّكل لمحو اأثر القبر ال�سريف.

 .Qفي ال�سفحات الأخيرة يذكر المحلَّى ق�سائد بع�س ال�سعراء في رثاء الإمام

وم���ن روايات���ه المثيرة لالهتم���ام تعيين �سنة ولدة عل���ّي الأكبر, ويعتبره���ا قبل نهاية 

. هذا, مع اأّن بع�س الم�سادر المتقّدمة, 
)1(

خالفة عثمان ب�سنتين اأي في عام )33 هـ(

مث���ل مقات���ل الطالبّيين, ذكرت اأّن علّي الأكبر قد ولد في عهد خالفة عثمان, من دون 

تعيي���ن اأّي زماٍن في ذلك. يمكن القول- ب�سكٍل ع���اّم- اإّن الم�سّنف قد ا�ستفاد كثيرًا, 

في روايته وقائع ما بعد ال�سهادة, من كتاب )مقتل الح�سينQ( للخوارزمّي.

31- تذكرة الخوا�ّص من الأّمة بذكر خ�سائ�ص الأئّمة R يو�سف بن قزغلّي 

البغدادّي المعروف ب� )�سبط بن الجوزّي( )م 654 ه�(:

تح���ّدث �سبط ب���ن الجوزّي بما يق���رب من ثلث المجّل���د الثاني من ه���ذا الكتاب, 

 ف���ي البداية, وبعد 
)2(

ف���ي الباب التا�س���ع حول �سيرة الإم���ام الح�سينQ ونه�سته

الإ�سارة اإلى تاري���خ ولدة الإمامQ وكنيته واألقابه, نقل اأخبارًا تدّل على المنزلة 

)1(  الم�سدر ال�سابق- �س 201.

)2(  �سبط بن الجوزّي- تذكرة الخوا�ّس من الأّمة بذكر خ�سائ�س الأئّمة R- ج 2- �س 115- 282.
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ة للح�سينQ عند ر�س���ول اهللP وبع�س الروايات حول موقف  والمكان���ة الخا�سّ

الإم���ام الح�سينQ من الخليفة الثاني ومروان بن الحك���م. ثّم اأورد تحت عنوان 

)ذكر �سيرته مخت�سرًا( روايات ثورة كربالء التي بداأت مع موت معاوية وطلب البيعة 

ليزي���د. اإّن اإحدى الرواي���ات التي تفّرد اب���ن الجوزّي في نقله���ا بالتف�سيل هي رواية 

الر�سال���ة التي بعث بها يزيد اإلى ابن عّبا����س ليمنع الإمام الح�سينQ من القيام 

.
)1(

بثورته, مع ذكر جواب ابن عّبا�س عليها

وم���ن ث���ّم يتن���اول بالحديث ثورة م�سل���م في الكوف���ة, و�سهادته وذه���اب الإمام 

الح�سي���نQ اإلى الع���راق, وا�ست�سهاده م���ع اأن�ساره, وذكر اأ�سم���اء �سهداء بني 

ها�س���م. ونقل حول قاتل الإمامQ ع���ّدة اأقواٍل, ثّم �سّرح باأّن اأ�سّحها هو �سنان 

 بم�ساركة ال�سمر.
ّ
بن اأن�س النخعي

البح���ث الآخ���ر الذي تعّر�س ل���ه �سبط بن الج���وزّي ما يرتبط بحم���ل الأ�سرى مع 

الروؤو�س اإلى الكوفة وال�سام.

وذك���ر بالن�سب���ة اإلى مكان دفن راأ�س الإمامQ خم�سة اأق���واٍل ثّم قال: ففي اأّي 

مكان راأ�سه اأو ج�سده فهو �ساكن في القلوب وال�سمائر, قاطن في الأ�سرار والخواطر, 

)2(

اأن�سدنا بع�س م�سايخنا في هذا المعنى:

���ْي���َن ُح�������سَ ال�����َم�����ْوَل�����ْى  َت����ْط����ُل����ُب����ْوا  ِب�����َغ�����ْرِبَلْ  ْو 
َ
اأ ������ْرٍق  �������سَ ْر���������سِ 

َ
ِب��������اأ

َج�������ْوا َوَدُع��������������ْوا ال����َج����ِم����ْي����َع َوَع�������رِّ
)1(

ِب���َق���ْل���ِب���ي  ���َه���ُدُه  َف���َم�������سْ َن�����ْح�����ِوي 

واأّم���ا المطال���ب المتبقّية من ه���ذا الف�سل فهي: بع�س المرثّي���ات الواردة في 

الإم���امQ ثّم ذكر الحم���رة التي ظهرت في ال�سماء بع���د �سهادتهQ وما 

لح���ق ذلك, ور�سال���ة يزيد اإلى ابن عّبا����س )بعد �سهادة الإم���امQ( وجوابه 

)1(  �سب���ط ب���ن الج���وزّي- تذكرة الخوا�ّس م���ن الأّمة بذك���ر خ�سائ�س الأئّم���ة R- ج 2-�س 133- 136- ذك���ر ابن �سعد 

باخت�سار خبر الر�سالة وجوابها- )ترجمة الح�سينQ ومقتله- �س 59- 60(

)2(  الم�سدر نف�سه- ج 2- �س 206- 209.
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عليه���ا, واأولد الح�سي���نQ, وجزاء قتل���ة الإمامQ والنتق���ام من الذين 

اعت���دوا عليهQ, )وث���ورة التّوابين والمخت���ار وقتل ابن زي���اد(. وف�سل حول 

جواز لعن يزيد بن معاوية.

من الروايات المثيرة لالنتباه, في هذا الكتاب, ذكر خبر �سهادة الطفل الر�سيع, 

ح�س���ب رواية ه�سام الكلبّي )تلمي���ذ اأبي مخنف( التي تختلف ع���ن الروايات الواردة 

ف���ي الم�س���ادر المتقّدمة ويقول: عندما اأخذ الطفل بالب���كاء من �سّدة العط�س تناوله 

الإم���امQ بين يديه ونادى بالنا�س: »اأّيها الق���وم, اإن لم ترحموني فارحموا هذا 

 .
)1(

الطفل«, فرمى اأحد الأعداء الطفل ب�سهم فقتله

الم�ساأل���ة الأخرى الت���ي ت�ستحّق اللتفات, في ه���ذا الكتاب, ه���ي اأّن ابن الجوزّي 

كان ف���ي حوزته بع����س المقاتل المفقودة في زماننا الحا�س���ر, والتي نقل عنها بع�س 

الموؤّرخي���ن المتقّدمين ف���ي م�سّنفاتهم, وقد نقل ابن الجوزّي بع�س الأخبار عن تلك 

 
)2(

المقات���ل, كم���ا نقل في عّدة موا�سع ع���ن مقتل الح�سين لمحّمد بن ه�س���ام الكلبّي

, وهذا مّما يدّل عل���ى اأّن هذه المقاتل 
)5(

 واب���ن اأبي الدنيا
)4(

 والمدائنّي
)3(

والواق���دّي

كانت ل تزال موجودة اإلى القرن ال�سابع, وما قبل غزو المغول لبالد الم�سلمين.

الق�ساعّي  بكر  اأبي  بن  اهلل  عبد  بن  محّمد  ْبط:  ال�سِّ خبر  في  ْمط  ال�سِّ درر   -32

المعروف ب� )ابن اأبار البلن�سّي( )م 658 ه�(:

هذا الكتاب هو عبارة عن رثاء نثرّي في الإمام الح�سينQ واأهل بيته, كما اأّن 

فه الآخر )معادن اللجين في مراثي الح�سينQ( هو رثاء �سعرّي في ذلك. م�سنَّ

اإّن نثر هذا الكتاب )درر ال�سمط( عميق ومعّقد وم�سّجع, يحتوي على نكاٍت اأدبّية 

)1(  �سبط بن الجوزّي- تذكرة الخوا�ّس من الأّمة بذكر خ�سائ�س الأئّمة R- ج 2- �س 164.

)2(  الم�سدر- ج 2- �س 135- 145- 148- 156- 163- 167- 172- 182- 185- 187- 203- 206- 207.

)3(  الم�سدر نف�سه- �س 133- 134- 138- 151- 154- 157- 163- 171- 182- 187- 193- 198- 199- 209.

)4(  الم�سدر- �س 179- 187- 225.

)5(  الم�سدر- �س 184- 188- 197- 199- 200.
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وق���د اأن�س���ئ على طريق���ة المقامات, ومتن األفاظ���ه مخت�سر, طبع ه���ذا الكتاب في 

)126( �سفح���ة مع حوا�ٍس لم�سّححه ومحّققه, الذي تناول حياة الم�سّنف ومكانته 

العلمّي���ة وقيم���ة كتابه اإل���ى ال�سفح���ة )60( بما يقرب م���ن خم�سين �سفح���ة, واأّما 

ال�سفح���ات المتبقّية )66 �سفحة( فما يقرب م���ن ن�سفها ُيعتبر حوا�سَي وهوام�َس, 

وعلي���ه فاإّن اأ�سل الكتاب ل يتعّدى )30( �سفحة يت�سّمن ن�سفها الحديث عن الإمام 

.
)1(
Qالح�سين

ل يوج���د لمطال���ب هذا الكتاب عناوين, ب���ل كّل ق�سٍم منه يب���داأ بعنوان )ف�سل(. 

وق���د اأ�س���ار الم�سّنف, ف���ي حديثه عن نه�سة عا�س���وراء, اإلى الر�سائ���ل التي بعث بها 

اأه���ل الكوف���ة للح�سي���نQ واإر�سال م�سل���م اإليهم, وخروج الإم���امQ من مّكة 

وذهاب���ه اإلى العراق, ومالقاته مع الح���ّر و�سهادته في اآخر المطاف. وقد عّد البع�س 

البلن�س���ّي �سيعّيًا ب�سب���ب المدائح التي اأبداه���ا للح�سينQ واأنواع ال���ذّم والتقريع 

. كتب اأب���و �سعيد بن م�سعود الماغو�س���ّي )م 1016 ه�( في اأوائل 
)2(

ال���ذي كاله ليزيد

القرن الحادي ع�سر, �سرحًا على كتاب البلن�سّي با�سم )نظم الفرائد الغرر في �سلك 

.
)3(

ف�سول الدرر(

حلب(  تاريخ  في  الطلب  بغية  كتاب  )من   -Qالح�سين الإمام  ترجمة   -33

كمال الّدين عمر بن اأحمد بن اأبي جرادة الحلبّي الم�سهور ب� )ابن العديم( 

)م 660 ه�(.

يحتوي هذا الكتاب على )248( رواية حول الإمام الح�سينQ وعا�سوراء وهو 

ل, من ا�ستخراج وتحقي���ق وت�سحيح بع�س  ماأخ���وذ من كتاب )ابن العدي���م( المف�سّ

المحّققين المعا�سرين.

)1(  الف�سول التي تتحّدث عن الإمام الح�سينQ من ال�سفحة 93 وما بعدها.

)2(  ال�سيخ اآقا بزرك- الم�سدر- ج 4- �س 409- وج 8- �س 124- 125.

)3(  لالإّط���الع اأكث���ر حول هذا الكتاب يراج���ع- ال�سّيد عبد العزي���ز الطباطبائّي- اأهل البيت R ف���ي المكتبة العربّية- �س 

.648 -647 -167 -165
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اإّن اأ�سل���وب ال�س���رد الروائ���ّي, ف���ي ه���ذا الأث���ر م���ن ناحي���ة المطال���ب والمباحث 

والمو�سوع���ات, �سبي���ه بما هو موجود ف���ي كتاب ابن ع�ساكر, ما ع���دا الجزء المتعّلق 

 كم���ا �سّرح بذلك 
)1(

بالمقت���ل فاإّن���ه مقتب�س من كت���اب الدينورّي )الأخب���ار الطوال(

الكاتب نف�سه.

34- الملهوف على قتلى الطفوف علّي بن مو�سى بن جعفر بن طاوو�ص )م 664 ه�(:

رّتب ال�سّيد ابن طاوو�س هذا الكتاب على ثالثة عناوين واأق�سام, كما فعل ابن نما 

ف���ي كتابه مثير الأحزان. في الق�سم الأّول تحّدث عن الأمور التي ح�سلت قبل معركة 

كربالء, والق�سم الثاني فيه بيان لمعركة يوم عا�سوراء, والق�سم الثالث يعر�س وقائع 

ما بعد ال�سهادة.

وق���د ذكر الم�سّن���ف اأّن الهدف من ت�سني���ف هذا الكتاب ه���و ا�سطحاب زائري 

الإم���ام الح�سينQ كتابًا في المقتل, م�سافًا اإلى كت���اب )م�سباح الزائر وجناح 

الم�سافر( ليكتفوا به عن اأّي مقتل اآخر, وقد جعل ابن طاوو�س هذا المقتل مخت�سرًا 

. وفي راأيه اأّن كّل م���ن يّطلع على هذا الكتاب 
)2(

ليتنا�س���ب مع وقت الزائري���ن ال�سّيق

.
)3(

وعلى ترتيبه �سيكت�سف عّلة اخت�ساره, وما يمتاز به من بقّية المقاتل

اإّن الأخب���ار والروايات التي رواها ابن طاوو�س وطريقة كتابتها واختياره للمطالب 

ت�سب���ه كثيرًا ما هو موجود في كتاب )مثير الأح���زان( واإن ذكر هو- ح�سب راأيه- اأّن 

.
)4(

اأحدًا لم ي�سبقه في كتابة هذا المقتل بخ�سائ�سه وامتيازاته من قبل اأبدًا

وهن���اك بع�س الروايات التي تفّرد بنقلها ال�سّيد ابن طاوو�س, مثل حديث )الم�سّية( 

 Qالم�سهور, وكذا الحوار الذي ح�سل بين محّمد بن الحنفّية وبين الإمام الح�سين

)1(  اب���ن العدي���م- ترجمة الإمام الح�سينQ- �س 141- 156- يق���ارن ق�سم المقتل من هذا الكتاب برواية الّدينورّي حول 

هذا المو�سوع في كتابه: الأخبار الطوال- �س 247- 261.

)2(  ال�سّيد ابن طاوو�س- الملهوف على قتلى الطفوف- �س 87.

)3(  الم�سدر ال�سابق- �س 234.

)4(  محّمد الإ�سفنديارّي- م�سّنفات �سيرة الإمام الح�سينQ- �س 80 نقاًل عن ال�سّيد ابن طاوو�س- الإجازات لك�سف طرق 

ني من الإجازات- �س 65. المغازات فيما يخ�سّ
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اأثناء خروجه من مّك���ة, ومثل القولين الم�سهورين عن الر�سول الأعظمP, الأّول: »اإّن 

اهلل �ساء اأن يراك قتياًل«, جوابًا لمن �ساأل: لماذا يريد الإمامQ الخروج من مّكة؟. 

 Qوالثان���ي: »اإّن اهلل �ساء اأن يراهّن �سباي���ا«, جوابًا لمن �ساأل عن عّلة اإخراج الإمام

. اإّن هذا الخب���ر واإن لم يكن موجودًا ف���ي اأّي م�سدٍر �ساب���ٍق على كتاب 
)1(

للن�س���اء مع���ه

)الملهوف( اإّل اأّنه وح�سب بع�س ن�سخه فاإّن ابن طاوو�س قد نقل هذا الخبر من م�سدٍر 

قدي���م تحت عنوان )اأ�سل اأحمد اب���ن الح�سين بن عمر بن بريدة( الذي ينقل هو بدوره 

.
)2(

عن �سخ�سٍ اآخر با�سم محّمد بن داود القّمي

م�ساف���ًا اإلى ما ذكر ف���اإّن بع�س روايات هذا الكتاب ماأخوذة من مقتل الخوارزمّي 

ال���ذي ينقل هو بدوره- وكما �سبق القول مّنا- عن كتاب الفتوح لبن الأعثم, وهذا ما 

.Oنجده في الكلمة الم�سهورة: »ما راأيت اإّل جمياًل« المن�سوبة اإلى ال�سّيدة زينب

.
(3(

35- ك�سف الغّمة في معرفة الأئّمة R: علّي بن عي�سى الأربلّي )م 692 ه�(

�س  كتب الأربلّي هذا الكتاب ف���ي القرن ال�سابع, حول �سيرة الأئّمة R, وخ�سّ

للحدي���ث عن �سيرة الإمام الح�سينQ وثورة عا�سوراء, اثني ع�سر ف�ساًل م�سافًا 

اإل���ى بح���ٍث حول الوقائ���ع التي ح�سلت بعد �سه���ادة الإمامQ بم���ا يقرب من ربع 

, وهذه هي عناوين تلك الف�سول:
)4(

المجّلد الثاني

ولدة الإمام الح�سينQ  2- ن�سبه ال�سريف  3- ت�سميته  4- كنيته ولقبه    -1

5- ما ورد عن النبّيP في حّقه واإمامته  6- �سجاعته ومروءته  7- جوده وكرمه  8- 

اأقواله  9- اأولده  10- عمره ال�سريف  11- خروجه اإلى العراق  12- �سهادته ومقتله.

ح�س���ب كالم الأربل���ّي فقد كتب المجّلد الأّول من ه���ذا الكتاب )الذي يتحّدث عن 

)1(  ال�سّيد ابن طاوو�س- الملهوف على قتلى الطفوف- �س 127.

)2(  الم�سدر ال�سابق.

)3(  الم�سدر نف�سه- �س 201- لالطالع على �سخ�سّية الأربلّي و�سيرة حياته وكتاب ك�سف الغّمة وغيره من م�سّنفاته, يراجع: 

ر�س���ول جعفري���ان علّي بن عي�سى الأربلّي وك�سف الغّمة- واأي�سًا )الأربل���ّي- ك�سف الغّمة- مقّدمة محّقق الكتاب- ج 1- �س 

.)45 -7

)4(  الأربلّي- ك�سف الغّمة في معرفة الأئّمة- ج 2- �س 429- 554.
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, واأنهى المجّلد الثاني منه 
)1(

حياة النبّيP واأمير الموؤمنينQ في عام 178 هـ

.
)2(

)الذي يتناول حياة ال�سّيدة الزهراءO وباقي الأئّمة R( في �سنة 687 هـ

اإّن الم�سّنف قد نقل عن م�سادر متعّددة, منها: مقتل الح�سين للواقدّي- وترجمة 

الح�سين ومقتله, لبن �سعد- كتاب الفتوح لبن الأعثم- الإر�ساد لل�سيخ المفيد- حلية 

الأولي���اء لأبي نعيم الأ�سفهانّي- تاري���خ مواليد الأئّمة R ووفياتهم لبن خ�ّساب- 

مطالب ال�سوؤول لمحّم���د بن طلحة ال�سافعّي- معالم العترة الطاهرة لعبد العزيز بن 

اأخ�س���ر الجنابذّي )كتاب���ادي( وغيرها, ووا�سح اأّنه قد نق���ل الكثير من مطالب هذا 

الق�سم من الم�سدرين الأخيرين.

وباعتب���ار اأّن الأربلّي يجمع الأخبار م���ن م�سادر مختلفة, فاإّن ترتيب هذه الأخبار 

كان يختل���ف عن الم�سدر الذي ياأخذ من���ه, على �سبيل المثال: فقد كان اأحيانًا يذكر 

�سل�سلة الرواة وفي اأحياٍن اأخرى كان يعر�سها باأ�سلوب تركيبّي. اإّن نثر الكتاب م�سّجع 

وف�سيح بليغ, وقد نقل اأي�سًا ق�سمًا من كتابه عن ابن طلحة ال�سافعّي في كتابه مطالب 

ال�سوؤول الذي يعّد كتابًا م�سّجعًا بليغًا, فكان الأربلّي يذكر مطالبه, قبل كالم ال�سافعّي 

.
)3(

اأو بعده, بنف�س الطريقة والأ�سلوب

بالن�سب���ة اإل���ى ال�سع���ر, فق���د اأورد, في ع���ّدة موا�سع م���ن كتابه, اأ�سع���ارًا عن اأبي 

, ومن ذلك يعلم وجود ديوان ين�سب اإلى اأبي مخنف في ذاك الزمان, اإّل اأّن 
)4(

مخنف

اأب���ا مخنف- وكما ذكرنا �سابقًا- لم ياأت على ذكر الق�سيدة المعروفة )غدر )كفر( 

.
)5(

القوم وقدمًا رغبوا( في ديوانه

36- الكامل في ال�سقيفة: )كامل البهائّي( ح�سن بن علّي بن محّمد بن علّي بن 

)1(  الأربلّي- ك�سف الغّمة في معرفة الأئّمة- ج 2- �س 136.

)2(  الم�س���در ال�ساب���ق- ج 1- مقّدم���ة المحّق���ق- ����س 64- اأّما ال�سيخ اآقا بزرك فق���د اعتبر اأّن تاريخ كتاب���ه هو عام 682 ق. 

)الم�سدر ال�سابق- ج 18- �س 47(.

)3(  على �سبيل المثال: راجع الأربلّي- الم�سدر- ج 2- �س 449- 468 الف�سول المتعّلقة بعلم الإمامQ و�سجاعته وجوده.

)4(  الم�سدر ال�سابق- �س 482- 489.

)5(  الم�سدر نف�سه- �س 489.
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ح�سن الطبرّي, المعروف ب� )عماد الّدين الطبرّي(- كان حّياً اإلى عام 701 ه�.

ا�ستغ���رق كتابة هذا الأثر من الوقت- كما �س���ّرح بذلك الطبرّي نف�سه- ما يقرب 

. يحتوي الكتاب على )28( بابًا 
)1(

م���ن اثنتي ع�سرة �سنًة, وفرغ منه في عام 675 هــــ

يت�سّم���ن كّل باب عّدة ف�س���ول, وقد تحّدث الطبرّي عن واقعة كرب���الء من اأّولها اإلى 

اآخرها في الف�سول الأخيرة من كتابه, اأي في الف�سل ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر من 

الباب ال�سابع والع�سرين, والف�سول ال�سّتة الأولى من الباب الثامن والع�سرين.

اعتم���د الطبرّي في عر�س���ه لواقعة كربالء- من دون ذك���ر اأ�سماء الم�سادر التي 

ا�ستن���د اإليها- في الأعّم الأغلب, على الم�س���ادر القديمة الم�سهورة اإّل اأّنه في بع�س 

الأحيان كان يذكر روايات ل وجود لها في تلك الم�سادر. مثاًل هو وحده الذي نقل في 

ق�سّي���ة خروج الإمام الح�سينQ من المدينة قائاًل: اإّن الح�سينQ خرج من 

المدين���ة مع جميع بني ها�سم ما عدا محّمد اب���ن الحنفّية ركبانًا على )250( جماًل 

بعدما طلب من قي�س بن �سعد بن عبادة اأن يلحق به مع مائتي رجٍل حّتى اإذا ما اأر�سل 

حاكم المدينة جالوزته للقب�س على الح�سينQ واأ�سحابه, يتاآزر رجال قي�س مع 

. واأي�سًا حادثة قطع راأ�س 
)2(

الح�سي���نQ واأن�ساره للق�ساء على هوؤلء الج���الوزة

, ودف���ن ج�سد الحّر بن يزيد الرياحّي عل���ى يد اأقاربه في 
)3(

الإم���امQ من القفا

, ورواية القول الآخر حول دفن اأج�س���اد ال�سهداء, واأّنه كان 
)4(

الم���كان الذي قتل في���ه

 R ودخول اأ�سرى اأهل البيت ,
)5(

عل���ى يد بع�س اليهود من �سكان �سواحي كربالء

, اإّن كّل هذه 
)7(

, ووفاة ال�سّيدة اأّم كلثوم في دم�سق
)6(

في ال�ساد�س ع�سر من ربيع الأّول

الروايات واردة عن الطبرّي فقط ول غير.

)1(  عماد الّدين الطبرّي- الكامل في ال�سقيفة- ج 2- �س 306.

)2(  الم�سدر ال�سابق- �س 271.

)3(  الم�سدر نف�سه - �س 287.

)4(  الم�سدر نف�سه.

)5(  الم�سدر ال�سابق- �س 288.

)6(  الم�سدر نف�سه- �س 293.

)7(  الم�سدر نف�سه- �س 302.
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النتيجة:

ن�ستنت���ج, م���ن خ���الل البحث في الآث���ار التي �سّنفت ف���ي هذا المقط���ع الزمانّي, 

اأّن المقات���ل الت���ي كتبت م���ن القرن الثاني اإل���ى القرن ال�سابع يمك���ن ال�ستفادة منها 

والعتم���اد عليه���ا والوثوق به���ا باعتبار قدمه���ا وعدم دخول التحري���ف عليها, وذلك 

ب�سب���ب عر�سها واقعة عا�سوراء م�ستندة اإلى م�س���ادر تاريخّية اأ�سيلة واأ�سا�سّية, مثل 

مقتل اأبي مخنف وه�سام الكلبّي وغيرهما, ب�سورة روائّية مع ذكر الأ�سانيد.

نع���م, يوجد بع�س الموؤّرخين م���ن اأمثال البالذرّي والدين���ورّي واليعقوبّي وال�سيخ 

المفي���د الذي���ن كتبوا, ف���ي تاريخ كرب���الء, رواياٍت محذوف���ة ال�سن���د ومخت�سرة مع 

ت���رك التفا�سيل وعلى طريقة التلفيق والتركيب, م���ن اأجل رعاية الخت�سار, اأو لرفع 

التناق�س والتنافي الموجود في بع�س الروايات والأخبار.

من الوا�سح اأّنه, عند المقارنة بين كتابات هوؤلء الموؤّرخين وبين اأخبار الموؤّرخين 

وكّت���اب المقاتل القدم���اء, �سنجد الن�سجام والتنا�سب والتواف���ق الكامل بينهما, واإن 

وج���د م���ن اأولئك الموؤّرخي���ن مثل ابن الأعثم الكوف���ّي الذي كان- وب�سب���ب ا�ستعداده 

, وذوقه الممّي���ز في كتابة ال�سيرة وعر�س المجري���ات- يعر�س تلك الأخبار  الخا����سّ

والروايات الأ�سيلة مع بع�س الإ�سافات والزيادات التي ل يمكن العثور عليها في تلك 

الم�سادر.

هن���ا ينبغي للباحث والمحّق���ق اأن يحتاط وياأخذ حذره عن���د ال�ستفادة من اأمثال 

تل���ك المنقولت, اإّل اأّنه- وب�سكٍل عاّم- يمكن العتم���اد على م�سادر تاريخ عا�سوراء 

الم�سّنف���ة خ���الل فترة ما قبل القرن ال�سابع, واأّما ما كان منها في القرن الثامن وما 

بع���ده, فاإّنه ل يمكن الوثوق بها.. ب�سبب النهب والخراب الذي اأ�ساب بالد الم�سلمين 

عل���ى يد المغول وفقدان مي���راٍث علميِّ اإ�سالمّي كبير- ل �سّيم���ا عند ال�سيعة- ومنها 

بع�س الم�سادر العا�سورائّية المعتبرة.

وم���ا ا�ستن���د اإليه اأولئك الم�سّنف���ون, في تلك الحقبة الزمانّي���ة منها ما م�سادره 



�����قم���م��ة���م����������م������������ق
73

�سعيف���ة وغير معتب���رة وقد نقل منه���ا الحكاي���ات والأ�ساطير والق�س����س المجعولة 

والملّفق���ة, ما ي�سطر معه الباحث اإل���ى الجتناب عن نقلها. نعم, ما نقلته تلك الآثار 

م���ن الأخبار والروايات ع���ن م�سادر اأ�سيل���ة وموّثقة يمكن الأخذ ب���ه وال�ستناد اإليه 

وحده ل غير.

المقطع الثاني: )من القرن الثامن اإلى القرن الرابع ع�شر(

قبل ال�سروع في هذه المرحلة التاريخّية, يلزم التذكير باأمر, وهو اأّن اأزمنة القرن 

الثام���ن والتا�سع والعا�سر كانت مرحلة اأف���ول وانح�سار ت�سنيف المقاتل وكتابة الآثار 

الكربالئّية, ما عدا بع�س الموارد المحدودة التي تذكر حيث لم يدّون في هذه القرون 

اآث���ار مهّم���ة معتّد بها, وحّتى لو قلنا بتاأليف مثل تل���ك الم�سّنفات, اإّل اأّنها, بالإ�سافة 

اإل���ى ع���دم وجودها في يومنا هذا فاإّنه ل يوجد لها اأّي ا�سم وذكر في موؤّلفات الأزمنة 

الالحق���ة اأبدًا. نعم, كانت الع�سور الذهبّية والمتفّوقة, خالل هذه المرحلة كّلها, في 

القرن الرابع ع�سر.

واأّم���ا بالن�سبة اإلى م�ست���وى تاأليف المقاتل في القرن الثان���ي ع�سر والقرن الثالث 

ع�س���ر فهو مت�ساٍو, مع اللتفات اإلى اأّن ق�سمًا من م�سّنفات تاريخ عا�سوراء من القرن 

الثامن اإلى ع�سرنا الحا�سر قد اأخذت من الأخبار والروايات الموجودة في الم�سادر 

القديم���ة لواقع���ة كربالء, وهناك ق�س���م اآخر منها قد اعتمد في نق���ل الأحاديث على 

م�س���ادر �سعيفة العتبار, لذلك فاإّن ا�ستعرا�س هذه الكتب ب�سكٍل مفهر�س- ل �سّيما 

واأّنه���ا اآخذة ف���ي الزدياد- من القرن الثان���ي ع�سر اإلى الآن, غي���ر م�ستطاٍع في هذه 

, م�ساف���ًا اإلى اأّنه ل فائدة من ذل���ك, ومع عدم اإم���كان ا�ستعرا�سها- ولو 
)1(

المقال���ة

بال�سم- فاإّن الحديث عنها والتعريف بها غير ممكٍن بطريق اأولى.

)1(  لالإّطالع على فهر�سة هذه الم�سّنفات راجع: الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة, ل �سّيما ج 22- عبد الجّبار الرفاعّي: معجم 

ما كتب عن الر�سولP واأهل البيت R ج 7- 8 ومحّمد الإ�سفنديارّي- كتاب�سنا�سي تاريخي اإمام ح�سينQ- )معرفة 

.)Qكتب �سيرة الإمام الح�سين
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وم���ن هن���ا فاإّنن���ا  �سنبداأ بتعريف بع����س الآث���ار المهّمة والم�سه���ورة حول واقعة 

عا�س���وراء, خ���الل تل���ك المرحل���ة الزمنّية, وم���ن ثّم نتن���اول الحديث ح���ول بع�س 

الم�سّنفات المهّمة التي كان لها الدور الأكبر في ظهور ما ي�سّمى بال�سورة المحّرفة 

لحادثة كربالء وانت�سارها, والتي يحلو لبع�سهم ت�سميتها )م�سادر التحريف(.

البحث الأّول: التعريف ببع�س الكتابات المهّمة حول عا�سوراء:

�سواٌء ما كان م�ستقاّلً اأو �سمن م�سّنفات اأخرى:

بالرغم من اأّن التعّر�س للكثير من م�سّنفات هذه المرحلة الزمنّية قليل الفائدة, 

���ة وخ�سائ�س ممّيزة,  اإّل اأّن البع����س م���ن اآثار هذه المرحلة يتمّت���ع بامتيازات خا�سّ

ولذا فاإّن تناولها بالبحث ولو اإجماًل, يعّد مفيدًا, بل هو لزم في بع�س الموارد, وهي 

كالآتي:

البداية والنهاية: اأبو الفداء بن اإ�سماعيل بن كثير الدم�سقّي )م 774 ه�(.  -1

اإّن اب���ن كثير موؤّرخ �سافع���ّي المذهب, هو ينقل معظم اأخب���اره حول نه�سة الإمام 

. هذا, م�سافًا اإلى ما نقله عن 
)1(

الح�سي���نQ عن تاريخ الطبرّي ب�س���كل مخت�سر

 ,
)4(

 والبغوّي
)3(

, وابن اأبي الدنيا
)2(

بع����س المقاتل الأخرى مثل مقتل اأحمد بن حنب���ل

 وغيرهما.
)6(

 ويعقوب بن �سفيان
)5(

وينقل اأي�سًا عن بع�س المحّدثين من اأمثال ال�سعبّي

 )موؤ�ّس�س الفكر الوّهابّي, م 728 
)7(

وق���د تاأّثر ابن كثير باأفكار اأ�ستاذه اب���ن تيمّية

ه�( المت�سّددة تجاه ال�سيعة, ولذا نراه في كتاباته ينتقد ال�سيعة ب�سبب مجال�س العزاء 

)1(  ابن كثير- البداية والنهاية- ج 8- �س 156- 230.

)2(  الم�سدر: �س 206- 216 و218- 219.

)3(  الم�سدر: �س 218.

)4(  الم�سدر: �س 217.

)5(  الم�سدر: �س 173.

)6(  الم�سدر: �س 174- 183.

)7(  يو�سف رحيم لو )ابن كثير( دائرة المعارف بزرك اإ�سالمي )الإ�سالمّية الكبرى( ج 4- �س 511.



�����قم���م��ة���م����������م������������ق
75

, بل قد تجّراأ 
)1(

الت���ي يقيمونها لالإمام الح�سينQ ويعتبر هذا العم���ل من البدع

���ة الح�سين بن علّي و�سبب خروجه  اأكث���ر في ذلك عندما تحّدث, تحت عنوان )ق�سّ

..( عن ه���دف النه�سة الح�سينّي���ة والباعث الذي دفع 
)2(

م���ن مّكة ف���ي طلب الإمارة

الإم���امQ للثورة, فقد حّرف بكالمه ذاك اله���دف ال�سحيح والباعث الحقيقّي 

الذي قام الإمامQ من اأجله, وجعله ابن كثير طالبًا لل�سلطة والإمارة, مثل بقّية 

النا����س الذي���ن ل دين لهم ول اإيمان, وبه���ذا يكون قد ف�ّسر الحرك���ة الّدينّية الإلهّية 

بحركة �سيا�سّية ودنيوّية.

م�ساف���ًا اإل���ى ذلك, فق���د بداأ بحثه ح���ول وقائع �سن���ة )61 ه�( ونه�س���ة الإمام 

الح�سي���نQ بو�س���ع عنوان )وه���ذه �سفة مقتل���ه ماأخوذة م���ن كالم اأئّمة هذا 

ال�ساأن, ل كما يزعمه اأهل الت�سّيع من الكذب(. وبذلك يكون قد اأبدى ت�سّدده تجاه 

ال�سيع���ة وعداوت���ه معهم. هو في بحثه هذا وبالرغم من نقل���ه لالأخبار الواردة عن 

الطبرّي الذي ينقل هو اأي�سًا اأغلب تلك الروايات عن اأبي مخنف وغيره من الرواة, 

 )الذي 
ّ
اإّل اأّن���ه في النهاي���ة ينتقد الطبرّي لنقل���ه الأخبار عن اأبي مخن���ف ال�سيعي

ع���ّدوا روايات���ه �سعيفة بالرغم من اأن اأهل ال�سّنة ق���د اعتبروه من اأهل ال�سبط؟!( 

ث���ّم ي�سيف اب���ن كثير: ولول نقل الطبرّي واأمثاله ه���ذه الأخبار حول ثورة عا�سوراء 

  .
)3(

لما نقلها هو اأي�سًا, وقد ناق�س في بع�س تلك الروايات واأبدى راأيه الخا�ّس بها

ث���ّم ه���و واإن قبل الرواي���ات التي تتح���ّدث عن العقوب���ات الدنيوّية لقتل���ة الإمام 

, اإّل اأّنه اأنكر الحوادث 
)4(

الح�سينQ واعتبر اأّن القليل منهم قد نجا بحياته منها

الخارقة للعادة التي ح�سلت بعد �سهادة الإمامQ مثل احمرار ال�سماء, وبكائها 

دم���ًا, وك�سوف ال�سم�س وجريان الدم من ج���دران ق�سر ابن زياد, و�سّرح قائاًل: اإّن 

)1(  ابن كثير- الم�سدر- ج 8- �س 220- 221.

)2(  الم�سدر- 160.

)3(  الم�سدر- 220.

)4(  الم�سدر- 220.
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اأمث���ال هذه الأحادي���ث الملّفقة والكاذبة هي م���ن تاأليفات ومجع���ولت ال�سيعة, مع 

.
)1(

اعترافه بورود مثل هذه الأخبار في م�سّنفات الطبرّي والحاكم الني�سابورّي

ت�سلية المجال�ص وزينة المجال�ص- ال�سّيد محّمد بن اأبي طالب الح�سينّي   -2

المو�سوّي الحائرّي الكركّي )المتوّفى في القرن العا�سر(.

يعتبر موؤّلف هذا الكتاب من علماء القرن التا�سع والعا�سر المجهولين, فمن جهة 

ل يوج���د معلومات دقيقة حول زم���ن ولدته ووفاته, اإّل اأّنه ف���ي مو�سع من كتابه هذا 

. وفي 
)2(

تح���ّدث عن زيارت���ه للمرقد ال�سريف للر�س���ول الأعظمP �سن���ة )921 هـ(

م���كان اآخر من الكتاب نف�سه يذك���ر م�سّنفًا اآخر من تاأليفه با�سم ال�سجع النفي�س في 

. وبراأي اآغا بزرك الطهرانّي فاإّن هذا الكتاب قد 
)3(

محاورة الغالم )الدلم واإبلي�س(

. وعليه يكون زمان تاأليف كتاب )ت�سلية المجال�س( بعد 
)4(

�سّن���ف في �سنة )955 هـ(

عام )955 هـ(.

يحتوي هذا الكتاب على ع�سرة مجال�س: في المجل�س الأّول )ج 1- �س 53- 139( 

والمجال����س م���ن الخام����س اإلى العا�س���ر )ج 2- ����س 85- 548( يتحّدث ع���ن الإمام 

الح�سينQ. وفي كّل من المجل�س الثاني والثالث والرابع يتناول بالترتيب الكالم 

.Qوالإمام الح�سن Qواأمير الموؤمنين Pعن النبّي

وباعتب���ار اأّن معظ���م الكتاب يت�سّمن �سي���رة الإمام الح�سي���نQ, فقد ا�ستهر 

.
)5(

)Qالكتاب با�سم )مقتل الح�سين

يّدعي الم�سّن���ف- ومن دون الت�سريح با�سم كتاب )رو�س���ة ال�سهداء( بل ي�سير 

. اإّل اأّنه م���ع المقارنة بين كتابه وبين كتاب 
)6(

اإلي���ه بالقول- اأّن م���ا كتبه هو �سبيه به

)1(   ابن كثير- الم�سدر- ج 8- �س 219.

)2(  الح�سينّي المو�سوّي الحائرّي الكركّي- ت�سلية المجال�س وزينة المجال�س- ج 1- �س 212.

)3(  الم�سدر- ج 1- �س 50.

)4(  الم�سدر- ج 12- �س 148.

)5(  المجل�سّي- بحار الأنوار- ج 1- �س 21- اآغا بزرك الطهرانّي- الذريعة- ج 22- �س 27.

)6(  الح�سينّي المو�سوّي الحائرّي الكركّي- الم�سدر- ج 1- �س 51- 52.
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)رو�س���ة ال�سه���داء( يّت�سح اأّن ه���ذا الأثر ل يتمّت���ع بالنظم والأ�سل���وب الموجود في 

كت���اب الرو�سة, نعم هو من جهة النثر ف�سي���ح وم�سّجع مثله, وكذلك من جهة تاأّثره 

بالأ�سا����س والقاعدة التي اعتم���د عليها كتاب الرو�سة, وُنظم وُرّتب في �سوئها, وهي 

م�ساأل���ة وقوع البالءات والم�سائب على اأولياء اهلل تعالى واأحّبائه, واأّن اأعظم النا�س 

بالء الأنبياء R والأولياء R ثّم الأمثل فالأمثل.

ُيع���ّد ه���ذا الكتاب اأثرًا تاريخّي���ًا روائّيًا, وق���د تاأّثر كثيرًا في روايت���ه لثورة كربالء 

بالأخب���ار ال���واردة في مقت���ل الح�سينQ للخوارزم���ّي, وقد نقل الكثي���ر منها مع 

اخت���الف ي�سير, ونجد اأي�سًا العاّلمة المجل�س���ّي قد نقل في كتابه بحار الأنوار الكثير 

من هذا الكتاب.

واأّم���ا مو�سوعات تلك المجال�س التي تتحّدث عن الإمام الح�سينQ فهي على 

ال�سكل الآتي:

المجل����س الأّول: الم�سائ���ب التي ج���رت على الإمام الح�سي���نQ وثواب البكاء  -

عليه.

المجل�س الخام�س: ف�سائل الإمام الح�سينQ ومناقبه وروايات النبّيP حول  -

�سهادته.

المجل����س ال�ساد�س: خروج الإمامQ م���ن المدينة, واإقامته ف���ي مّكة, واإر�سال  -

م�سلم بن عقيل اإلى الكوفة.

المجل����س ال�ساب���ع: توّجه الإم���امQ نحو الكوف���ة, والحوادث الت���ي وقعت اأثناء  -

الم�سير اإلى كربالء, اإلى حين الو�سول اإليها و�سهادة الإمامQ واأن�ساره.

المجل����س الثام���ن: وقائ���ع ما بعد عا�س���وراء, وحمل الأ�س���رى اإلى الكوف���ة وال�سام,  -

والخطابات التي حدثت خالل ذلك.

-  Qالمجل����س التا�س���ع: عناوين متفّرق���ة مثل: ع���دد جراحات الإم���ام الح�سين
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والرواي���ات الواردة ف���ي �سهادته- ثواب ال�سهادة- وموقف ح���ّكام بني اأمّية وبني 

العّبا�س من قبر الإمامQ وثورة المختار.

المجل�س العا�سر: ف�سيلة ثورة الإمام الح�سينQ وثوابها. -

بحار الأنوار )المجلد 44- 45( وجالء العيون: محّمد باقر المجل�سّي )م 1110 ه�(.  -3

عندما �سرع العاّلم���ة المجل�سّي بالحديث عن �سيرة الأئّمة R في كتابه بحار 

����س للحديث ع���ن حياة الإم���ام الح�سينQ ومقتل���ه والوقائع التي  الأن���وار, خ�سّ

حدثت بعد �سهادته, �سبعًة وع�سرين بابًا تبداأ من المجّلد الرابع والأربعين )الباب 24 

�س 174 وما بعدها( وتنتهي في اآخر المجّلد الخام�س والأربعين )اإلى اآخر الباب 50 

م���ن الطبعة الجديدة الموافق للجزء الثاني والثالث م���ن المجّلد العا�سر من الطبعة 

القديم���ة( فيكون المجموع اأكثر م���ن مجّلد ون�سف المجّلد من كت���اب بحار الأنوار. 

ويعرف هذا الق�سم من الكتاب بعنوان: مقتل بحار الأنوار- وقد اأنهى المجل�سّي كتابة 

 .
)1(

هذا الجزء )المجّلد العا�سر من الطبعة القديمة( في ربيع الأّول- 1079 هـ

اأّم���ا عناوين ه���ذه البحوث في هذي���ن الجزءين فهي متعّددة, نذك���ر بع�سها على 

النح���و الآتي: اإمام���ة الح�سينQ ومعجزات���ه, ومكارم اأخالق���ه- اإحتجاجاته مع 

 -Qب�سهادته R معاوية- الآيات الموؤّول���ة ب�سهادته, اإخبار اهلل تعالى اأنبياءه

ث���واب البكاء عل���ى م�سائبه- حوادث ما بع���د بيعة النا�س ليزيد اإل���ى حين �سهادته- 

وقائ���ع ما بعد �سهادته- الحوادث الخارقة للع���ادة التي وقعت بعد مقتلهQ )مثل 

ب���كاء ال�سماء والأر����س والخ�س���وف والك�سوف وغيرهم���ا(- المراثي الت���ي قيلت في 

عزائه- العقوبات الت���ي نزلت على قاتليه- اأحوال اأهل زمانه- ن�ساوؤه واأولده- اأخبار 

المختار- اعتداء الخلفاء والحّكام على قبره ال�سريف(.

هن���ا ينبغي الإ�سارة اإلى اأّن المجّل���د )98( من كتاب بحار الأنوار يتحّدث اأي�سًا عن 

)1(  المجل�سّي- بحار الأنوار- ج 45- �س 409.
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ف�سيلة زيارة الإمام الح�سينQ وثوابها مع نقل عدد من الزيارات المختلفة هناك.

اإّل اأّن المجل�س���ّي نقل بع�س الأحاديث ال�سعيفة وال�ساّذة ب�سبب جمعه لأخبار ثورة 

عا�س���وراء في ه���ذا الكتاب من م�سادر متعّددة يوجد فيه���ا روايات �سعيفة ومجهولة 

 Q
)1(

و�ساّذة- عل���ى �سبيل المثال..اأ�سط���ورة الجّمال الخرافّي لالإم���ام الح�سين

ة الرجل من بني اأ�سد مع  , وق�سّ
)2(

وحكاية �سف���اء البنت اليهودّية بدماء جناح الطير

.
)3(

بع�س ال�سباع

وق���د ُترجم وُطب���ع ق�سم المقتل من ه���ذا الكتاب تحت عنوان )مح���ن الأبرار في 

ترجم���ة مقتل البح���ار( في م�سائب وكرامات قّرة عين اأحم���د المختار, بقلم محّمد 

. وطبع اأي�سًا ب�سكل مرّتب وم�سّذٍب بعنوان )المختار 
)4(

ح�سي���ن اله�سترودّي التبريزّي

من مقتل بحار الأنوار: عر�س وثائقّي موجز لأحداث ثورة الح�سينQ( باإ�سراف 

.
)5(

مح�سن الأراكّي

����س المجل�سّي اأي�سًا اأكثر من ثلث كتابه الفار�سّي )جالء العيون( الذي  وقد خ�سّ

يتح���ّدث فيه عن �سي���رة المع�سومين R الأربعة ع�سر, لنق���ل الروايات عن حياة 

الإم���ام الح�سي���نQ ومناقب���ه ومعجزاته والأخبار الت���ي تتنّباأ بمقتل���ه, والنه�سة 

.
)6(

العا�سورائّية والوقائع التي ح�سلت بعدها, وذلك �سمن )23( ف�ساًل

نق���ل الم�سّن���ف ف���ي هذا الكت���اب اأخب���ارًا وروايات متع���ّددة عن م�س���ادر قديمة 

ومتاأّخ���رة ول���م ي�سلم هذا الكتاب اأي�س���ًا.. من نقل بع�س الأخب���ار ال�سعيفة والملّفقة 

.
)7(

والمجعولة

)1(  المجل�سّي- بحار الأنوار- ج 45- �س 316- 319.

)2(  الم�سدر- �س 191- 193.

)3(  الم�سدر- �س 193- 194.

)4(  خان بابا م�سار- )فهر�ست كتابهاي جابي فار�سي(- ج 4- �س 4630.

)5(  الطبعة الأولى- مجمع الفكر الإ�سالمّي- محّرم- 1411- )174 – �سفحة(.

)6(  المجل�سّي- جالء العيون- �س 262- 447.

)7(  راجع مثاًل: الم�سدر نف�سه- �س 370- 371- 374- 376- 377- 387.
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مقتل الإمام الح�سينQ )الجزء )17( من كتاب عوالم العلوم والمعارف   -4

والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال(- عبد اهلل البحرانّي )م 1130 ه�(.

�س-  ُيعتبر عبد اهلل البحرانّي من تالمذة العاّلمة المجل�سّي البارزين, وقد خ�سّ

ل  كاأ�ستاذه المجل�سّي- �سبعًة وع�سرين بابًا في المجّلد ال�سابع ع�سر من كتابه المف�سّ

)عوال���م العلوم( للحديث عن حياة الإمام الح�سي���نQ ونه�سته, وما ح�سل بعد 

ذلك من الوقائع مثل ثورة المختار الثقفّي.

اإّن طريق���ة التاأليف والأبواب والعناوين الموجودة في العوالم �سبيهة اإلى حدٍّ كبير 

بما هو موجود في كتاب بحار الأنوار, لأّن اأكثر ما نقله من هذه المو�سوعات اإّنما هو- 

وكما في بقّية اأجزاء كتاب العوالم- مقتب�س من كتاب اأ�ستاذه المجل�سّي, وقد اأ�ساف 

اإليه���ا بع�س المطالب ف���ي بع�س الموارد, وهذا ما جعل مقتل���ه اأكبر حجمًا من مقتل 

البح���ار بما يقرب م���ن مائة �سفحة. ويظهر اأّن التبويب في���ه وتق�سيم ف�سول الكتاب 

اأف�سل مّما هو في كتاب البحار.

)م  الدولة  معتمد  ميرزا  فرهاد  لموؤّلفه  البّتار:  وال�سم�سام  الزّخار  القمقام   -5

1305 ه�(.

اإّن م�سّنف هذا الأثر ابن عّبا�س ميرزا وحفيد فتحعلّي �ساه, من رجال دولة العهد 

. �س���رع بتاأليف الكتاب �سنة )1303 ه�( واأنه���اُه في ذي الحّجة من �سنة 
)1(

النا�س���رّي

.
)2(

)1304 هـ(

 
)3(

ّنف الكتاب باللغة الفار�سّية, وقام بتاأليفه ب�سبب تفاوؤٍل بالقراآن ونذٍر قد نذره �سُ

وقد عنون الكتاب بهذا ال�سم الغريب وغير المتعارف )القمقام... وال�سم�سام...(.

يع���ّد ه���ذا الكتاب م���ن المقاتل المهّم���ة لأّن الموؤّلف- وكما ذكر ه���و بنف�سه- قام 

)1(  لالإّطالع اأكثر على �سيرة حياته يراجع: اإ�سماعيل نّواب ال�سفا- �سرح حال فرهاد ميرزا معتمد الدولة.

)2(  ميرزا معتمد الدولة- قمقام زخار و�سم�سام بتار- مقّدمة عماد زاده- �س 4- ومقّدمة الموؤّلف- �س 8.

)3(  الم�سدر- �س 5- 6.
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بالكثي���ر من التتّبع والتحقي���ق في ذلك الكتاب, ولم ينقل �سيئ���ًا من الم�سّنفات التي 

 ولهذا فاإّن هذا الأثر 
)1(

ُكتب���ت بعد الق���رن الحادي ع�سر )لعدم اعتبارها و�سعفه���ا( 

يتمّتع باعتبار خا�ّس بالمقاي�سة مع الموؤّلفات المعا�سرة, بل ما قبلها اأي�سًا.

ُرّت���ب ه���ذا الكت���اب ف���ي مجّلدي���ن: الأّول منهما يتح���ّدث عن حي���اة الإمام 

الح�سي���نQ وبع�س البحوث مثل: ثورة م�سلم ب���ن عقيل, واأحداث النه�سة 

الح�سينّية يوم عا�سوراء من بدايتها اإلى �سهادة الأ�سحاب. واأّما المجّلد الثاني 

فق���د ت�سّمن مباحث مثل: �سه���ادة بني ها�سم والإم���امQ, وما ح�سل بعد 

ال�سه���ادة مثل اأ�س���ر اأهل البيت R ونقلهم اإلى الكوف���ة وال�سام ثّم اإعادتهم 

اإلى المدينة المنّورة, والعقوبات التي اأ�سابت قتلة الإمامQ وثورة التّوابين 

.Qوثورة المختار, ونقل بع�س الأ�سعار في رثاء الإمام الح�سين

���ة والمحّققة ف���ي هذا الكت���اب, ال�سبُط ال�سحي���ح لأ�سماء  م���ن الميزات الخا�سّ

الأ�سخا����س والأمكن���ة, والبيان الدقيق لمعان���ي الأ�سماء والأمكنة واللغ���ات والأ�سعار 

والأمث���ال في كثير من الم���وارد, وفي بع�س الأحيان كان يتعّر����س لترجمٍة مخت�سرٍة 

حول بع�س الأفراد.

البح��ث الثان��ي: التعري��ف ببع���س الم�سّنف��ات المهّم��ة م��ن م�س��ادر 

التحريف لتاريخ عا�سوراء في القرون الأخيرة:

كم���ا مّر معنا ف���اإّن هناك الكثير م���ن الموؤّلفات كتبت في الق���رون المتاأّخرة حول 

ث���ورة �سّيد ال�سهداءQ والتي يوجد من بينها م�سّنف���ات كان لها- وب�سبب �سهرة 

موؤّلفيه���ا اأو ب�سب���ب بع�س الخ�سائ����س الموجودة فيها- تاأثير كبير ف���ي ن�سر وترويج 

بع����س الأخبار ال�سعيفة والمحّرفة وغير ال�سحيح���ة بل والموهنة في بع�س الحالت 

لواقعة عا�سوراء والثورة الح�سينّية.

)1(  ميرزا معتمد الدولة- قمقام زخار و�سم�سام بتار- مقّدمة عماد زاده - �س 8.
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طبع���ًا اإّن البح���ث والمطالع���ة, ح���ول علل وعوامل جع���ل ون�سر مثل ه���ذه الأخبار 

والم�سائ���ل المحّرف���ة والمخّربة لتاري���خ عا�سوراء, يحتاج���ان اإلى درا�س���ة م�ستقّلٍة, 

والمقدار الذي يمكن الإ�سارة اإليه في هذا المخت�سر, هو اأّن كتابة التاريخ وال�سيرة 

ق���د بداأت بالنح�سار منذ القرن الخام�س وما بعده. اأّما الأ�سباب التي اأّدت اإلى ذلك 

فه���ي متع���ّددة, فمن جهٍة هناك البع���د الزمنّي عن الم�س���ادر القديمة وذهابها في 

عال���م الن�سيان, ومن جهة اأخرى هناك الإهمال بل الحذف المتعّمد لتلك الم�سادر 

بة, ومن جهة ثالثة فقد ظهر اإقبال واهتمام  من قبل بع�س الفرق المذهبّية المتع�سّ

قوّيان في المجتمع للتعّرف اأكثر على هذه الواقعة, فتهّياأ نتيجًة لذلك, المناُخ المالئم 

لنح�س���ار الم�سّنف���ات المحّقق���ة وا�ستبدالها بكتاب���اٍت م�سّنفٍة عل���ى طريقة علماء 

الأدب والجتم���اع والت���ي اأكثرها متاأّثر بعوامل مثل المعتق���دات المذهبّية, وال�سليقة 

ال�سخ�سّي���ة والفكرّي���ة للموؤّلفي���ن, م�ساف���ًا اإلى الظ���روف الجتماعّي���ة والجغرافّية 

الحاكمة, والهتم���ام بما يرغب فيه ويطلبه المخاطبون والقّراء والجمهور, وبعبارٍة 

اأخ���رى ف���اإّن كتابة المقاتل وال�سي���رة العا�سورائّية خالل تلك الع�س���ور, وب�سبب تلك 

العوامل التي �سبق ذكرها, قّل�ست من الهتمام بالم�سادر القديمة لواقعة عا�سوراء, 

هذا من ناحية.

ومن ناحيٍة اأخرى وب�سبب عظمة هذه الحادثة وانفتاح المجتمع ال�سيعّي, بل ال�سنّي 

اأي�س���ًا على هذه الواقعة للتع���ّرف عليها اأكثر, كّل ذلك قد فتح الباب للتو�ّسع والتفريع 

في بع�س اأخبار هذه الواقعة, بل في بع�س الموارد اأ�سافوا اإلى حوادثها من عندّياتهم 

ة وتفّنناتهم في هذا المجال, حّتى و�سل الحال من القرن العا�سر  وباأذواقه���م الخا�سّ

واإل���ى زمانن���ا المعا�سر وم���ع كتابة )رو�سة ال�سه���داء( اإلى بروز ه���ذه الطريقة على 

ال�ساح���ة وب�سكل وا�سع و�سريع على مدى الق���رون الأربعة الأخيرة المتتالية من خالل 

م�سّنف���اٍت اأمثال: المنتخب للطريح���ّي, وتظّلم الزهراء للقزوين���ّي, ومحرق القلوب 

للنراقّي, والدمعة ال�ساكبة للبهبهانّي, ومعالي ال�سبطين للمازندرانّي, والأهّم من كّل 
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ذلك اإك�سير العبادات للدربندّي.

وباعتب���ار اأّن اهتمام موؤّلفي هذه المقاتل كان يعتمد عل���ى اأمرين اثنين: اأحدهما 

ق�سّية البتالء والمتحان والختبار, والثاني اإثارة العواطف والأحا�سي�س, فقد در�سوا 

هذه الواقعة العظيمة من هذه الجهة ونقلوا الروايات التي تتناول هذا الجانب )الذي 

ي�ساع���د كثي���رًا في اإيج���اد الحزن والب���كاء والغّم واله���ّم( ولذا فقد اأهمل���وا مراجعة 

الم�سادر القديمة الت���ي يمكن ال�ستناد اإليها والعتماد عليها, بل كان كّل اهتمامهم 

وتوّجههم اإلى الق�سايا التي تحّرك العواطف والم�سائل التي تثير- وباأكبر قدٍر ممكن- 

الأح���زان والآلم عن���د المخاطبين وال�سامعين لأحداث كرب���الء ووقائع عا�سوراء في 

مجال�س العزاء الح�سينّية.

ومن هنا فقد كان ا�ستخدام الم�سطلحات والعبارات التي ت�سّب في ذلك الهدف 

وتلك الفائ���دة كثيرًا جّدًا, وفي بع�س الأحيان مع المبالغة اأي�سًا, مثل: البكاء والدمع 

والم�سيبة والحزن والغّم والغربة والوحدة والعط�س, والأ�سر والبتالء.

اإّن م���ن الأم���ور التي �ساع���دت على انت�س���ار هذه الطريق���ة, في اإحي���اء منا�سبات 

عا�سوراء, وال�سي���رة الكربالئّية وتاأييدها وتقويتها, هو اكتف���اء بع�س ال�سعراء وقّراء 

العزاء بالأ�سلوب ال�سطحّي في عر�س ق�سايا عا�سوراء, والهتمام بما هو مقبول عند 

ع���واّم النا�س من اأج���ل اإثارة م�ساعرهم اأكثر, ويكون التاأثي���ر فيهم اأكبر لدفعهم من 

هذا الطريق اإلى الحزن والغّم والبكاء وذرف الدموع بدرجة اأقوى, باعتبار اأّن البكاء 

والتعزية ف���ي مجال�س عزاء الإمام الح�سينQ- ح�س���ب الروايات الكثيرة- لهما 

الف�سل العظيم والأجر الجزيل.

وفي عقيدة بع�س هوؤلء ل مانع من ا�ستخدام اأّية و�سيلة للو�سول اإلى ذلك الثواب 

الكبي���ر, ولو كان على ح�ساب الأخبار ال�سحيحة والمعتبرة الواردة في هذه الحادثة؛ 

لأّن الكثير من هذه الأخبار ل تن�سجم مع تلك المعاني والم�سامين المطلوبة لهم, ول 

ت�ستطيع اأن تحّقق ذاك الهدف المق�سود عندهم.
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على كّل حاٍل فاإّن نظرًة اإجمالّية اإلى اأ�سماء وعناوين بع�س الآثار التي �سّنفت حول 

عا�سوراء منذ العهد ال�سفوّي وما بعده- ل �سّيما في الع�سر القاجارّي- �سيثبت هذه 

الدعوى ب�سكل قوّي.

من جملة تلك الم�سّنف���ات: طريق البكاء- طوفان البكاء- عمان البكاء- محيط 

الب���كاء- اأمواج البكاء- ريا�س البكاء- مفتاح الب���كاء- منبع البكاء- مخزن البكاء- 

مع���دن البكاء- مناهل الب���كاء- مجرى الب���كاء- �سحاب البكاء- عي���ن البكاء- كنز 

الباكي���ن- ب���كاء العين- مبكي العيون- مبك���ي العينين- المبكي���ات- بحر البكاء في 

م�سائ���ب المع�سومي���ن- بحر الحزن- بحر الدموع- بح���ار الدموع- في�س الدموع- 

عي���ن الدموع- �سح���اب الدموع- ينبوع الدم���وع- منبع الدموع- دم���ع العين- مدامع 

العي���ن- مخازن الأح���زان- بيت الأحزان- ريا�س الأح���زان- قب�سات الأحزان- كنز 

الم�سائب- مجمع الم�سائب- وجيزة الم�سائب- اإكليل الم�سائب- اإبتالء الأولياء, 

وهن���اك بع����س الموؤّلفات الفار�سّية, مثل: بحر غم- دا�ست���ان غم- غمكده ماأتمكده- 

ب�ستان ماتم- هم وغم- بال وابتال در رويداد كربال.

هنا نبّين اأهّم هذه الم�سادر التي �سار بع�سها من م�سادر الروايات غير المعتبرة 

وال�سعيفة والغريبة لتاريخ عا�سوراء, مع ذكر بع�س تلك الروايات:

1- رو�سة ال�سهداء:

م�سّنف هذا الكتاب هو كمال الّدين ح�سين بن علّي الواعظ الكا�سفّي )م 910 هـ( 

اأ�ست���اذ في الأدب الفار�سّي. وقد اأورد في كتابه هذا كّل الباليا والم�سائب التي وقعت 

لالأنبياء R منذ اآدمQ اإلى النبّي الخاتمP, ثّم يكمل الكالم حول م�سائب 

.R الأئّمة

����س الموؤّلف اأكثر من ن�سف الكت���اب للحديث عن حياة  ف���ي هذا المجال يخ�سّ

الإم���ام الح�سينQ وواقعة عا�سوراء والحوادث الت���ي ح�سلت بعدها, اأي اأربعة 
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اأب���واب من���ه )من ال�سابع اإلى العا�س���ر( في �سيرة الإم���امQ وعياله واأ�سحابه, 

وم���ا بق���ي من الكتاب )اأي من الب���اب الأّول اإلى ال�ساد�س( م���ع الخاتمة هو اأقّل من 

الن�سف!

:Qوهذه عناوين الأبواب التي لها عالقة بالإمام الح�سين

الباب ال�سابع: مناقب الإمام الح�سينQ منذ ولدته, وبع�س اأحواله من بعد 

اأخيه.

الباب الثامن: �سهادة م�سلم بن عقيل بن اأبي طالب وقتل بع�س اأولده.

الب���اب التا�س���ع: و�سول الإمام الح�سينQ اإلى كربالء, وجهاده �سّد الأعداء, 

و�سهادته مع اأولده واأقاربه واأ�سحابه.

الباب العا�سر: الوقائع التي ح�سلت مع اأهل البيت R بعد كربالء, والعقوبات 

.
)1(

التي نزلت بالأعداء الذين �ساركوا في المعركة

اإّن الكا�سف���ّي قّدم بحثه حول واقعة كربالء عل���ى اأ�سا�س البالء والأذى والمتحان 

الذي يقع على اأولياء اهلل تعالى, بمعنى اأّن اهلل, �سبحانه, من خالل حادثة عا�سوراء 

ووقائعها الموؤلمة, كان يريد اأن يرفع من درجات اأحد اأوليائه الم�سطفين, وهذه هي 

�سّنة اهلل تعالى مع خلقه واأحّبائه.

ول���م يتعّر�س الكاتب, في بحثه اأبدًا, لأّي ُبع���د اآخر لثورة عا�سوراء, ل �سّيما البعد 

ال�سيا�سّي.

كان ت�سني���ف هذا الكتاب بطلب اأحد اأعيان و�سادات مدينة هرات الكبار, وا�سمه 

, اأّي 
)2(

)مر�س���د اهلل( المع���روف ب� )ال�سّيد مي���رزا( وذلك في اأواخر عم���ر الكا�سفّي

م���ن المرحلة التي تكثر فيه���ا الموانع مثل الكبر وال�سعف ف���ال ي�ستطيع بعد اأن ينزل 

)1(  اإّن هذا الفهر�س هو ح�سب طبعة المن�سورات الإ�سالمّية.

)2(  ح�سين بن علّي الواعظ الكا�سفّي- رو�سة ال�سهداء- �س 23.
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. كان تاأليف هذا الأث���ر �سنة )907 هـ( 
)1(

ببالغت���ه وف�ساحته العالي���ة اإلى المي���دان

ولي����س )908 ه�( فقد �سّرح الم�سّنف نف�سه قائ���اًل: )اإّن الفا�سل بين �سهادة الإمام 

.
)2(

الح�سينQ وبين تاريخ ت�سنيف هذا الكتاب يقرب من 847 عامًا(

بالن�سبة اإلى مذهب الكا�سفّي, يمكن القول اإّنه كان على المذهب ال�سّني الحنفّي, 

.
)3(

كما نقل ذلك الأفندّي عن الميرداماد في بع�س فوائده

 كثيرًا من م�سادر كتابه, ب���ل حّتى في نقله لالأخبار المهّمة 
ّ
ل���م يبّين الكا�سفي

كان يهم���ل ذكر م�سادرها, وفي كثير من الموارد عندما ي�سّرح بم�سادر رواياته 

يتبّي���ن اأّنها غير م�سه���ورة, ول معتبرة. وهذا ما ذكره الأفن���دّي اأي�سًا عند تعداده 

 مثل: عيون اأخب���ار الر�سا, 
ّ
لبع����س الم�س���ادر ال�سيعّية التي نق���ل عنها الكا�سف���ي

والإر�س���اد, واإعالم ال���ورى, وكتاب الآل لبن خالويه, حيث يق���ول الأفندّي هناك: 

اإّن رواي���ات هذا الكتاب بل كّلها ماأخوذة م���ن الكتب غير الم�سهورة والتي ل يمكن 

 .
)4(

العتماد عليها

واأّم���ا �سبب فقدان القيم���ة العلمّية لهذا الكت���اب فهو اأّن الكا�سف���ّي لم يعتمد, في 

بيانه لالأخبار المهّمة لهذه الواقعة التاريخّية العظمى, على الأ�سلوب العلمّي في كتابة 

التاري���خ, اأي العتماد على الم�سادر التاريخّية القديمة والموّثقة, ونقل وتحليل ونقد 

الأخبار الواردة فيها حول هذه الحادثة.

وله���ذا ف���اإّن كت���اب )رو�س���ة ال�سه���داء( بالفار�سي���ة وبتعبي���ر بع����س المحّققين 

 ي�ستمل على حكايات تاريخّية 
)5(

المعا�سرين, لي�س كتابًا تاريخّيًا بل هو م�سّنف اأدبّي

اأعان على تاأليفه وانت�س���اره بع�س الظروف الجتماعّية والعلمّية والثقافّية التي كانت 

)1(  ح�سين بن علّي الواعظ الكا�سفّي- رو�سة ال�سهداء- �س 23.

)2(  الم�س���در نف�س���ه- ����س 441- يعلم من خالل الجملة الأخيرة اأّن هذا الأثر �سّنف قبل محّرم )847( اأي في عام 846, ولو 

اأ�سيف اإليه )61( عامًا لأ�سبح عام )907( ولي�س )908( كما قال الكثيرون.

)3(  الميرزا عبد اهلل الأفندّي الأ�سفهانّي- ريا�س العلماء وحيا�س الف�سالء- ج 2- �س 186.

)4(  الم�سدر نف�سه - ج 2- �س 190.

)5(  ر�سول جعفريان )مال ح�سين واعظ الكا�سفي وكتاب رو�سة ال�سهداء( الم�سدر ال�سابق- �س 354. 
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م�سيطرة على عهد الموؤّلف.

وبعب���ارة اأخرى اإّن هذا الكتاب هو نتيجة مرحلٍة زمنّية كان النقد والبحث العلمّي 

فيه���ا �سعيفًا جّدًا, ل���دى المراكز الأكاديمّية والعلمّية الإيرانّية وما وراء النهر, بل اإّن 

م���ا كان منت�سرًا ومتداوًل بين اأيدي النا�س ه���و بع�س المتون الق�س�سّية, مثل ر�سائل 

اأب���ي م�سلم ور�سائل اأبي حمزة الت���ي ا�ستبدلت بعد ا�سمحالله���ا بكتاب من ت�سنيف 

.
)1(

الكا�سفّي

وي�س���ّرح محّق���ق اآخر ح���ول اأ�سلوب هذا الكت���اب وقيمته التاريخّي���ة قائاًل: اإّن 

 اأكثر منه كتابًا تاريخّيًا, ولذا فاإّنه يحتوي على 
ّ
)رو�س���ة ال�سهداء( كتاب ق�س�سي

حكاي���ات خيالّية, وحي���ث اإّن موؤّلفه اأديب مبدع فاإّن اخت���راع الق�س�س ظاهر فيه 

.
)2(

اأي�سًا

وق���د اأخذ ه���ذا الكتاب مكان���ه الخا����سّ ب�سرعٍة فائق���ة في المحاف���ل والمجال�س 

ال�سيعّي���ة وال�سّنّي���ة, نتيج���ة للقبول الوا�سع والكبي���ر لمثل هذه الموؤّلف���ات, لدى عموم 

النا�س, بل وحّتى من قبل العلماء والمفّكرين. حيث كان الكثير من الوّعاظ والخطباء 

يتحّدث���ون, على المنابر, عن م�سائب الإم���ام الح�سينQ واأهل بيته ا�ستنادًا اإلى 

ه���ذا الكتاب, وحّت���ى م�سطلح )قارئ الرو�س���ة( اإّنما ا�ستعير من ا�س���م هذا الكتاب 

.
)3(

لإطالقه على مجال�س قّراء الرو�سة, اأي العزاء

الأم���ر الأخي���ر, في ه���ذا المو�سوع, ه���و اأّن لهذا الكت���اب عّدة ن�س���خ موجودة في 

المكتب���ات, وطبع مخت�سرًا م���ّرات عديدة, وترجم اأي�سًا بلغ���اٍت مختلفة, وفي بع�س 

.
)4(

هذه الترجمات طبع منظومًا

)1(  ر�سول جعفريان )مال ح�سين واعظ الكا�سفي وكتاب رو�سة ال�سهداء( الم�سدر ال�سابق- �س 354. 

)2(  الم�سدر نف�سه.

)3(  محّمد الإ�سفنديارّي- نف�س الم�سدر.

)4(  راج���ع لالإّطالع على ن�سخات هذا الكتاب وتلخي�ساته وترجماته: �سارلز اآمبروز ا�ستوري )ادبيات فار�سي برمبناي تاأليف 

اأ�ستوري( ج 2- �س 903- 912- اأحمد منزوي )فهر �ستواره كتابهاي فار�سي( ج 3- �س 1661- 1664.
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بع�ص النماذج الغريبة وال�سعيفة:

ذك���ر بع�س الأ�سم���اء المجهول���ة والغريبة تحت عن���وان: اأ�سماء اأن�س���ار الإمام - 1

الح�سي���نQ وجنود عمر بن �سعد, مثل: زهير ب���ن ح�ّسان الأ�سدّي, و�سامر, 

وحج���ر الحّجار, وحّماد ابن اأن�س, والقا�ّس بن مال���ك, و�سريح بن عبيد, وقي�س 

.
)1(

بن منبه, وها�سم بن عتبة وغيرهم

2 -.
)2(

ة عر�س القا�سم ق�سّ

3 - Qح�سور زعفر الجّنّي الزاهد في كربالء, وا�ستعداده لن�سرة الإمام الح�سين

.
)3(

ورف�س الإمامQ ذلك

4 -.
)4(

حادثة �سفاء البنت اليهودّية المعلولة بو�ساطة دماء جناح الطير

. وغير ذلك.- 5
)5(

اأ�سطورة ال�سّيدة �سيرين

2- المنتخب في جمع المراثي والخطب )الم�سهور ب� الفخرّي(:

 اإّل اأّن هذا 
)7(

 هو م�سّنف هذا الكتاب
)6(

فخر الّدين الطريحّي )979- 1087 هـ(

الكت���اب ل يمك���ن اعتباره م�سّنفًا تاريخّي���ًا في �سيرة الإم���ام الح�سينQ اأو ثورة 

عا�س���وراء ومقتل �سّيد ال�سهداء, بل هو مجموعة رواي���ات مثيرة للحزن والبكاء رّتبت 

على �سورة خطاٍب نثرّي و�سعرّي.

)1(  راج���ع لالإّطالع على ن�سخات هذا الكتاب وتلخي�ساته وترجماته: �سارلز اآمبروز ا�ستوري )ادبيات فار�سي برمبناي تاأليف 

اأ�ستوري( ج 2- �س 903- 912- اأحمد منزوي )فهر �ستواره كتابهاي فار�سي( ج 3- �س 354- 388.

)2(  الم�سدر نف�سه- �س 400- 410.

)3(  الم�سدر نف�سه- �س 431- 432.

)4(  الم�سدر ال�سابق- �س 447- 449.

)5(  الم�سدر نف�سه- �س 459- 462.

)6(  راج���ع ح���ول ن�سب الطريحّي وولدته ووفات���ه و�سيرة حياته واآثاره: مجمع البحرين- ج 1- ����س 186- المقّدمة. وقد جمع 

المحّقق المذكور في هذه المقّدمة الم�سادر التي تتحّدث عن �سيرة حياة الطريحّي ومن جملتها: الأفندّي- ريا�س العلماء 

وحيا�س الف�سالء- ج 4- �س 332- 335- والخوان�سارّي- رو�سات الجّنات في اأحوال العلماء وال�سادات- ج 5- �س 349- 

353- والمحّدث القّمي- الكنى والألقاب- ج 2- �س 448.

)7(  بن���اًء عل���ى ق���ول ال�سيخ الح���ّر العاملّي فاإّن للطريح���ّي كتابًا اآخر بعنوان )مقت���ل الح�سينQ( مغاي���رًا لكتابه المنتخب 

)محّم���د ح�سي���ن الحّر العاملّي- اأمل الآمل- ج 2- ����س 215( وهو كتاب مخطوط لم يطبع بعُد, وقد راأى ال�سيخ اآغا بزرك 

الطهرانّي ن�سخة منه في مكتبة محّمد علّي الخوان�سارّي في النجف )الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة- ج 22- �س 27(.
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اإّن معظ���م اأبح���اث ه���ذا الكتاب تتحّدث ع���ن الإمام الح�سي���نQ وجزء منها 

يتن���اول �سيئًا من حياة بع�س الأئّمة R وقد كت���ب على �سورة ك�سكول. يتاأّلف هذا 

الأث���ر م���ن جزءين, كّل ج���زٍء يحتوي على ع�س���رة مجال�س, كّل مجل����سٍ يت�سّمن عّدة 

اأبواب, ي�ستمل كّل مجل�ٍس وكل باٍبٍ على موا�سيع متعّددة ل رابط بينها.

اعتم���د هذا الموؤّلف ف���ي كتابه على منقولت كتاب )رو�س���ة ال�سهداء( للكا�سفّي 

ونق���ل عن���ه الكثير من المطال���ب ال�سعيفة وغي���ر المعتب���رة... اإّل اأن الطريحي كان 

يع���ّد في فت���رة كتابته لهذا الم�سّنف من الوّع���اظ المقتدرين و�ساحب خبرٍة في فّن 

الخطابة.

ومع مراجعة الكتاب يتبّين اأّن الكاتب كان في البداية يلقي بع�س مطالبه في اأّيام 

محّرم عند قراءة العزاء في المحافل والمجال�س, ومن ثّم ينظمها اإلى مجال�س مكتوبة 

ومقروءة. وقد كان هذا الكتاب مورد نقٍد من قبل الكثير من العلماء المحّدثين ب�سبب 

, ومع كّل ذلك فقد اأخذ هذا الأثر 
)1(

نقل���ه الأخبار والروايات غير المعتبرة والمر�سلة

موقعه المهّم بين قّراء العزاء, وكان له اأثر كبير على المقاتل التي �سّنفت من بعده, 

ب���ل كان ل���ه الأثر في وجود بع����س الروايات ال�سعيفة والغريبة الت���ي وقعت في قراءة 

مجال�س عزاء الإمام الح�سينQ في القرون الأخيرة.

1 -.
)2(

عدد اأفراد جي�س عمر بن �سعد كان �سبعين األفًا

2 -.
)3(

ق�سة عر�س القا�سم

قت���ل الإمام الح�سي���نQ ع�سرة اآلف رجٍل من جي�س الع���دّو من دون هزيمة - 3

.
)4(

ذلك الجي�س ب�سبب اأعداده الكبيرة

)1(  المح���ّدث الن���ورّي- اللوؤلوؤ والمرجان- �س 183- 184- الميرزا محّمد الإ�سراقّي المعروف باأرباب- الأربعين الح�سينّية- 

�س 14- 56- 208.

)2(  الطريحّي- المنتخب في جمع المراثي والخطب- �س 37- 280.

)3(  الم�سدر نف�سه- �س 372- 375.

)4(  الم�سدر نف�سه- �س 463.
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4 -.
)1(
Qاأ�سطورة راعي اإبل الإمام الح�سين

وغير ذلك..

3- مقتل الح�سينQ المن�سوب اإلى اأبي مخنف:

�سير اإل���ى ذلك �سابقًا- 
ُ
اإّن بع����س الأخب���ار الكاذب���ة وال�سعيفة قد ن�سب���ت- وكما اأ

اإل���ى اأبي مخنف منذ القرن ال�ساد�س وما بع���ده, ب�سبب اعتبار ووثاقة اأخباره وقدمها 

الزمان���ّي, اإّل اأّن تل���ك الأخب���ار غير موجودة ف���ي اأّي م�سدر من الم�س���ادر المعتبرة 

الت���ي نقلت روايات اأبي مخنف. فقد و�سل الحال في ن�سبة الأخبار الكاذبة وال�سعيفة 

وال�سخيف���ة اإلى اأبي مخنف ف���ي القرون المتعاقبة اإلى ح���ّد اأّن البع�س قد اأّلف كتابًا, 

 Qف���ي القرون المتاأّخ���رة, من�سوبًا اإلى اأبي مخنف تحت عن���وان )مقتل الح�سين

الم�سته���ر بمقتل اأبي مخنف( من اأجل اأن تلقى الأخبار والروايات الكاذبة وال�سعيفة 

قبوًل لدى القّراء والم�ستمعين.

بع�س النماذج الغريبة والمحّرفة:

نق���ل اأخبار المقتل ع���ن اأبي مخنف, وهو عن ه�سام, ع���ن اأبيه محّمد بن �سائب - 1

الكلب���ّي, والح���ال اأّن ه�سامًا هو تلميذ اأبي مخنف, وهو ال���ذي يروي عن اأ�ستاذه 

)2(

ولي�س العك�س!!

نقل خبٍر عن الكلينّي, مع اأّن اأبا مخنف توّفي عام )157 ه�( ووفاة الكلينّي كانت - 2

.
)3(

عام )329 هـ(

خب���ر رجوع الإمام الح�سينQ عن م�سير كربالء نحو المدينة, عند �سماعه - 3

.
)4(

خبر �سهادة م�سلم وهاني, ولواذه بقبر جّده ر�سول اهللP وبكائه هناك

)1(  الم�سدر ال�سابق- �س 90- 92.

)2(  اأبو مخنف - مقتل الح�سينQ- �س 2.

)3(  الم�سدر نف�سه- �س 7.

)4(  الم�سدر ال�سابق- �س 39.
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رك���وب الإمامQ �سبعة من الجياد وتخّليه عنه���ا ب�سبب توّقفها عن الذهاب - 4

.
)1(

اإلى كربالء

رواي���ة �سهادة الطرماح بن عدّي في كربالء, والح���ال اأّنه لم يذهب اإلى كربالء - 5

.
)2(

اأ�ساًل

خب���ر الطفل الر�سي���ع لالإمام الح�سينQ واأّن���ه كان ذا �سّت���ة اأ�سهر, وبقاوؤه - 6

.
)3(

ثالثة اأّيام لم يذق ماًء, وذبحه ب�سهم من الأذن اإلى الأذن الأخرى

جلو����س ال�سمر على �سدر الإم���امQ والحوار الذي جرى بين���ه وبين ال�سمر - 7

ح���ول �سفاعة النب���ّيP هل هي اأف�س���ل اأم الح�سول على الجائ���زة من يزيد؟ 

وعندما اأجاب ال�سمر باأّن الح�سول على الجائزة اأف�سل طلب الإمامQ منه 

.
)4(

ماًء, فرف�س ال�سمر وقال: ل واهلل لن ت�سرب الماء حّتى تذوق الموت

تظّلم الزهراء من اإهراق دماء العباد:  -4

 )عا�س اإلى �سنة 1134 هـ(. 
ّ
اإّن موؤّلف هذا الكتاب هو ر�سى بن نبي القزويني

وتاري���خ تاأليفه كان عام )1118 ه�(, يق���ول الكاتب في مقّدمة كتابه: هذا الأثر 

هو �سرح لكتاب الملهوف لل�سّيد ابن طاوو�س ومعظم م�سادره هي م�سادر بحار 

الأن���وار مثل: الملهوف, ومجال�س )الأمالي( لل�سي���خ ال�سدوق, والإر�ساد لل�سيخ 

, ومثير الأح���زان, ومقات���ل الطالبّيين, ومناقب 
ّ
المفي���د, والمنتخ���ب للطريحي

 وغير 
ّ
اآل اأب���ي طال���ب, وت�سلية المجال����س لل�سّيد محّمد بن اأبي طال���ب الح�سيني

.
)5(

ذلك

اإّن ترتيب هذا الكتاب وتبويبه هما على ن�سق ترتيب كتاب الملهوف وتبويبه, حيث 

)1(  الم�سدر نف�سه- �س 48- 49.

)2(  اأبو مخنف - مقتل الح�سينQ- �س 72.

)3(  الم�سدر نف�سه - �س 92.

)4(  الم�سدر ال�سابق- �س 92.

)5(  ر�سى بن نبي القزوينّي- تظّلم الزهراء من اإهراق دماء اآل العباد- �س 6.



نه�شة عا�شوراء
92

يتاأّل���ف م���ن ثالث مقّدمات وثالثة مقا�س���د وخاتمة, كّل مق�سد م���ع الخاتمة يحتوي 

عل���ى عّدة مجال�س. المقّدمة الأولى: بع�س معجزات الإمام الح�سينQ وكراماته 

وم���كارم اأخالقه واحتجاجاته. المقّدمة الثانية: بع����س الروايات حول ف�سيلة البكاء 

والتباكي على الإمام الح�سينQ وبقّية الأئّمة R. المقّدمة الثالثة: الروايات 

الواردة في اآداب التعزية ل �سّيما في اليوم التا�سع والعا�سر.

واأّم���ا المقا�س���د, فالمق�سد الأّول: يتح���ّدث عن بع�س الأمور الت���ي ح�سلت قبل 

المعرك���ة ف���ي كربالء وفي���ه �سّتة مجال�س. المق�س���د الثاني: وقائع كرب���الء و�سهادة 

الإم���ام الح�سي���نQ واأن�ساره وفيه اأربع���ة مجال�س. المق�سد الثال���ث: اأ�سر اأهل 

البي���ت R والم�سي���ر اإل���ى الكوفة وال�س���ام ورواية ح�سور اأه���ل البيت R يوم 

الأربعي���ن اإل���ى كرب���الء ورجوعهم اإل���ى المدينة, وفي���ه اأربعة مجال����س. واأّما خاتمة 

الكت���اب- وهي اأكثر م���ن )160( �سفحة, فاإّنها تت�سّمن مباح���ث مثل: رجعة الإمام 

الح�سي���نQ في زم���ن الإمام الحّج���ة|, والعقوبات التي نزل���ت بقاتلي الإمام 

الح�سينQ وثورة المختار, وموقف الحّكام الأموّيين والعّبا�سّيين من قبر الإمام 

.Qالح�سين

وقد قال الواعظ التبريزّي الخيابانّي, م�سافًا اإلى ذّمه لبع�س الأخبار الواردة في 

هذا الكتاب وانتقاده ب�سّدة موؤّلف هذا الكتاب, لنقله مثل هذه الأخبار, قال: اإّن بع�س 

, اإّل اأّن بع����س المحّققين تجاهل كالم 
)1(

الن�س���اخ قد غّير وب���ّدل وت�سّرف بهذا الأثر

الخيابانّي وعمل على ت�سحيح ذاك الكتاب!!

بع�س النماذج ال�سعيفة:

, مع اأّنه ل���م يكن موجودًا اأ�ساًل - 1
)2(

خب���ر خروج الطرم���اح بن عدي يوم عا�سوراء

في كربالء.

)1(  الواعظ التبريزّي الخيابانّي- وقائع الأّيام في تتّمة محّرم الحرام- ج 4- �س 112- 121.

)2(  ر�سى بن نبي القزوينّي- الم�سدر- �س 227.
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نق���ل خبر منتخب الطريحّي حول قتل الإمام الح�سينQ ع�سرة اآلف مقاتل - 2

.
)1(

من جي�س الأعداء, مع توجيه ذلك الخبر وتاأييده

3 -.
)2(

حكاية الطائر المجروح جناحه و�سفاء البنت اليهودّية

5 - محرق القلوب:

 
)3(

اإّن م�سّنف هذا الكتاب هو محّمد مهدي بن اأبي ذّر الكا�سانّي الم�سهور بالنراقّي

(. وه���و وال���د الم���اّل اأحم���د النراقّي �ساحب كت���اب معراج 
)5(

1209 اأو 1211هــــ
)4(

(

ل, ويحتوي  ال�سع���ادة وجامع ال�سعادات. كتب هذا الأثر باللغ���ة الفار�سّية ب�سكل مف�سّ

, وباعتب���ار اأّنه يت�سّم���ن بع�س المطال���ب الغريبة 
)6(

عل���ى مقّدم���ٍة وع�سرين مجل�س���ًا

وال�سعيفة, لم يلق قبوًل فيما م�سى, وهو مطبوع فقط بن�سخٍة حجرّية.

نماذج من المطالب ال�سعيفة والغريبة:

ح�س���ور ها�س���م بن عتبة المرق���ال )ابن عّم عم���ر بن �سعد( ي���وم عا�سوراء في - 1

 ,
)7(

كرب���الء, و�سم���اح الإمامQ له بقت���ال الأعداء, وحكاية قتال���ه الخرافّية

والمع���روف من خالل الروايات التاريخّية المعتب���رة اأّن ها�سمًا كان من خوا�ّس 

اأمي���ر الموؤمنينQ وكان حام���ل لوائه في حرب �سّفين, وقد قاتل �سّد جي�س 

.
)8(

معاوية حّتى ا�ست�سهد

و�س���ول جي����س م���ن اأهل ال�س���ام قوامه األ���ف مقاتل اإل���ى كربالء باإم���رة �سمعان - 2

.
)9(

)�سمعون( ابن مقاتل

)1(  الم�سدر ال�سابق- �س 208.

)2(  الم�سدر- �س 233- 235.

)3(  راجع حول �سيرة النراقّي وم�سّنفاته: الميرزا محّمد التنكابنّي )ق�س�س العلماء(- �س 132- 133. 

)4(  ال�سيخ اآغا بزرك الطهرانّي- الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة- ج 20- �س 149.

)5(  اإ�سماعيل با�سا البغدادّي- هدّية العارفين- ج 2- �س 351.

)6(  النراقّي- محرق القلوب- �س 2.

)7(  الم�سدر نف�سه- �س 118- 119.

)8(  ن�سر بن مزاحم المنقرّي- وقعة �سّفين- �س 193- 353.

)9(  النراقّي- الم�سدر نف�سه- �س 118.
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3 -.
)1(

حكاية زعفران الزاهد

4 -.
)2(

ق�سة عر�س القا�سم, والطريقة الخيالّية في قتاله الأعداء

5 -.
)3(

ة الطائر الملّطخ بالدماء و�سفاء البنت اليهودّية ق�سّ

6 - اإك�سير العبادات في اأ�سرار ال�سهادات:

هذا الأثر من ت�سنيف الماّل اآغا بن عابد بن رم�سان بن زاهد ال�سيروانّي الدربندّي 

 وي�ستهر هذا 
)4(

الحائ���رّي المعروف ب���� )الفا�سل الدربن���دّي( )م 1285 اأو 1286هـ(

الكتاب با�سم )اأ�سرار ال�سهادة( حيث �سرح فيه الموؤّلف واقعة عا�سوراء ب�سكل مو�ّسٍع 

وقد �سّمن الم�سّنف كتابه ))24( مجل�سًا و)12( مقّدمة وخاتمة تحتوي اأي�سًا ثالثة 

مجال����س( وقد ا�ستغرق هذا الكتاب من الزم���ن لت�سنيفه ثمانية ع�سر �سهرًا, وتاريخ 

.
)5(

النتهاء منه هو يوم الجمعة الخام�س ع�سر من ذي القعدة �سنة 1272 هـ

يتمّتع هذا الكتاب بخ�سائ�ص عديدة ن�سير اإلى ثالثة منها:

مي���زة التحليل: لم يكت���ف الموؤّلف بتدوي���ن الأخبار وذكر الوقائ���ع بل عمل على - 1

تحليل الروايات والجمع بين الأخبار المتعار�سة, اإذ اإّنه كان يمتاز بذهٍن خاّلق 

وفكر وّقاد م�سافًا اإلى معرفته بالحكمة وعلم المعقول.

وجود الأخبار المجعولة والأ�سطورّية فيه: اإّن كاتب هذا الأثر, بالإ�سافة اإلى نقله - 2

الكثي���ر من الروايات الملّفقة بل الخرافّية ف���ي بع�س الموارد, حاول توجيه تلك 

المنقولت وذكر اأدّلٍة على �سّحتها.

التف�سيل والتو�ّسع في المطالب: اإّن هذا الكتاب يعّد- اإلى زمان ت�سنيفه- اأكثر - 3

.
)6(

الموؤّلفات تف�سياًل بين جميع الكتب التي �سّنفت حول تاريخ عا�سوراء

)1(  الم�سدر ال�سابق- �س 152.

)2(  الم�سدر نف�سه- �س 126- 130.

)3(  النراقّي- محرق القلوب- �س 108.

)4(  محّم���د ح�س���ن خان معتم���د ال�سلطنة: الماآثر والآث���ار- �س 139- وال�سيخ اآغ���ا بزرك الطهرانّي- الم�س���در- ج 11- �س 

.279 -139

)5(  الفا�سل الدربندّي- اإك�سير العبادات في اأ�سرار ال�سهادات- ج 3- �س 919.

)6(  محّمد الإ�سفنديارّي- الم�سدر- �س 111. 
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كان الدربن���دّي مواظبًا على اإقامة مجال�س العزاء ل�سّيد ال�سهداءQ ومت�سّددًا 

ف���ي ذل���ك وم�سّرًا عليه بحيث اإّنه كان يغمى عليه من �سّدة البكاء, وفي يوم عا�سوراء 

كان ين���زع ثيابه ع���ن بدنه, ويت�سّتر ب���اإزار, وينثر التراب على راأ�س���ه, ويم�سح الطين 

.
)1(

بج�سده, ثّم يذهب على هذه الهيئة اإلى المنبر

ُيعتب���ر الدربندّي هو الموؤ�ّس�س اأو المرّوج لعادة التطبير )�سرب الراأ�س( وقد كتب 

»مه���دي بام���داد« حول ذلك قائاًل: )كان يرى ج���واز �سرب الراأ�س باآلٍة حاّدة بل فعل 

ذل���ك اأي�س���ًا, ومنذ ذلك الوقت جرى ع���واّم النا�س على ذلك العمل تبع���ًا له في اأّيام 

.
)2(

عا�شوراء(

اإّن الدربندّي وباعتبار مبناه الخا�ّس في نقل واقعة كربالء, نجده ل يتاأّبى عن نقل 

المطال���ب والأخبار ال�سعيفة وغير الم�سندة, بل في بع�س الأحيان الروايات موهونة. 

ول���ذا نرى �سعف هذا المبنى و�سخافته ووهن اأ�سا�سه ف���ي نقل وقائع تاريخ عا�سوراء 

عندم���ا نرجع اإلى كالمه حول كيفّية ت�سنيف هذا الكتاب, بال�ستفادة من كتاٍب اآخر 

.
)3(

اأّلفه اأحد قّراء العزاء المعا�سرين له وا�سمه ال�سّيد جعفر

وم���ن هنا فاإّنن���ا- وب�سبب ما يحمل كت���اب الدربندّي من الأخب���ار ال�سعيفة وغير 

الموّثقة- نجد هذا الأثر- منذ بداية تاأليفه- موردًا لالإ�سكالت القوّية والنقد الالذع 

والتوهي���ن ال�سديد م���ن قبل الباحثين المعا�سري���ن للدربندّي, والعلم���اء المتاأّخرين 

 
)5(

 والتنكابنّي
)4(

عن���ه, واأي�سًا من قبل المحّدثين والمحّققين اأمثال: المحّدث النورّي

.
)8(

 والأ�ستاذ المطهرّي
)7(

 وال�سّيد مح�سن الأمين
)6(

وال�سيخ اآغا بزرك الطهرانّي

)1(  الميرزا محّمد التنكابنّي- الم�سدر- �س 109.

)2(  مهدي بامداد- �سرح حال رجال اإيران- ج 4- �س 138.

)3(  الفا�سل الدربندّي- الم�سدر- ج 2- �س 305- 306.

)4(  الميرزا ح�سين النورّي- الم�سدر- �س 167- 169- 195.

)5(  الميرزا محّمد التنكابنّي- الم�سدر- �س 108.

)6(  اآغا بزرك الطهرانّي- الم�سدر- ج 2- �س 279.

)7(  ال�سّيد مح�سن الأمين العاملّي- اأعيان ال�سيعة- ج 2- �س 88.

)8(  ال�سهيد المطهرّي- حما�سه ح�سيني- ج 1- �س 55.
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وق���د ق���ام الدربن���دّي- ح�سب ق���ول ال�سيخ اآغا ب���زرك الطهران���ّي- بترجمة جزء 

م���ن هذا الكت���اب من ف�سل )مقام الوحدة للح�سينQ( ال���ذي ي�سّم ثالثة ع�سر 

باب���ًا )يحت���وي كّل باٍب على عّدة مجال�س( وجعله على ا�س���م نا�سر الّدين �ساه ف�سّماه 

.
)1(

)�سعادات نا�سري( الذي طبع مّراٍت عديدة

كذل���ك ق���ام �سخ�س يدعى المي���رزا محّمد ح�سين ب���ن علّي الأكب���ر بترجمة هذا 

الكت���اب اإل���ى اللغة الفار�سّية تحت ا�سم )اأنوار ال�سعادة ف���ي ترجمة اأ�سرار ال�سهادة( 

.
)2(

وطبعه في تبريز

اًل جّدًا,  ّنف باللغة العربّية وكان مف�سّ وباعتب���ار اأّن متن كتاب اأ�سرار ال�سه���ادة �سُ

فق���د اأّلف الدربندّي مقتاًل فار�سّيًا مخت�سرًا بعن���وان )�سرمايه اإيمان وجواهر اإيقان 

.
)4(

 وهو مطبوع اأي�سًا
)3(

در ترجمة و�سرح اأ�سرار ال�سهادة(

ومّما ينبغي اللتف���ات اإليه اأّن الطبعة القديمة من كتاب الدربندّي فيها بع�س من 

المطالب الكاذبة وغي���ر الواقعّية, واأّما في الطبعة الجديدة المحّققة فاإّن بع�س هذه 

.
)5(

المطالب ال�سخيفة وال�سعيفة قد ُحذفت منها

ومع �س���رف النظر عن المبنى غي���ر ال�سحيح والمخالف للموازي���ن العلمّية لدى 

الم�سّن���ف, فاإّنه ل يمكن توّقع الدّقة العلمّية والمتان���ة في اختيار الأخبار ال�سحيحة 

والرواي���ات المعتب���رة من واقعة عا�س���وراء في كتاٍب يعّد من المط���ّولت و�سّنف بهذه 

ال�سرعة )فقد �سبق معنا اأّن هذا الكتاب كان اإلى زمان ت�سنيفه اأكثر الكتب تف�سياًل 

)1(  اآغا بزرك الطهرانّي- الم�سدر- ج 2- �س 279- وج 12- �س 179- 180.

)2(  الم�سدر- ج 2- �س 429.

)3(  الم�س���در- مقّدم���ة الكت���اب- �س 3- )من دون ذكر اأّي عالم���ة للكتاب(- اإّل اأّن النا�سر و�سع عنوان���ًا لهذا الكتاب با�سم 

جواهر الإيقان و�سرماية اإيمان.

)4(  الم�سدر- ج 5- �س 264.

)5(  الم�سدر- ج 1- �س 29- كمثال على ذلك, فقد ورد في الطبعة القديمة )طهران- من�سورات الأعلمّي( المجل�س العا�سر- 

 )330( Qاألف جندي, قتل منه���م على يد الإمام الح�سين )س 345- يذك���ر الدربندّي اأّن عدد جيو�س الأعداء )460����

األف���ًا, وقت���ل على يد اأبي الف�س���ل العّبا�س- عدا الجرحى- )25( األف���ًا- و)25( األفًا على يد بقّية بن���ي ها�سم ولم يبق من 

مع�سك���ر عمر ب���ن �سعد �سوى ثمانين األفًا, اإّل اأّنه في الطبعة الجديدة حذفت ه���ذه الرواية لأّنها من الأ�ساطير والخرافات 

الوا�سحة )ج 2- �س 545(.
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ح���ول �سي���رة الإم���ام الح�سينQ وق���د كتب خ���الل ثماني���ة ع�سر �سه���رًا مع تلك 

الإمكان���ات ال�سعيفة في ذلك الزم���ان لالطالع على الم�س���ادر المعتبرة ف�ساًل عن 

تنقيتها وتهذيبها لال�ستفادة منها(.

بع�ص النماذج ال�سعيفة والغريبة:

لة والمب�سوطة- قد احت���وى على الكثير من  اإّن ه���ذا الأثر وب�سبب اأبحاث���ه المف�سّ

الأخبار المجعولة والواهية والغريبة والأ�سطورّية...و�سنكتفي هنا بالإ�سارة اإلى بع�س 

تلك الموارد:

الرواي���ة الغريب���ة ح���ول كيفّي���ة خ���روج الإم���ام الح�سي���نQ بعيال���ه م���ن - 1

المدين���ة المن���ّورة مع اأربعين محماًل م���ن الحرير والديباج عل���ى هيئة الأمراء 

 
)1(

وال�سالطين!!

الخب���ر الأ�سط���ورّي والخيال���ّي ع���ن اأع���داد جي����س عمر ب���ن �سعد, حي���ث و�سل - 2

 رج���ل, وفي مكان اآخ���ر )460.000( رج���ل, قتل منهم 
)2(

اإل���ى )160.0000(

)330.000( ِبَي���د الإم���ام الح�سي���نQ و )25.000( قتي���ل على ي���د بقّية 

)3(

الأن�سار من بني ها�سم, ولم يبق منهم على قيد الحياة اإّل ثمانون األفًا فقط!!

وفي مو�سع اآخر و�سل عدد القتلى من الأعداء على يد الإمام الح�سينQ اإلى 

.
)4(

اأربعمائة األٍف من الجي�س الذي بلغ تعداده خم�سمائة األف مقاتل

3 -.
)6(

 اأو اثنتين و�سبعين منها
)5(

اإّن يوم عا�سوراء كان �سبعين �ساعة

ذكر اأ�سم���اء بع�س الأ�سخا�س باعتبارهم من اأن�س���ار الإمام الح�سينQ اأو - 4

)1(  الفا�سل الدربندّي- الم�سدر- ج 2- المجل�س العا�سر- �س 628- 629.

)2(  الم�سدر- ج 3- المجل�س 13- �س 43.

)3(  الم�سدر- �س 345 )الطبعة القديمة( كما �سبق القول فاإّن هذا النقل حذف في الطبعة الجديدة لهذا الكتاب )الم�سدر- 

ج 2- �س 545(.

)4(  الم�سدر- ج 3- المجل�س الثالث ع�سر- �س 39.

)5(  الم�سدر- �س 43.

)6(  الم�سدر- �س 40.
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م���ن جي�س عم���ر بن �سعد, والح���ال اأّن هوؤلء لم َت���ِرْد اأ�سماوؤهم ف���ي اأّي م�سدر 

, وكثير بن 
)2(

, واإ�سحاق بن مالك الأ�ستر
)1(

معتبر, وذلك مثل: عبد اهلل بن �سقيق

 ,
)5(

, وغالم با�سم )مبارك(
)4(

, وم���ارد ابن �سديف التغلبّي
)3(

يحيى الأن�سارّي

, وغيرهم...
)6(

وم�سعود الها�سمّي

5 -.
)7(
Qحكاية راعي اإبل الإمام الح�سين

ث���ورة بن���ٍت تدع���ى )دّرة ال�سدف( ف���ي حلب بداف���ع النتقام والث���اأر لالإمام - 6

الح�سي���نQ واأخذ روؤو�س ال�سهداء وتحرير الأ�سرى من اأيدي جنود يزيد, 

.
)8(

عندما كانوا ينقلون الأ�سرى والروؤو�س اإلى ال�سام

7- الدمعة ال�ساكبة:

م�سّن���ف الكتاب ه���و محّمد باقر البهبهانّي )م 1258 ه����( الذي كتب في �سيرة 

الأئّم���ة R مجّلدات عديدة, اثنان منه���ا )الرابع والخام�س( يتحّدث فيهما عن 

الإم���ام الح�سي���نQ وعا�سوراء �سمن اأربع���ة ع�سر ف�س���اًل. كان البهبهانّي من 

تالمذة الفا�سل الدربندّي ومريديه, ويعّبر عنه في كتابه هذا بقوله )قال الفا�سل(.

نق���ل ال�سي���خ محمود العراق���ّي في كتاب���ه )دار ال�س���الم( عن الواع���ظ التبريزّي 

الخيابانّي مدحًا لموؤّلف كتاب الدمعة ال�ساكبة حيث قال فيه:

كان يق���راأ العزاء بالطريقة المتعارفة في ذلك الزم���ان والمكان )النجف( حيث 

يق���روؤون الم�سيب���ة ع���ن كتب المقات���ل الفار�سّية مث���ل )رو�سة ال�سه���داء( و)محرق 

)1(  الفا�سل الدربندّي- الم�سدر- ج 2- المجل�س العا�سر- �س 275.

)2(  الم�سدر- �س 284.

)3(  الفا�سل الدربندّي- �س 291.

)4(  الم�سدر- �س 499.

)5(  الم�سدر- �س 299.

)6(  الم�سدر- �س 298.

)7(  الم�سدر- ج 3- �س 157- 162.

)8(  الم�سدر- المجل�س الثامن والع�سرون- �س 445- 450.
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القلوب( واأمثالهما وقد كان للبهبهانّي تاأثير عظيم في قراءته ب�سبب الإخال�س الذي 

.
)1(

كان يمتاز به, واإن لم يكن متمّكنًا من العبارات العربّية لعدم معرفته بها

ا�ستفاد البهبهانّي كثيرًا من كتاب )المنتخب( للطريحّي في نقل وقائع عا�سوراء, 

وهن���اك م�سادر اأخرى اأي�سًا ا�ستند اإليها مثل: بح���ار الأنوار, وعوالم العلوم, وتظلم 

الزه���راء, وم�سن���د البت���ول, وتذكار الحزي���ن, وجامع الأخب���ار, ونور العي���ن, ومهيج 

الأحزان, ومع���دن البكاء والم�سائب, والمقتل المن�سوب اإل���ى اأبي مخنف, والتف�سير 

.Qالمن�سوب اإلى الإمام الع�سكرّي

.
)2(

وقد احتوى الكتاب على بع�س المطالب ال�سعيفة والغريبة اأي�سًا

8- نا�سخ التواريخ:

كت���ب الميرزا محّم���د تقّي ل�سان الملك المع���روف ب� )�سبه���ر الكا�سانّي( )1216- 

1297 ه�( مجموعة تاريخّية تمتّد من عهد النبّي الأكرمP اإلى ع�سر الم�سّنف, وقد 

�س ق�سمًا من هذا الكتاب للحديث عن �سيرة الإمام الح�سينQ ب�سكل مو�ّسع. خ�سّ

كان زم���ان كتابة هذا الجزء من الكت���اب في عهد نا�سر الّدين �ساه عام )1290- 

 وكان هدف الموؤّلف من هذا الكتاب- كما يظهر من ا�سمه المبالغ فيه- 
)3(

1291 هـ(

هو ا�ستغناء القارئ عن كّل الكتب التاريخّية الأخرى, ولذا فقد ا�ستمل على الكثير من 

المطالب ال�سعيفة وغير المعتبرة, ولهذا وباعتبار اأّن الموؤّلف كان من رجال البالط 

الملك���ّي اأي�سًا, لم يلق كتابه قبوًل في المجام���ع العلمّية, بل اإّن بع�س العلماء لم يجز 

.
)4(

مطالعته

ولك���ن بالرغ���م من كّل ذل���ك فقد كان ه���ذا الم�سنَّف معتمدًا ل���دى عموم النا�س 

والخطباء واأهل المنبر على مدى عّدة عقود.

)1(  الواعظ الخيابانّي- وقائع الأّيام في تتّمة محّرم الحرام- ج 4- �س 25.

)2(  محّمد باقر عبد الكريم البهبهانّي- الدمعة ال�ساكبة- ج 4- �س 327 و�س 331 و�س 332 و�س 322- 323 و�س 324.

)3(  فقد قال هو في كتابه: )وقد و�سلنا الآن في التاريخ الهجرّي اإلى العام 1291 ه�( الم�سدر- ج 6- �س 361.

)4(  ال�سّيد محّمد علّي القا�سي الطباطبائّي )تحقيق درباره, اأول اأربعين ح�سرت �سيد ال�سهداءQ(- �س 178.
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بع�س النماذج من الروايات ال�سعيفة والغريبة:

خب���ر تف���ّرق اأن�سار الإم���ام الح�سي���نQ عنه ليل���ة العا�سر, وبق���اء اأقربائه - 1

)1(

ه فقط!! وخوا�سّ

2 -.
)2(

الترجمة الخاطئة لكلمة )م�سّناة( بالإبل

الرواي���ة الخيالّية لطرماح بن عدّي حول رجوع راأ����س الإمامQ اإلى ج�سده - 3

ال�سري���ف, وروؤي���ة النب���ّيP ف���ي م���كان �سهادته, م���ع اأّن طرماح ل���م يكن من 

ال�سهداء بل التقى بالإمامQ اأثناء الم�سير فقط, ثّم و�سل اإليه خبر �سهادة 

.
)3(

الإمامQ قبل و�سوله اإلى كربالء, فرجع اأدراجه

قع���ود ال�سمر عل���ى �سدر الإمام الح�سينQ والح���وار الذي جرى بينه وبين - 4

ال�سم���ر حول �سفاعة النبّيP ه���ل هي اأف�سل اأم الح�س���ول على الجائزة من 

يزي���د؟ وعندم���ا اأجاب ال�سمر ب���اأّن الح�سول عل���ى الجائزة ه���و الأف�سل طلب 

الإمامQ منه ماًء فرف�س ال�سمر وقال: ل واهلل لن ت�سرب الماء حّتى تذوق 

.
)4(

الموت عط�سًا

9-تذكرة ال�سهداء:

 )م 1340 ه�( الذي 
)5(

موؤّل���ف هذا الكتاب هو الماّل حبيب اهلل �سري���ف الكا�سانّي

يعّد من العلماء البارزين في العهد القاجارّي, وله موؤّلفات كثيرة في مختلف العلوم, 

ل )تذكرة ال�سهداء( في تاريخ عا�سوراء. ي�ستمل هذا الأثر  منه���ا هذا الكتاب المف�سّ

عل���ى اأخبار ورواي���ات �سعيفة ومخدو�س���ة اأّدت اإلى ت�سويه ال�س���ورة الحقيقّية لواقعة 

عا�شوراء.

)1(  ال�سّيد محّمد علّي القا�سي الطباطبائّي )تحقيق درباره, اأول اأربعين ح�سرت �سيد ال�سهداءQ(- �س 237.

)2(  الم�سدر- �س 286.

)3(  الم�سدر- �س 299.

)4(  الم�سدر ال�سابق- 293.

)5(  راجع حول �سيرته وم�سّنفاته- عبد اهلل الموحدّي- الماّل حبيب اهلل �سريف الكا�سانّي )فقيه فرزانه )فار�سي((.
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بع�س النماذج من الروايات ال�سعيفة والغريبة:

1 - Qح�سور اأربعمائة رجل من اأهل الفتوى في كربالء اأفتوا بقتل الإمام الح�سين

ومنه���م ظفر بن ملجم, واإلقاء الع�سا والعود على الإمامQ بدًل من ا�ستخدام 

.
)1(

الرماح وال�سيوف

عر�س ال�سّي���دة زينب التر�س الملّطخ بالدماء لأب���ي الف�سل العّبا�سQ على - 2

.
)2(

اأّمه اأّم البنين التي اأغمي عليها عندما راأته

ت�سليم الإمام الح�سينQ قب�سة من الالآلئ اإلى اأحد جنود الأعداء لإي�سالها - 3

اإلى ابنته التي اأو�سته حين خروجه من بيته اأن ل يرجع من ال�سفر اإّل وقد جلب 

.
)3(

لها معه هدّية

امتن���اع الجواد ذي الجناح عن الم�سير بالإمامQ اإّل اأن يعده بالركوب عليه - 4

.
)4(

يوم القيامة عند ال�سفاعة لالأّمة العا�سية

:Qوالح�سين Qمعالي ال�سبطين في اأحوال ال�سبطين الإمامين الح�سن  -10

 1385 -1300( 
ّ
اإّن م�سّنف هذا الكتاب هو محّمد مهدي الحائرّي المازندراني

ه����( وعلى الرغ���م من اأّن ه���ذا الأثر ي�سمل �سي���رة الإمام الح�س���نQ والإمام 

الح�سي���نQ اإّل اأّن معظم���ه يتح���ّدث ع���ن الإمام الح�سي���نQ. وقد اعتمد 

الموؤّلف في كتابه هذا على الم�سادر ال�سعيفة وغير الموّثقة, مثل: رو�سة ال�سهداء, 

, ومقتل الح�سي���نQ المن�سوب اإلى اأب���ي مخنف, ومدينة 
ّ
ومنتخ���ب الطريح���ي

المعاجز, ونا�سخ التواري���خ, واأ�سرار ال�سهادة, وتظّلم الزهراءO واأمثال تلك, 

ولذا فقد دخل على كتابه الكثير من التحريفات والأكاذيب.

)1(  الماّل حبيب اهلل ال�سريف الكا�سانّي- تذكرة ال�سهداء- �س 279- 280.

)2(  الم�سدر نف�سه- �س 443.

)3(  الم�سدر ال�سابق- �س 325.

)4(  الم�سدر نف�سه- �س 312.
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بع�س النماذج من الروايات ال�سعيفة والغريبة:

ح�س���ور ليلى في كربالء وخروجها من الخيم���ة حافية الأقدام ومك�سوفة الراأ�س - 1

.
)1(

عند �سهادة علّي الأكبر

2 -.Q
)2(

خرافة راعي اإبل الإمام الح�سين

3 -.
)3(

حكاية الطائر الملّطخ جناحه بالدماء و�سفاء البنت اليهودّية

:Qنور العين في م�سهد الح�سين  -11

ُن�س���ب ه���ذا الكت���اب اإلى اإبراهي���م بن محّمد ب���ن اإبراهي���م بن مه���ران ال�سافعّي 

الأ�سع���رّي المع���روف ب� )اأبو اإ�سحاق الأ�سفراينّي( )م 417- اأو 418 ه�( ول يوجد في 

ه���ذا الم�سّن���ف ف�سول ول عناوين, ول���م يذكر الكاتب اأّية اأ�ساني���د لرواياته, بل كان 

يق���ول عند اأّول كّل نق���ٍل, )قال الراوي(, ولهذا فاإّن طريقة هذا الأثر ت�سبه الحكايات 

ال�سعبّية.

يعتق���د بع����س المحّققين اأّن ه���ذا الكتاب ملّفق ف���ي ن�سبته  اإل���ى الأ�سفراينّي لأّن 

, ومّما يوؤّيد هذا 
)4(

اأ�سل���وب الكتاب���ة فيه ل يتالءم مع اأ�سلوب م�سّنفات الق���رن الرابع

الراأي, اأّن كاتب هذه ال�سطور, �سادف عند مراجعته لذاك الكتاب والبحث في بع�س 

مطالب���ه عبارة حول مح���ّل دفن الراأ�س ال�سريف لالإم���ام الح�سينQ حّولت ظّنه 

)1(  الماّل حبيب اهلل ال�سريف الكا�سانّي- تذكرة ال�سهداء- �س 255.

)2(  الم�سدر نف�سه- �س 35- 36.

)3(  الم�سدر نف�سه- �س 33- 34.

)4(  ال�سّي���د عب���د العزيز الطباطبائّي- اأهل البيت R في المكتبة العربّية- �س 655- الرقم 839- ولتاأييد الكالم المذكور 

ينبغ���ي القول ب���اأّن الم�سادر المتقّدمة الت���ي تحّدثت عن �سيرته لم تذك���ر مثل هذا الكتاب عند اإح�س���اء م�سّنفاته )ابن 

ع�ساك���ر- تبيي���ن كذب المفتري- �س 240- 241- ابن خل���كان- وفيات الأعيان واأبناء اأبن���اء الزمان- ج 1- �س 28- تاج 

الّدي���ن اأب���ي ن�سر عب���د الوّهاب بن عل���ّي ال�سبكّي- طبق���ات ال�سافعّية الكب���رى- ج 4- �س 257- �سم����س الّدين الذهبّي- 

�سي���ر اأع���الم النبالء- ج 17- �س 353- ابن كثي���ر- البداية والنهاية- ج 12- �س 30- اإّن اأّول م���ن ن�سب هذا الكتاب اإلى 

الأ�سفراينّي هو اإ�سماعيل با�سا نقاًل عن وفيات الأعيان )هدّية العارفين- ج 1- �س 8(, اإّل اأّن مراجعة كتاب الوفيات تنفي 

تل���ك الن�سب���ة, ومن بعده جاء يو�سف الي���ان �سركي�س )معجم المطبوعات العربّية والمعّرب���ة- ج 1- �س 436( وال�سيخ اآغا 

بزرك )الذريعة- ج 17- �س 72- 73( واأخيرًا ال�سّيد عبد العزيز الطباطبائّي )الم�سدر- �س 654( ون�سبوا هذا الكتاب 

لالإ�سفراينّي, ويظهر اأّن م�ستند هذه الن�سبة هو قول اإ�سماعيل با�سا ل غير.
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اإلى يقي���ن باأّن هذا الكتاب ُيعتبر من الم�سّنفات المتاأّخرة, وتلك العبارة هي: )روي 

ع���ن طائفة الفاطمّية الذين حكموا م�سر اأّن الراأ�س و�س���ل اإليهم ودفنوه في م�سهده 

 اإذ اإّن انتقال الراأ�س من ع�سقالن اإل���ى م�سر ودفنه في القاهرة وبناء 
)1(

الم�سه���ور(

مق���ام عظيم فوقه اإّنما ح�سل- وبح�سب رواي���ات الموؤّرخين للع�سور الفاطمّية- بعد 

.
)2(

عام )548( اأي بعد وفاة الأ�سفراينّي ب� )130( عامًا

 )الفائز 
ّ
 للخليفة الفاطمي

ّ
ونق���ل اأي�سًا باأّن طالئع ابن زّريك- الوزير ال�سيع���ي

ب���اهلل( بنى ذل���ك المقام الجليل ع���ام )549 ه�( بع���د نقل الراأ����س ال�سريف اإلى 

.
)3(

القاهرة

واأّم���ا بالن�سب���ة اإلى القيم���ة العلمّي���ة لروايات هذا الكت���اب, فيلزم الق���ول باأّن 

الكثي���ر م���ن هذه الأخب���ار والمطال���ب �سعيفة ومجعول���ة و�سخيفة, ولي����س لها اأّي 

 قائاًل: 
ّ
اعتب���ار عند المحّققي���ن, كما �سّرح بذل���ك ال�سهيد القا�س���ي الطباطبائي

, و)هو مجعول وموؤّلفه 
)4(

)اإّن ه���ذا الكتاب �سعيف جّدًا, ول يمكن العتماد عليه(

, وح�سب راأيه هو مقتل مملوء بالروايات المجعولة والمنقولت الخيالّية 
)5(

مجهول(

.
)6(

والحكايات

الأم���ر الأخي���ر في هذا المو�سوع: اأّن���ه لو ثبت ن�سبة هذا الكت���اب اإلى الأ�سفراينّي 

فينبغي العلم اأّنه في عقيدة ال�ساحب بن عّباد كان من مثيرّي الفتن بين الم�سلمين, 

.
)7(

ولذا ل يمكن العتماد على مطالب هذا الكتاب

)1(  ال�سّيد عبد العزيز الطباطبائّي- اأهل البيت R في المكتبة العربّية- �س 72.

)2(  �سهاب الّدين- اأحمد بن عبد الوهاب النويرّي- نهاية الإرب في فنون الأدب- ج 20-�س 300.

)3(  العاّلمة عبد الح�سين اأحمد الأمينّي- الغدير- ج 4- �س 349.

)4(  القا�سي الطباطبائّي- الم�سدر- �س 60.

)5(  الم�سدر ال�سابق- �س 221.

)6(  الم�سدر نف�سه - �س 640.

)7(  اب���ن ع�ساك���ر- تبيين كذب المفتري- �س 241- ت���اج الّدين اأبي ن�سر عبد الوّهاب بن علّي ال�سبكّي- الم�سدر- ج 4- �س 

257- �سم�س الّدين الذهبّي- الم�سدر- ج 17- �س 354- ال�سيخ عّبا�س القّمي- الكنى والألقاب- ج 2- �س 26.
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بع�ض الموارد ال�شعيفة والغريبة:

قتل م�سلم بن عقيل من الرجال )1100( من اأ�سل )2800( جندي اأر�سلهم ابن - 1

.
)1(

زياد لعتقاله

2 -.
)2(

قتل الإمام الح�سينQ من الأعداء )1600( رجل

جلو����س ال�سمر على �سدر الإمامQ والحوار الذي جرى بينهما حول �سفاعة - 3

النب���ّيP, هل هي اأف�سل اأم جائزة يزيد؟ وج���واب ال�سمر اأّن الجائزة اأف�سل, 

ورف����س ال�سمر طلب الإمامQ �سربة م���اٍء وقوله له: ل واهلل لن ت�سرب الماء 

.
)3(

حّتى تذوق الموت عط�سًا

مقاتل وم�سّنفات عا�سوراء في زماننا المعا�سر )القرن الأخير(:  -12

يجدر القول باأّن كتابة المقاتل في المائة ال�سنة الأخيرة كانت اأي�سًا مورد اهتمام 

الموؤّرخين والباحثين الم�سلمين, اإّل اأّن اأهّم الممّيزات البارزة في م�سّنفات هذا 

الع�س���ر- م�سافًا اإلى الفوائ���د العاطفّية التي ُتعتبر ميراث���ًا للم�سّنفات القديمة 

وتع���ّد من مقت�سيات حادثة عا�سوراء- هي الثم���رات ال�سيا�سّية من حركة الإمام 

الح�سينQ والتوّجه اإلى مفهوم مواجهة الظلم في واقعة عا�سوراء, والتي اأّكد 

عليه���ا الموؤّرخون لواقعة كرب���الء حيث اعتبروا اأّن عا�سوراء تعّد من اأهّم العوامل 

الت���ي جعلت ال�سيع���ة يرف�سون الظل���م ويقفون ف���ي وجهه ويقاوم���ون ال�سالطين 

والح���ّكام الظلمة, وبعبارة اأخ���رى اإّن موؤّلفات الع�س���ور المتاأّخرة حول عا�سوراء 

ة الحركات المطالبة بالعدالة,  كانت متاأّثرة بالظروف ال�سائدة من حولها وخا�سّ

وتدّخل الّدين في ال�سيا�سة حيث نفخت روح الوعي والحرّية في الأّمة كما ح�سل 

 الموؤمن.
ّ
مثاًل بو�سوح لدى ال�سعب الإيراني

)1(  اأبو اإ�سحاق الإ�سفراينّي- نور العين في م�سهد الح�سينQ �س 28- 29.

)2(  الم�سدر نف�سه - �س 49.

)3(  الم�سدر نف�سه- �س 50.
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كّل ذل���ك كان ول زال ببركة المعان���ي ال�سيا�سّية والحكومتّية لواقعة عا�سوراء التي 

كانت تبرز في المجال�س الّدينّية, ومنذ ذلك الحين واإلى وقتنا الحا�سر, نرى الفوائد 

ة في  والنتائ���ج ال�سيا�سّية تعّد من اأهّم ثمرات حادث���ة كربالء, وهذه وجهة نظر خا�سّ

فه���م عا�س���وراء, اإلى جانب وجهة نظر اأخرى ت�ستثمر من عا�س���وراء النتائج والفوائد 

المعنوّية والعاطفّية.

اإّن البح���ث والدرا�س���ة ف���ي ه���ذا المجال- ف�س���اًل عن ق�س���ور ه���ذه المقالة عن 

ا�ستيعابه- يحتاجان اإلى منا�سبة اأخرى ومجال خا�ّس.

وم���ن البديهّي اأّن ه���ذا الأ�سلوب المعا�سر في درا�سة كرب���الء والت�سنيف فيها له 

اأهّمّي���ة كب���رى بحيث يجعل تلك الواقعة, ب���كّل اأحداثها و�سخ�سّياته���ا العظيمة, حّية 

خالدة على مدى الع�سور والأزمان.

النتيجة:

من خ���الل ما مّر معنا, يمكن القول اإّن المقاتل والم�س���ادر التاريخّية لعا�سوراء, 

يمكن تق�سيمها اإلى مجموعتين:

الأولى: الم�سّنفات التي كتبت ما بين القرن الثاني والقرن ال�سابع وهي التي تمتاز 

بقيمة علمّية ويمكن العتماد عليها لقدمها الزمانّي ومتانتها وقّوتها.

واأّم���ا رواي���ات المجموعة الثانية الت���ي �سّنفت ما بين القرن الثام���ن اإلى ع�سرنا 

الحا�س���ر, فاإّن ما كان م�سادره قديمة وموّثقة يمك���ن ال�ستناد اإليه, واأّما ما لم يكن 

كذلك فال اعتبار له ول يمكن العتماد عليه.





 الطفل الر�شيع وعلّي الأ�شغر

 Qالم�سهور في كتب المقاتل والتواريخ اأّن طفاًل ر�سيعًا من اأبناء �سّيد ال�سهداء

ق���د ا�ست�سهد يوم عا�سوراء بعد اأن اأ�سيب ب�سهم في عنقه ال�سغير, ما اأظهر مظلومّية 

(((
�سّيد ال�سهداءQ وجرائم بني اأمّية �سّد الإن�سانّية للعالم اأجمع واإلى الأبد.

اأّما ذلك الطفل المعروف بعبد اهلل الر�سيع ووجوده واإ�سابته بال�سهم فقد اعتبروا 

من الم�سّلمات كونه علّي الأ�سغر وجعلوهما �سخ�سًا واحدًا.

وبما اأّن ا�سم عبد اهلل الر�سيع هو الذي ورد فقط في زيارة الناحية المقّد�سة, ولم 

َر اتحادهما وكونهما �سخ�سًا واحدًا  وِّ ي���رد فيها طفل با�سم »علّي الأ�سغ���ر« لذلك ُت�سُ

م���ن غير اأن يدّقق في ذلك. ولعّله لم يخطر على الأذهان وجود اأكثر من طفل �سغير 

ول���م يبلغ الحلم تعّر�س لل�سهام ي���وم عا�سوراء في �ساحة كربالء وا�ست�سهد على اأيدي 

العتاة اليزيدّيين.

مع اأّن هناك اأكثر من ع�سرة اأ�سخا�س من بني ها�سم مّمن هم من �سهداء كربالء, 

ول���م ياأت ذكرهم في زيارة الناحية المقّد�سة, ومن المعلوم اأّن زيارة الناحية لم يكن 

غر�سها اإح�ساء جميع ال�سهداء, بل كان غر�سها الإ�سارة اإلى اأ�سماء الأجالء والأعلى 

�ساأنًا بينهم.

ويعل���م من كلمة الإم���ام ال�سّجادQ عندم���ا قال: »ذبح���ت اأطفالن���ا«, اأّن ذبح 

الأطفال في كربالء لم يقت�سر على طفل واحد.

)1(  �سهيد المحراب العاّلمة المحّقق ال�سّيد محّمد علّي القا�سي الطباطبائّي التبريزّي, اأوردها في ملحقات كتابه بالفار�سّية: 

.»Q تحقيق در باره اأول اأربعين �سّيد ال�سهداء«

)1(
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 Q ويّت�س���ح بع���د الّدقة في اأح���وال اأولئك الأطف���ال وبالأخ�ّس طفل���ي الإمام

ال�سغيري���ن: »عب���د اهلل الر�سي���ع« و »عل���ّي الأ�سغ���ر« اأّن���ه تّم الخل���ط بينهما. فنقلوا 

ة باأحدهما اإلى الآخر مّما اأّدى اإلى ال�ستباه بينهما. الحالت المخت�سّ

اأّم���ا عب���د اهلل فيّت�سح من خ���الل لقبه: »الر�سي���ع« اأّن���ه كان ل زال ير�سع, وكذلك 

 Qيّت�س���ح من ت�سري���ح ال�سيخ المفيد} في الإر�ساد واإع���الم الورى, اأّن الإمام

جل����س اأم���ام الخيم وطلب ذل���ك الطفل من الن�س���اء, وقد تحّدث ال�سّي���د, كما ذكر في 

الله���وف, باأّن زين���ب الكبرىO جاءته بال�سبّي لكي يوّدع���ه واأّمه رباب بنت امرئ 

 Qالقي�س وا�سمه عبد اهلل وله من العمر �سّتة اأ�سهر, ولّما قتل عبد اهلل بن الح�سين

. وعندما اأ�ساب �سهم حرملة رقبة الطفل, كم 
)1(

كانت اأّمه الرباب واقفة بباب الخيمة

تغّير حال ن�ساء بيت الع�سمة ومخّدرات حرم الإمام Q؟! اهلل العالم.

ينق���ل اأبو الف���رج الأ�سفهان���ّي- م�سن���دًا- اأّن الإمام الح�سي���نQ طلب طفاًل 

واأجل�سه في حجره ثّم رمى عقبة بن ب�سير �سهمًا ذبحه به.

ويظهر من عبارة اأبي الفرج الأ�سفهانّي وكذلك من عبارات العظماء اأمثال ال�سيخ 

, اأّن الإمامQ قد اأجل�س ذلك 
)2(

المفيد} حي���ث قال: )فاأجل�سه في حج���ره(

الطفل في حجره ويبعد بالعتبار العادّي اأن يجل�س الر�سيع في حجر الإن�سان- فكما 

 Qسياأت���ي نقله- ل بّد اأن يكون الطفل, بح�سب الع���ادة, اأكبر �سنًا ليتمّكن الإمام�

من اإجال�سه في حجره المبارك.

ويق���ول ال�سيخ المفي���د} اإّن الإمامQ ج���اء بج�سد عب���د اهلل وو�سعه بين 

.
)3(

�سهداء اأهل بيته: ثّم حمله حّتى و�سعه مع قتلى اأهله

وعبد اهلل الر�سيع الذي اأ�ساب ال�سهم نحره فذبحه اأمام اأعين الن�ساء ومخّدرات 

اأهل بيت الع�سمة واأّمه جال�سة, دفعه الإمام اإلى اأخته زينب الكبرى عليهما ال�سالم, 

)1(  ذخيرة الدارين, �س 141, ط: النجف.

)2(  الإر�ساد �س 254.

)3(  الإر�ساد �س 254.
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ثّم مالأ كّفيه من دم الطفل ورمى بهما اإلى ال�سماء كما جاء في اللهوف, اأو بقول اآخر: 

اأّنه: »�سبَّه في الأر�ص« كما جاء في الإر�ساد لل�سيخ المفيد} وتاريخ الطبرّي.

يق���ول ال�سّيد} ف���ي اللهوف: اإّن الإم���ام راأى م�سارع اأحّبت���ه فنادى: »هل من 

معين يعيننا؟«.

 :Oوقال: فارتفعت اأ�سوات الن�ساء بالعويل فتقّدم اإلى باب الخيمة وقال لزينب

»ناولين����ي ول����دي ال�سغي����ر حّتى اأوّدع����ه«, فاأخذه واأوماأ اإليه ليقّبل���ه, فرماه حرملة بن 

كاه���ل ب�سه���م فوقع في نحره فذبحه فقال لزينب: »خذيه«, ث���ّم تلّقى الدم بكّفيه فلّما 

امتالأت���ا رمى بالدم نحو ال�سماء ثّم قال: »هّون علّي ما نزل بي اأّنه بعين اهلل تعالى«. 

 .
)1(

قال الباقرQ: »فلم ي�سقط من ذلك الدم قطرة اإلى الأر�ص«

امتالأت كلتا كّفي الإمامQ المباركتين من دماء الطفل بعد اأن اأعطاه لأخته, 

وقد اأخذت الطفل من الإمام بعد اأن امتالأت كّفاه فرمى بهما نحو ال�سماء كما تقت�سيه 

الع���ادة والعتبار, فل���و كان الطفل لم يزل بين يدي اأبي عبد اهللQ فال يمكن اأن 

تمتل���ئ كّفاه دمًا والطفل ينتظر, اإّل اأن تك���ون كّفًا واحدة, فامتالء كلتا الكّفين �ساهد 

عل���ى اأّن هذا العمل قد ح�سل بع���د اأن اأعطى الطفل لأخته زينب الكبرىO, كما 

�سّرحت به عبارة ال�سّيد} في اللهوف, وتّم نقله اآنفًا.

ول���م يرد في عبارة ال�سي���خ المفيد} في الإر�س���اد, وال�سّيد} في اللهوف, 

ذك���ر لعط����س الطفل »عبد اهلل الر�سيع« والمذكور فق���ط اأّن الإمامQ تقّدم نحو 

الخيم وطلب الطفل ليوّدعه ويقّبله, فرماه حرملة ب�سهم في هذه الأثناء.

يقول �سبط بن الجوزّي في تذكرة الخوا�ّس:

فالتفت الح�سينQ فاإذا بطفل له يبكي عط�سًا فاأخذه على يده وقال: »يا قوم, 

اإن ل���م ترحمون���ي فارحم���وا ه���ذا الطف���ل«, فرماه رجل منهم ب�سه���م فذبحه, فجعل 

الح�سي���ن يبك���ي ويقول: »الله���ّم احكم بينن���ا وبين قوم دعون���ا لين�سرون���ا فقتلونا«, 

)1(  اللهوف, �س 66, طبعة �سيدا.
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.
)1(

فنودي من الهواء: »دعه يا ح�سين, فاإّن له مر�سعاً في الجّنة«

���ن اإ�سابته بال�سهم,  اإّن الطف���ل الذي لم يذك���ر �سبط بن الجوزّي ا�سمه, والذي بيَّ

كان يبك���ي من العط����س حيث اأخذه الإمامQ على يده المباركة, ثّم خاطب القوم 

الظالمين المتوّح�سين: »اإن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل!«, فرماه رجل منهم 

ب�سهم فذبحه.

اإّن ه���ذا الو�س���ع ال���ذي يحكي عن وجوده ف���ي مقابل القوم يغاي���ر ق�سّية )عبد اهلل 

الر�سيع( لأّن هذا الطفل الذي حمله الإمامQ مقابل القوم هو علّي الأ�سغر الذي 

كان يبك���ي من العط�س حيث ج���اء به الإمام ليطلب له الماء, عندها خاطب القوم: »اإن 

ل���م ترحمون���ي فارحموا هذا الطفل!« فجعلوه هدفًا ل�سهامهم. ومن هنا يظهر الخلط 

بي���ن حالت هذين الطفلي���ن واأّن النداء ال�سماوّي الذي خاط���ب الإمامQ »دعه يا 

 Qح�سي���ن, ف���اإّن له مر�سعاً في الجّنة«, خا�ّس بعبد اهلل الر�سيع حيث دفع الإمام

الطفل لأخته زينب بمجّرد �سماعه النداء, وبما اأّن الأمور قد اختلطت ببع�سها البع�س, 

لذلك �ساهدنا �سبط بن الجوزّي يذكر هذه الأمور حول علّي الأ�سغر.

اأّما علّي الأ�سغر فلم يكن ر�سيعًا حيث قال بع�سهم: اإّن له من العمر اأربع �سنوات, 

, وقيل اأكثر 
)2(

ويبدو من خالل �سالة الإمامQ عليه اأّن له من العمر �سّت �سنوات

.
)3(

من هذا اأي�سًا

ومعن���ى ذلك الن���داء ال�سماوّي ه���و: اأن يا ح�سي���ن اترك الر�سي���ع, لذلك تركه 

الإمامQ فورًا واأعطاه لأخته زينب الكبرىO وقال: »يا اأختاه خذيه«. لقد 

تلّق���ى الطفل ال�سهم في عنقه اأمام ن�س���اء اأهل بيت الع�سمة, واأمام والدته الرباب 

رات اأهل بيت الع�سم���ة من م�ساهدة  واهلل تعال���ى يعلم ما ه���و حال واأو�ساع مخ���دَّ

)1(  تذكرة الخوا�ّس, �س 252.

ل اأّن اأحد اأبناء الإم���امQ الذي ا�ست�سهد في يوم  )2(  يق���ول المحّق���ق الخواجة ن�سير الّدي���ن الطو�سّي} في نقد المح�سّ

عا�سوراء وا�سمه علّي كان له من العمر �سبع �سنوات, �س 179, ط: م�سر.

)3(  عبد اهلل الر�سيع, تاأليف كاظم الحلفّي, �س 17, ط: النجف )1376( هـ.
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ذل���ك المنظر الأليم الذي ينفط���ر له القلب! وبمقت�سى البع���د الب�سرّي فاإّن محّبة 

الأولد كانت تاأخذ طريقها اإلى قلب الإمامQ المبارك ولذا جاءه النداء فورًا: 

ي���ا حبيبي ل ت�سم���ح لمحّبة الأولد عن طريق اإ�سابتهم بال�سه���ام اأن تاأخذ طريقها 

اإل���ى قلبك الممل���وء بمحبة اهلل تعالى اأبدًا, بل اتركه���ا واأخرجها من قلبك, لأّن له 

مر�سعًا في الجّنة وما عليك اإّل اأن ت�ستغل بمحّبتي لتن�سرف عن كّل �سيء حّتى عن 

الأولد ف���ي �سبيل ديني. لذلك خاط���ب الإمامQ اأخته فورًا: »خ���ذي الطفل«, 

ودفعه اإليها.

ولي����س معنى ذلك الن���داء ما يقوله بع�سهم: اإّن المق�س���ود اأن اترك الطفل اأر�سًا 

لتخ���رج روح���ه فاإّن ل���ه مر�سعًا ف���ي الجّنة, وذلك كم���ا اأ�سار الر�س���ولP حول ابنه 

.
)1(

اإبراهيمQ: »اإّن له مر�سعاً في الجّنة«

يقول محّمد بن طلحة ال�سافعّي في مطالب ال�سوؤول:

كان ل���هQ ول���د �سغير فجاءه �سهم فقتله فرّمل���هQ بدمه وحفر له ب�سيفه 

و�سّلى عليه ودفنه, وقال هذه الأبيات: »َغَدَر اْلَقْوُم َوِقَدماً َرِغُبْوا ...« اإلخ.

ث���ّم ق���ال: اأّما علّي الأ�سغ���ر فجاءه �سهم وهو طف���ل فقتله, و قد تق���ّدم ذكره عند 

 .
)2(

الأبيات لّما قتل

يقول الخوارزمّي اأبو الموؤّيد الموّفق بن اأحمد المّكّي اأخطب خوارزم المتوّفى عام 

:Q568 ه�( في كتاب مقتل الح�سين(

فتقّدم اإلى باب الخيمة وقال: »ناولوني علّياً الطفل حّتى اأوّدعه«, فناولوه ال�سبّي 

فجع���ل يقّبله ويقول: »ويل لهوؤلء الق���وم اإذا كان خ�سمهم جّدك محّمدP« فبينما 

ال�سب���ّي في حج���ره اإذ رماه حرملة بن كاه���ل الأ�سدّي, لعن���ه اهلل, ب�سهم فذبحه في 

حج���ره, فتلّقى الح�سينQ دمه حّتى امتالأت كّفه ث���ّم رمى به نحو ال�سماء وقال: 

)1(  يراجع الإ�سابة ترجمة اإبراهيم بن ر�سول اهللP وتهذيب الأ�سماء للنووّي, ج 1, �س 102.

)2(  مطالب ال�سوؤول, �س 73.
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 Qاللهّم اإْن حب�ست عّنا الن�سر فاجعل ذلك لما هو خير لنا«. ثّم نزل الح�سين«

عن فر�سه وحفر لل�سبّي بجفن �سيفه ورّمله بدمه ثّم �سّلى عليه ودفنه, ثّم وثب قائمًا 

وركب فر�سه ووقف قبالة القوم م�سلتًا �سيفه بيده اآي�سًا من نف�سه, عازمًا على الموت, 

.
)1(

وهو يقول: »اأََنْا اْبُن َعِليِّ اْلَخْيِر ِمْن اآِل َهْا�ِسِم ...«اإلخ

وم���ن خالل الدّقة في عبارات الخوارزمّي يظه���ر وجود خلط بين ق�سّية عبد اهلل 

الر�سيع وق�سّية علّي الأ�سغر, لأّنهم اعتبروهما �سخ�سًا واحدًا, فنقلوا ما يتعّلق بهما 

 Qمعًا. وبناًء على ما �سّرح به الأعاظم كال�سيخ المفيد )ره( والآخرين فاإّن الإمام

عند وداع عبد اهلل الر�سيع جل�س على الأر�س اأمام الخيم وطلب الطفل للوداع, ولكّن 

الخوارزم���ّي, ومع اأّنه اأ�سار اإلى هذا الأمر, اإّل اأّنه اأ�ساف اأّن الإمامQ ترّجل عن 

الفر����س بعد اإ�سابة الطفل, وحف���ر ب�سيفه الأر�س, ودفن الطف���ل والدماء عليه. وقد 

 ومحّمد بن طلحة ال�سافعّي اأّنه دفنه, 
)2(

�سّرح الخوارزمّي- كما في الن�سخة الخّطّية-

وكالهما �سّرحا باأّن الإمامQ �سّلى على ذلك الطفل.

الوا�سح اأّن ق�سايا هذين الطفلين قد اختلطت ببع�سها: الإمامQ جال�س على 

الأر�س عند وداع عبد اهلل الر�سيع, وراكب على الفر�س اأمام الع�سكر عند اإ�سابة علّي 

الأ�سغر بال�سهم فطلب الماء له, ثّم ترّجل عن الفر�س, ثّم �سّلى عليه. من المفيد هنا 

ذكر عين عبارات ال�سيخ الأعظم المفيد}.

جاء في الإر�ساد:

تي بابنه عبد اهلل بن الح�سينQ وهو 
ُ
ث����ّم جل�س الح�سينQ اأمام الف�سطاط فاأ

 Qطفل, فاأجل�سه في حج����ره فرماه رجل من بني اأ�سد ب�سهم فذبحه, فتلّقى الح�سين

, ج 2, ����س 32, ط النجف وبع���د مقارنة العبارة ال���واردة في المتن بالن�سخ���ة الخطّية لمقتل 
ّ
)1(  مقت���ل الخوارزم���ي

 التي ا�ستن�سخت في العام )986( ه� ق, يظهر وجود كلمتين اأو ثالث زائدة في الن�سخة 
ّ
الح�سينQ للخوارزمي

 الخير... اإلخ نقل الأ�سعار: 
ّ
الخطّي���ة على المطبوع���ة, كذلك جاء في الن�سخة المخطوطة قبل ال�سعر: اأنا ابن علي

 
ّ
كف���ر الق���وم وقدم���ًا رغبوا- عن ث���واب اهلل رّب الثقلي���ن... اإلخ اإلى )19( بي���ت �سعر ثّم �سرع بنق���ل: اأنا ابن علي

 الأ�سغر.
ّ
الخير... اإلخ كما قام في مطالب ال�سوؤول بنقل اأ�سعار كفر القوم...اإلخ في ق�سية علي

)2(  ل توجد عبارة: ودفنه في الن�سخة المطبوعة لمقتل الح�سينQ للخوارزمّي راجع المجّلد 2, �س 32, ط النجف اإّل اأّنها 

موجودة في الن�سخة الخّطّية المكتوبة عام )986( ه� ق.
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دمه في كّفه, فلّما امتالأت كّفه �سّبه في الأر�س ثّم قال: »يا رّب اإن يكن حب�ست عّنا الن�سر 

م���ن ال�سماء فاجعل ذل���ك لما هو خير منه, وانتقم لنا من هوؤلء القوم الظالمين«, ثّم 

.
)1(

حمله حّتى و�سعه مع قتلى اأهل بيته

اإّن جلو����س الإمام Q اأمام خيم الطاهرات لوداع الطفل, واإ�سابة ذلك الطفل 

ب�سه���م اأمام اأعين الن�س���اء والمخّدرات من حرم الإمامQ, )ه���و ق�سّية اأخرى( 

غي���ر ذلك الطفل الذي كان يبكي من �سّدة العط�س, وقد اأتى به الإمام Q مقابل 

الع�سكر وقال لهم: »اإن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل«.

فالأّول هو عبد اهلل الر�سيع, والثاني علّي الأ�سغر.

ويظه���ر من �سالة الإم���امQ على ذلك الطف���ل الذي اأ�ساب���ه ال�سهم, ونزول 

الإمامQ عن الفر�س ليحفر الأر�س ب�سيفه وي�سّلي عليه ويدفنه اأّنه علّي الأ�سغر 

 Q ال���ذي قي���ل اإّن عمره اآن���ذاك كان �سّت �سنوات؛ لأّن الظاهر م���ن �سالة الإمام

عند اإرادة دفن الطفل هو الوجوب, وال�سالة ل تجب على الطفل الذي يقّل عمره عن 

�س���ّت �سنوات وا�ستحباب ال�سالة على الطفل ال���ذي لم يبلغ �سّت �سنوات غير معلوم, 

واإن اأفتى بها بع�سهم, اإّل اأّن التحقيق اأّنه محّل اإ�سكال, وال�ستحباب غير ثابت, اإّل اأن 

توؤتى برجاء المطلوبّية. وما يرد من احتمالت على بع�س الأذهان حول ال�سالة على 

علّي الأ�سغر, فهي م�سكوك فيها والأ�سل عدمها.

ولم يتعّر�س ال�سّيد المحّق���ق المعا�سر} لمو�سوع اتحاد الطفلين اأو تعّددهما 

في كتاب مقتل الح�سينQ فخلط بين حالتهما, كما فعل الآخرون وقال:

 واأّمه الرباب, فاأجل�سه 
)2(

ودع���ا بولده الر�سيع  يوّدعه, فاأتته زينب بابنه عبد اهلل

 ,
)4(

 ويقول: ُبعدًا لهوؤلء القوم اإذا كان جّدك الم�سطفى خ�سمهم
)3(

ف���ي حجره يقّبله

)1(  الإر�ساد, �س 254, ط: تبريز.

 Q2(  �سّم���اه اب���ن �سهراآ�سوب في المناقب, ج 2, �س 222 علّي الأ�سغر وذكر ال�سّيد ابن طاوو�س في الإقبال زيارة للح�سين(

يوم عا�سوراء وفيها: �سّلى اهلل عليك وعليهم وعلى ولدك علّي الأ�سغر الذي فجعت به. 

)3(  الله���وف, ����س 65, ال�سيخ المفيد}. ذكر اأّن الطفل اأ�سيب ب�سهم وهو ف���ي حجر الإمامQ ثّم يقول ال�سّيد المعا�سر: 

ثّم اأتى به نحو القوم... اإلخ. فكيف يكون ذلك؟

)4(  البحار, ج 10, �س 203 ومقتل الخوارزمّي, ج 2, �س 32.
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ث���ّم اأتى به نحو القوم يطلب له الماء, فرماه حرملة بن كاهل الأ�سدّي ب�سهم فذبحه, 

فتلّقى الح�سينQ الدم بكّفه ورمى به نحو ال�سماء.

 وفيه يقول حّجة اآل محّمد 
)1(

قال اأبو جعفر الباقرQ: »فلم ي�سقط منه قطرة«

عّج���ل اهلل فرج���ه: »ال�سالم على عب���د اهلل الر�سي���ع, المرمّي ال�سري���ع, المت�سّحط 

ّع���د بدمه اإلى ال�سماء, المذبوح بال�سهم في حجر اأبيه, لعن اهلل راميه  دم���اً, والم�سّ

حرملة بن كاهل الأ�سدّي وذويه«. )زيارة الناحية(.

ثّم نقل اأبياتًا من ال�سعر وقال: ثّم قال الح�سينQ: »هّون ما نزل بي اأّنه بعين 

اهلل تعالى, اللهّم ل يكون اأهون عليك من ف�سيل, اإلهي اإن كنت حب�ست عّنا الن�سر 

من ال�سماء فاجعل ذلك لما هو خير منه, وانتقم لنا من الظالمين, واجعل ما حّل 

بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل, اللهّم اأنت ال�ساهد على قوم قتلوا اأ�سبه النا�ص 

بر�سولك محّمدP«, و�سمعQ قائاًل يقول: »دعه يا ح�سين فاإّن له مر�سعاً في 

, ثّم نزلQ عن فر�سه وحفر له بجفن �سيفه ودفنه مرّماًل بدمه و�سّلى 
)2(

الجّنة«

 .
)4(

, ويقال: و�سعه مع قتلى اأهل بيته
)3(

عليه

لق���د تّم مزج ق�سايا عبد اهلل الر�سيع وعلّي الأ�سغر ببع�سها, فكيف ت�سّح م�ساألة 

ال�س���الة على الطفل الذي ينبغي اأن يكون قد بلغ, في اأقّل الحالت, �سّت �سنوات, مع 

ال�سالة على الطفل الر�سيع؟ واأّما القول باأّن الإمامQ قد و�سع الر�سيع مع قتلى 

اأهل البيت, والذي ذكر في الكتب المعتبرة اأمثال الإر�ساد لل�سيخ المفيد} ومثير 

الأح���زان لب���ن نما} واإعالم ال���ورى للطبر�سّي} فهو يتناف���ى وب�سكل �سريح 

)1(  في مناقب ابن �سهراآ�سوب, ج 2, �س 222: لم يرجع منه �سيء وذكر ابن نما في مثير الأحزان �س 34 وال�سّيد في اللهوف 

�س 44 رواية الباقرQ وذكر ابن كثير في البداية ج 8 �س 184 والقرمانّي في اأخبار الدول �س 108 ومقتل الخوارزمّي ج 

2 �س 32: رمى به نحو ال�سماء قال ابن كثير والذي رماه بال�سهم رجل من بني اأ�سد يقال له: ابن موقد الّنار. ونقل الطبرّي 

رواية الإمام الباقرQ في التاريخ الكبير فقال: قال اأبو مخنف قال عقبة بن ب�سير الأ�سدّي قال لي اأبو جعفر محّمد بن 

علّي بن الح�سينQ: »اإّن لنا فيكم يا بني اأ�سد دماً«, قال قلت: فما ذنبي اأنا في ذلك رحمك اهلل يا اأبا جعفر وما ذلك؟ 

ق���ال: »اأت���ى الح�سي���ن ب�سبّي له فهو في حجره اإذ رماه اأحدكم يا بني اأ�سد ب�سه���م فذبحه فتلّقى الح�سين دمه فلّما مالأ 

كّفيه �سّبه في الأر�ص ثّم قال ...« اإلخ. ج 3, �س 312, القاهرة مطبعة الإ�ستقامة �سنة: )1358( هـ.

)2(  تذكرة الخوا�ّس, �س 144 والقمقام لفرهاد ميرزا, �س 385.

)3(  مقتل الخوارزمّي, ج 2, �س 32, والإحتجاج للطبر�سّي}, ج 2, �س 25, ط: النجف.

)4(  الإر�ساد ومثير الأحزان.
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م���ع ال�سالة على الطف���ل ودفنه والحقيقة اأّنه ل ي�سّح نق���ل ق�سايا متناق�سة في حّق 

�سخ�س واحد.

ح���اول ال�سّي���د المعا�سر, رحم���ه اهلل, الجمع بي���ن اإ�سابة الطف���ل بال�سهم اأمام 

الخي���م والإتيان به اإل���ى �ساحة المعركة اأم���ام جي�س ال�سالل, وطل���ب الماء له, مع 

العلم اأّن �سريح عب���ارات ال�سيخ المفيد} والطبر�سّي} والآخرين تدّل على 

اأّن الإم���امQ ج���اء اإلى اأم���ام الخيم, وجل����س على الأر�س, وطل���ب وداع الطفل 

 Qسيب بال�سهم عندما كان الإمام جال�س���ًا )ثّم جل�س الح�سين�
ُ
الر�سي���ع, ث���ّم اأ

 .
)1(

اأمام الف�سطاط(

نق���ل ال�سّيد المعا�سر تلك العبارات, التي يظهر منها اأّن الإ�سابة بال�سهم ح�سلت 

اأم���ام الخي���م حي���ث ل تتالءم ه���ذه الواقعة م���ع المجيء اإل���ى �ساحة المعرك���ة اأمام 

المع�سكر.

بن���اًء على م���ا تقّدم فاإّن الذي يدعونا اإل���ى الطمئنان هو اأّن »عل���ّي الأ�سغر« غير 

»عب���د اهلل الر�سي���ع« وحالته تختلف عن عبد اهلل الر�سي���ع, لأّنه وبعد مّدة, تّم جمع 

ق�ساي���ا حادثة كربالء من قب���ل اأ�سخا�س مّطلعين عليها, لذلك وق���ع ما ن�ساهده من 

ا�ستب���اه, كما هو الحال مع اأمثال حميد بن م�سلم, وهو من اأتباع جي�س عمر بن �سعد, 

الذي �سّجل اأحداث يوم عا�سوراء ونقل ق�سايا كربالء.

ولالإم���امQ طفل ُولد يوم عا�س���وراء من اأّمه فتوّهم البع����س اأّنه علّي الأ�سغر 

وعبد اهلل الر�سيع, فما هي المنا�سبة ليكون الطفل الذي ُولد في �ساعة ظهر عا�سوراء 

هو بنف�سه َذْيِنَك الطفلين؟

وقد �سّرح ابن وا�سح اليعقوبّي} المتوّفى عام )292 ه�(, في تاريخه, والذي 

ه���و من اأقدم الكت���ب التاريخّية, بولدة ذل���ك الطفل في يوم العا�س���ر, وقال �ساحب 

»الحدائ���ق الوردّي���ة« وه���و من علماء الزيدّي���ة, اأّن والدة الطفل ه���ي اأّم اإ�سحاق بنت 

)1(   الإر�ساد, �س 354 واإعالم الورى, �س 243, ط: طهران, مطبعة حيدرّي.
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طلح���ة ب���ن عبيد اهلل التيمّية, وه���ي والدة فاطمة بنت الح�س���نQ زوجة الح�سن 

المثّنى ر�سوان اهلل عليه.

اأّما عبارات اليعقوبّي} في حالت الإمام, فيقول:

ث���ّم تقّدموا رجاًل رجاًل حّتى بقي وحده, ما معه اأحد من اأهله ول ولده ول اأقاربه, 

تي بمولود قد ولد له في تلك ال�ساعة فاأّذن في اأذنه وجعل 
ُ
فاإّنه لواقف على فر�سه اإذ اأ

يحّنك���ه, اإذ اأتاه �سهم فوقع في حل���ق ال�سبّي فذبحه فنزع الح�سينQ ال�سهم من 

حلق���ه وجعل يلّطخه بدم���ه, ويقول: »واهلل لأنت اأكرم على اهلل م���ن الناقة, ولمحّمد 

.
)1(

اأكرم على اهلل من �سالح«, ثّم اأتى فو�سعه مع ولده وبني اأخيه

يّت�س���ح م���ن العبارة المنقول���ة اأّن الإم���امQ كان على ظه���ر فر�سه فجاءوا 

 Qبالطف���ل المول���ود حديثًا, فاأّذن الإمام في اأذنه فج���اءه ال�سهم ثّم اإّن الإمام

تكّلم, بعد اإ�سابة ال�سهم للطفل الحديث الولدة, بكلمات غير الكلمات التي تحّدث 

 الأ�سغر, اإّل اأّن �ساحب الحدائق الوردّية 
ّ
به���ا اأثناء اإ�سابة عبد اهلل الر�سيع وعل���ي

ذك���ر م�ساألة المولود الجديد لكّنه خلط بينه وبين عبد اهلل الر�سيع, ثّم ذكر رواية 

الإم���ام الباق���رQ الت���ي اأراد بها عب���د اهلل الر�سيع حول هذا الطف���ل المولود 

حديثًا, ل بل اأطلق على الطفل الجديد ا�سم عبد اهلل الر�سيع.

تح���ّدث ال�سّيد الجليل عبد المجيد الحائرّي} في ذخيرة الدارين م�سيرًا اإلى 

الأ�سم���اء التي لم تذكرها زيارة الناحية المقّد�سة لبن���ي ها�سم, وقال: اإّن منهم عبد 

اهلل الر�سي���ع الذي ُولد يوم عا�س���وراء اأثناء الظهر, ح�سب ما روى �ساحب »الحدائق 

الوردّية«:

ق���ال: ُول���د للح�سينQ في الح���رب واأّمه اأّم اإ�سحاق بن���ت طلحة بن عبيد اهلل 

تي به وهو قاع���د فاأخذه في حج���ره, ولّباه بريقه 
ُ
التيمّي���ة, زوج���ة الح�سي���نQ فاأ

و�سّم���اه عب���د اهلل, فبينما هو كذل���ك اإذ رماه عبد اهلل بن عقبة الغن���وّي, وقيل: هاني 

)1(  تاريخ اليعقوبّي}, ج 2, �س 218, ط: النجف.
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ب���ن ثبيت الح�سرمّي ب�سهم فنح���ره, فاأخذ الح�سينQ دمه فجمعه ورمى به نحو 

ال�سم���اء, فم���ا وقع منه قطرة اإلى الأر����س, قال ف�سيل: وحّدثني اأبو ال���ورد, اأّنه قال: 

�سمع���ت اأبا جعف���رQ يقول: »لو وقع���ت منه اإل���ى الأر�ص قطرة لن���زل العذاب«, 

.
)1(

انتهى كالم �ساحب الحدائق

اأّم���ا المعتمد عليه في ق�سّي���ة ولدة الطفل الجديد يوم عا�سوراء, فهو ما نقله ابن 

وا�س���ح اليعقوبّي رحم���ه اهلل على اأ�سا�س اأّن م���ا كتبه هو اأقدم كت���ب التاريخ واأقرُبها 

زمان���ًا اإل���ى الذين دّونوا حادثة عا�سوراء, حيث نقل عّم���ن كتب بعد مائتي �سنة منها, 

ومع ذلك خلط �ساحب »الحدائق الوردّية« ق�سايا وحالت الأطفال ببع�سها البع�س, 

واهلل العالم.

اأ�سار ال�سّيد الأجل �ساعر اأهل البيت R ال�سّيد حيدر الحّلي} اإلى المولود 

)2(

الحديث في اأبياته فقال:

َقْلُبُه ْبِر  ال�سَّ ِم��َن  َم��ْف��ُط��ْورًا   
ُ
اهلل َراَل��ُه  َلَتَفطَّ َفا  ال�سَّ ��مِّ  ���سُ ِم��ْن  َك���اَن  َوَل���ْو 

ْه������َوى ِل��َت��ْق��ِب��ي��ِل ِط��ْف��ِل��ِه
َ
��ْه��ُم َم��ْن��َح��َراَوُم��ْن��َع��ِط��ٍف اأ ��َل ِم��ْن��ُه َق��ْب��َل��ُه ال�����سَّ َف��َق��بَّ

َدى ��اَع��ٍة ُه���َو َوال�����رَّ َل��َق��ْد ُوِل�����َدا ِف���ي ���سَ
)2(

َرا  َكبَّ ْهُم  ال�سَّ َنْحِرِه  ِفْي  َقْبِلِه  َوِم��ْن 

يّت�س���ح مّما تقّدم, وبعد الدّق���ة والتاأّمل, اأّن علّي الأ�سغر غي���ر عبد اهلل الر�سيع. 

ويّت�س���ح اأّن الذين قالوا باأّن من اأولد �سّيد ال�سهداءQ علّيًا الأكبر, وقد ا�ست�سهد 

ف���ي كرب���الء, وله من العمر ح�سب ما ذك���ر في المقاتل ثمانَي ع�س���رة �سنة, حيث تّم 

ت�سحيف وتحريف عبارة )ثمان وع�سرين( فاأ�سبحت في المقاتل )بثمانَي ع�سرَة(. 

واأّم���ا الإمام ال�سّج���ادQ فهو علّي الأو�س���ط وعلّي الأ�سغر ه���و ذاك الطفل الذي 

اأت���ى ب���ه الإمامQ اإلى �ساحة الح���رب يطلب له الماء وهو الذي ق���ال فيه: »اإْن لم 

)1(  ذخيرة الدارين, ج 1, �س 161, ط: النجف.

)2(  ديوان ال�سّيد حيدر الحّلي}, ج 1, �س 80, ط: النجف )1369( هـ.
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ترحمون���ي فارحم���وا هذا الطفل«. وقد نقل �سبط بن الج���وزّي ذلك و�سرح به, وهو 

الم�سهور بين ال�سيعة.

ذك���ر مح���ّب الطبرّي في ذخائر العقب���ى, اأّن ثالثة من اأولد �سّي���د ال�سهداء كانوا 

. يقول 
)1(

ف���ي كربالء وكّلهم يحمل ا�سم )علّي( واأو�سح اأّن عبد اهلل غير علّي الأ�سغر

ل«: »... اأّما ما قالوا: اإّن زين  الخواجة ن�سير الّدين الطو�سّي في كتاب »نقد المح�سّ

العابدين بعد الح�سين كان �سبّياً فلي�ص كذلك, لأّنه كان ابن ثالث وع�سرين �سنة, 

واإّنم���ا ل���م يحارب ي���وم الطّف لأّنه كان مري�ساً. وكان للح�سي���ن ابن اآخر ا�سمه علّي 

.
(2(

اأي�ساً, وكان له �سبع �سنين قتل ذلك اليوم

الوا�سح اأّن لالإمامQ طفاًل اآخر يبلغ من العمر �سبع �سنين, هو علّي الأ�سغر, 

وهو غير علّي الأكبر الذي يكبر الإمام ال�سّجادQ اأي�سًا.

اأّم���ا تهّج���م �ساحب قامو����س الرجال على محّمد ب���ن طلحة ال�سافع���ّي, في كتاب 

مطالب ال�سوؤال حيث اّدعى اأّن لالإمامQ ثالثة اأبناء با�سم )علّي( ح�سب الترتيب 

الذي تقّدم, واأّن ادعاءه من الغرائب فهو مّما ل ُيعتبر ول ُيلتفت اإليه.

يّت�سح مّما تّم نقله, منذ البداية اإلى الآن, اأّن البع�س �سّرحوا با�سم )علّي الأ�سغر( 

والأم���ر غير مح�س���ور ب�ساحب مطالب ال�س���وؤول وال�سيخ اب���ن �سهراآ�سوب} كما 

ت�سّور �ساح���ب قامو�س الرجال, وفي عبارات الزي���ارة التي نقلها ابن طاوو�س} 

.
)3(

في الإقبال, ت�سريح با�سم )علّي الأ�سغر( وهو اأف�سل �ساهد على المّدعى

اأّم���ا اأن يكون الأطفال عر�سة لل�سهام حيث يذبحون بها فلي�س مّما يدعو للتعّجب, 

لأّن ي���وم العا�س���ر كّل من خرج من اأهل الح���رم والأطفال من الخي���ام تعّر�س ل�سهام 

الأع���داء ونبالهم حّت���ى اإّن الن�ساء لو خرج���ن من الخيم لتعّر�س���ن لذلك, حيث كان 

)1(  محّب الطبرّي في ذخائر العقبى- �س 151- ط م�سر- وج 2, �س 300- ط: ديار بكر.

ل �س 179 ط: م�سر. )2(  راجع نقد المح�سّ

)3(  اإقبال الأعمال, �س 572.
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.
)1(

الأعداء ل يبخلون بال�سهام عليهّن, فكّن اإذا خرجن يرجعن فورًا اإلى الداخل

ل يخفى على اأحد اأّن بع�س العبارات التي ُنقلت في تاريخ الطبرّي حول ق�سّية عبد 

اهلل الر�سي���ع واإ�سابته, اأ�سبحت م�ستم�سكًا باأيدي البع�س الجاهل الذي حملها ليعلن 

م���ن خالله���ا اأّن ق�سّية الطفل ال�سهي���د المظلوم ل واقع لها, عل���ى اأ�سا�س اأّن الطبرّي 

تي ب�سبّي له 
ُ
ق���د اأ�سار اإليها بعبارة )زعم( ثّم قال: قال: ولّم���ا قعد الح�سينQ اأ

فاأجل�سه في حجره, زعموا اأّنه عبد اهلل بن الح�سين... اإلخ.

... اإلخ وت�ستعمل 
)2(

ثّم قال بعد اأ�سطر عّدة: وزعموا اأّن العّبا�س بن علّي قال لإخوته

كلم���ة )زعم( اإذا كان���ت المطالب مخالفة للواقع, وقد ا�ستعم���ل القراآن الكريم لفظ 

زعم في المعنى المخالف للواقع. ولكن ل بّد من معرفة اأّن كلمة )زعم( في عبارات 

الطبرّي تعني )قال( فعندما يقول الطبرّي: )زعموا( فهذا يعني )قالوا(.

يق���ول الفّيومي ف���ي الم�سباح المنير: زعم زعمًا من ب���اب قتل, وفي الزعم ثالث 

لغات... ويطلق بمعنى القول, ومنه زعمت الحنفّية, وزعم �سيبويه, اأي قال.

يق���ول ابن منظور في ل�سان العرب: َزَعَم َزْعمًا وُزْعم���ًا وِزْعمًا اأي قال... وبالعودة 

اإلى بع�س الروايات الواردة عن اأهل البيت R يظهر اأّن لفظ )زعم( ا�سُتعمل في 

ل�س���ان الرواة واأعاظ���م المحّدثين, ل بل ُن�سب ا�ستعم���ال اللفظ اإلى الإمامQ مع 

اأّنه���م لم ين�سبوا ما هو خالف الواق���ع اإلى الإمامQ على الإطالق, فهذا يعني اأّن 

مق�سودهم غير المعنى الم�سهور للفظ )زعم(.

بحث ا�ستطرادي حول كلمة »زعم«:

وهن���ا, وتعميم���ًا للفائدة, ل باأ�س بذك���ر ما في هذا ال�ساأن ف���ي بع�س المجموعات 

الفقهّية والأ�سولّية التي ما زالت عن طبعاتها الخّطّية:

واعل���م اأّن م���ا يوجد في بع����س الروايات من اأق���وال الرواة من ن�سب���ة الزعم اإلى 

)1(  راجع جّنة الماأوى, �س 217, ط: 1 تبريز.

)2(  تاريخ الطبرّي, ج 4, �س 342, ط: القاهرة, مطبعة الإ�ستقامة, العام )1358( هـ.

م������� م�����م�������م�����
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المع�س���ومQ لي�س الم���راد منه معناه المت���داول في الأل�سن, وه���و ا�ستعماله في 

خ���الف الواقع, ويطلق في اإنكار المقول على ما ه���و الغالب في ا�ستعمال ذلك اللفظ 

ف���ي المعن���ى المذكور فاإّنه كثي���رًا ما يوجد ذلك ف���ي روايات الأعاظ���م ول�سانهم من 

اأ�سحاب الأئّمة R الذين لهم التقّدم في العلوم والمعارف الّدينّية ومقامهم اأجّل 

واأ�سم���ى من اأن ين�سبوا اإلى الإمامQ التكّل���م على خالف الواقع, بل مرادهم من 

ذلك ا�ستعمال لفظ »زعم« بمعنى »قال« اأو ما اأ�سبه ذلك.

وم���ن تلك الأخبار التي وقع���ت فيها هذه الكلمة, موّثقة ابن بكي���ر التي رواها ثقة 

الإ�س���الم ع���ن علّي ب���ن اإبراهيم, عن اأبيه, عن اب���ن اأبي عمير, عن اب���ن بكير, قال: 

�س���األ زرارة اأبا عبد اهللQ ع���ن ال�سالة في الثعالب والفن���ك وال�سنجاب وغيره 

م���ن الوبر, فاأخرج كتابًا زعم اأّنه اإمالء ر�سول اهللP... اإلخ وابن بكير هو عبد اهلل 

ب���ن بكير الذي نقل ال�سيخ الك�ّسّي )ره( اإجماع الع�سابة على ت�سحيح ما ي�سّح عنه, 

واإقراره���م له بالفقه, وعن ال�سيخ العّيا�سّي )ره( اأّنه من فقهاء اأ�سحابنا وعن ال�سيخ 

)ره( ف���ي الع���ّدة: اإّن الطائفة عملت بما رواه ابن بكير. وهو واإّن كان فطحّي المذهب 

اإّل اأّن علماءن���ا الرجالّيين وّثقوه, كما �سّرح به العاّلمة )ره( في المختلف حيث قال: 

اإّن عب���د اهلل ب���ن بكير, واإن كان فطحّي المذهب, اإّل اأّن الم�سايخ وّثقوه, قال ذلك في 

م�ساألة تبّين ف�سق الإمام, فراجع.

وق���ول ال�سي���خ العّيا�سّي )ره( اأّنه م���ن فقهاء اأ�سحابنا, مع اأّن���ه فطحّي المذهب, 

ف���اإّن الفطحّية بالن�سبة اإلى الحّق اأقرب من �سائر فرق ال�سيعة, لأّنهم قائلون باإمامة 

الأئّم���ة الإثن���ي ع�سر R اإّل اأّنه���م يقولون باإمامة عب���د اهلل الأفطح بين ال�سادق 

والكاظ���م L ل�سبهة عر�ست له���م. ولي�س حالهم مثل ح���ال الواقفّية, عن عناد 

وطم���ع لحط���ام الدنيا وزخرفها حيث قال���وا بالوقف, طمع���ًا لأكل الّدينار والدرهم, 

الت���ي كان���ت مجتمعة عنده���م, ولم تطل اأّي���ام الفطحّية فاإّن عب���د اهلل مات في مّدة 

قليل���ة, ورجع عن القول باإمامته جمع منه���م, حيث انك�سف الحّق لديهم, وبقي جمع 
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قليل قائلين باإمامته ب�سبب ال�سبهة الواهية.

فالغر����س اأّن ابن بكير واإن كان فطحّي المذه���ب, اإّل اأّنه رجل فقيه جليل ثقة ل 

ين�سب اإلى الإمامQ الزعم بمعنى خالف الواقع, فيح�سل القطع لنا اأّن مراده 

م���ن قوله: »زع���م اأّنه اإمالء ر�سول اهللP« يعني اأخرج كتاب���ًا قال اإّنه اإمالء ر�سول 

.Pاهلل

وي�سهد على ما ذكرنا �سهادة وا�سحة رواية عبد الأعلى مولى اآل �سام الكوفّي فقد 

روى في الو�سائل عن محّمد بن يعقوب, ب�سنده عن محّمد بن مالك, عن عبد الأعلى 

مول���ى اآل �سام قال: حّدثني اأبو عبد اهللQ بحديث, فقلت له: جعلت فداك األي�س 

زعم���ت لي ال�ساعة كذا وكذا؟ فقال: »ل«. فعظم ذل���ك علّي فقلت: بلى واهلل زعمت. 

قال: »ل واهلل ما زعمت«. قال فعظم ذلك علّي فقلت: بلى واهلل قد قلته, فقال: »نعم 

قد قلته, اأما علمت اأّن كّل زعم في القراآن كذب«.

عب���د الأعلى مولى اآل �س���ام من اأ�سحاب ال�سادقQ كان م���ن اأجاّلء متكّلمي 

الإمامّية, اأذن له الإمام ال�سادقQ في الكالم.

فق���د روى الك�ّس���ي )ره( م�سندًا عن عبد الأعلى قال قلت: لأبي عبد اهللQ اإّن 

النا����س يعيبون علّي بالكالم, واأنا اأكّلم النا�س, فقال: »اأّما مثلك مّمن يقع ثّم يطير 

فنعم, واأّما من يقع ثّم ل يطير فال«.

والظاه���ر اأّن الم���راد من قولهQ: »مثلك مّم���ن يقع ثّم يطي���ر«. يعني مثلك 

مّمن يلزم الخ�سم في البحث ويغلب عليه, وكّلما قرب اإلزام الخ�سم له يجد لنف�سه 

مخل�سًا ومفّرًا.

ويظه���ر م���ن ذلك اأّن���ه كان حاذقًا ف���ي �سناعة ال���كالم, ماهرًا ف���ي المجادلة مع 

المخالفين, فهو مع ما عليه من هذه الجاللة ل يكون غر�سه من قوله: »زعمت« ن�سبة 

خ���الف الواقع اإلى الإمامQ حّتى ل يكتفي بذلك, بل يحلف عليه كما هو وا�سح. 
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بل غر�سه اأّنك قلت لي كذا وكذا حيث ا�ستعمل لفظ »زعم« بمعنى »قال« ويك�سف من 

ذلك حلف الراوي عليه وحلف الإمامQ اأي�سًا اأّنه ما زعم.

 Qما زعمت فاإّنه Qوقوله: فعظم ذلك علّي حيث عظم عليه قول الإمام

كان ق���د حّدثه بحدي���ث قبل ذلك فاأرادQ اأن ينّب���ه له اأّن »زعم غالب����اً ي�ستعمل 

ف����ي خ����الف الواق����ع واأّن ما »زعم« كذا وكذا على نح���و ال�ستعمال الغالب وكان مراد 

عب���د الأعل���ى من قوله: »زعم����ت« يعني »قلت« على ما ي�ستعمل���ه اأهل العراق في ذلك 

المعن���ى, ولكن لّم���ا كان ا�ستعمال ه���ذه الكلمة في القراآن الكريم ف���ي الكذب فاأراد 

الإم���امQ اأن يردعه عن ه���ذا ال�ستعمال على ا�سطالح ال���راوي, واأّنه ل ينبغي 

لمثل���ه هذا ال�ستعمال, واإن كان ا�ستعمال الراوي عل���ى خالف معناه الغالب وبمعنى 

»قال« كما هو عادة اأهل العراق, وهو عراقّي كوفّي.

وُي�ستف���اد م���ن الرواية �س���ّدة اهتم���ام الأئّمة R في الت���اأّدب ب���اآداب القراآن, 

وتعليمهم ذلك على ال�سيعة واأّنه ينبغي التبعّية للقراآن في كّل �سيء, حّتى في ا�ستعمال 

الألفاظ والكلمات المتداولة في الأل�سنة. واهلل الموّفق.



تمهيد:

 ,Qسن�سرع في هذه المقالة بالبحث حول ا�سم الطفل الر�سيع لالإمام الح�سين�

ث���ّم نتحّدث عن عمره, مع نق���د راأي بع�س الم�سادر المعا�سرة ح���ول هذا الأمر. وفي 

خ���الل ذلك نع���ّرج على كيفّية �سهادة ه���ذا الطفل, ونختم بنق���د راأي بع�س المحّققين 

المعا�سرين, حيث اعتبر اأّن علّيًا الأ�سغر وعبد اهلل ا�سمان لطفلين اثنين ولي�س لطفٍل 

(((
واحد.

المقّدمة:

اإّن م���ن الم�سائب الكبرى لي���وم عا�سوراء والحوادث القطعّية التي وقعت في ذلك 

الي���وم هو �سه���ادة الطفل الر�سيع لالإمام الح�سينQ وال���ذي قتل في ح�سن اأبيه 

بكّل وح�سّية على يد جنود عمر بن �سعد.

بع�س الم�سادر القديمة لم تذكر �سيئًا عن ا�سم هذا الطفل, بينما البع�س الآخر 

منها تحّدث عنه با�سم عبد اهلل بن الح�سينQ اأو عبد اهلل الر�سيع. وكذلك فاإّن 

الكثير من الم�سادر �ساكتة عن بيان عمره.

م���ن ناحيٍة اأخرى نجد اأّن بع�س الموؤّرخين واأ�سحاب المقاتل قد بّينوا ب�سكل 

مخت�س���ر �سهادته واإ�سابته ب�سه���م ب�سكل مخت�سر, والبع����س الآخر منهم قال 

باأّن���ه اأ�سيب ب�سهم في حجر اأبيه اإلى جانب الخيمة, وهناك راأي ثالث يروي اأّن 

)1(  مح�سن رنجبر, اأ�ستاذ م�ساعد في موؤ�ّس�سة الإمام الخمينّي قّد�س �سّره للتعليم والبحوث- قّم المقّد�سة.

Qالطفل الر�شيع للإمام الح�شين

درا�شة حول ا�شمه وعمره وكيفّية �شهادته )))
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الإم���امQ حمل الطفل قبال مع�سكر الكوف���ة, وبينما كان يخبرهم بعط�سه, 

فاإذا ب�سهم من الأعداء يذبحه بين يدي اأبيه, وم�سى �سهيدًا.

ونح���ن �سنبح���ث حول ا�سم وعمر ه���ذا الطفل اأّوًل, وذلك ا�ستن���ادًا اإلى الم�سادر 

القديم���ة )التي كان بع�سها ينقل عن البع�س الآخ���ر, اأو يخت�سر الأحداث بينما كان 

له���ا(, ثّم نعّرج على كيفّي���ة �سهادته. وفي النهاي���ة �سنقوم بنقد  البع����س الآخر يف�سّ

القول والتحليل الذي اختاره بع�س المحّققين المعا�سرين حول هذا المو�سوع.

ا�شم الطفل:

ذك���رت الم�سادر التاريخّية ا�سم ه���ذا الطفل بطرق مختلفة, وبع�سها عّبرت عنه 

, كذلك ورد التعبير عنه في روايٍة لالإمام 
)1(

)م���ن دون ذكر ا�سم( بعنوان )ال�سبّي(

.
)3(

, وفي بع�س الم�سادر الأخرى ورد بعنوان )ال�سغير(
)2(

 Qالباقر

و�سبط���ه الف�سي���ل ب���ن الزبير )اأح���د اأ�سح���اب الإمام الباق���رQ والإمام 

.
)4(

ال�سادقQ( م�سّرحًا باأّن ا�سمه هو »عبد اهلل«

وروى اأبو مخنف في خبرٍ عن حميد بن م�سلم, نقاًل عن بع�سهم, اأّن ا�سمه هو عبد 

.
)6(

 اإّل اأّنه وفي مكان اآخر اأورد هذا ال�سم م�سّرحًا به
)5(

اهلل

 )م 
)7(

ومن بعد ذلك �سّرح الموؤّرخون وعلماء الرجال كمحّمد بن حبيب البغدادّي

 )عا�س اإلى �سنة 341 
)9(

 )م 279 ه�( واأبي ن�سر البخ���ارّي
)8(

2450 ه����( والب���الذرّي

)1(  اب���ن �سع���د )ترجمة الح�سين ومقتله( مجّلة تراثن���ا الف�سلّية, العدد العا�سر, ال�سنة الثالث���ة 1408 ه�, �س 182, طبعًا هو 

يذكر عند البحث حول اأولد الإمامQ طفاًل قتل با�سم عبد اهلل , )الم�سدر ال�سابق, �س 128(.

)2(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج 4, �س 342.

)3(  اأب���و الف���رج الأ�سفهانّي, مقات���ل الطالبّيين, �س 59, كمال الّدي���ن محّمد بن طلحة ال�سافعّي, مطال���ب ال�سوؤول في مناقب 

الر�سول, ج 2, �س 66, ابن طاوو�س اللهوف على قتلى الطفوف, �س 96. 

)4(  الف�سي���ل ب���ن الزبير بن عمر بن درهم الكوف���ّي الأ�سدّي )ت�سمية من قتل مع الح�سينQ( مجّل���ة تراثنا, العدد الثاني, 

1406 ه�. تحقيق ال�سّيد محّمد ر�سا الح�سينّي الجاللّي �س 150.

)5(  الطبرّي الم�سدر نف�سه, ج 4, �س 342.

)6(  الم�سدر نف�سه, �س 359.

)7(  محّمد بن حبيب البغدادّي, المحبر, �س 491.

)8(  اأحمد بن يحيى بن جابر البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج 3, �س 407.

)9(  اأبو ن�سر �سهل بن عبد اهلل البخارّي, �سّر ال�سل�سلة العلوّية, �س 30.
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 )م 360 ه�( والقا�سي 
)2(

 )م 356 ه�( والطبران���ّي
)1(

ه����( و اأب���ي الفرج الأ�سفهان���ّي

 )الذي 
)5(

 )م 363 ه�( وال�سيخ المفيد
)4(

 )م 363 ه�( والبلعمّي
)3(

النعمان الم�سرّي

 
)6(

نق���ل معظم وقائ���ع عا�سوراء عن اأب���ي مخنف( وتبعه ف���ي ذلك ال�سي���خ الطبر�سّي

 حيث �سّرحوا جميعًا اأّن ا�سم الطفل هو عبد اهلل.
)7(

وال�سيخ الطو�سّي

.
)8(

ومن الم�سادر المتاأّخرة يوجد الكثير مّمن ذكره اأي�سًا بهذا ال�سم

( فهو ابن الأعثم )م 314 
ّ
اأّم���ا الموؤّرخ الأّول الذي ذكر هذا الطفل با�سم )علي

 )م 314 هـ(- 
ّ
 وكذل���ك الخوارزمي

)9(

 في الر�ساع(
ّ
ه����( وعّبر عنه بعن���وان )علي

ال���ذي نقل كثيرًا من اأخبار مقتله عن ابن الأعثم- عّبر عنه ب� »علّي الطفل« )من 

.
)10(

دون ذكر الأ�سغر(

ونح���ن نجد- ح�سب ما باأيدين���ا من الم�سادر- اأّن ال�سخ�س الأّول الذي ذكر اأحد 

اأولد الإم���امQ )اإ�سافة اإلى علّي الأكبر والإمام الرابعQ وعبد اهلل(  با�سم 

 )من علماء القرن الرابع(, ومن بعده ذكر ابن 
)11(

عل���ّي الأ�سغر هو الطبرّي ال�سيعّي

)1(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س 59.

)2(  �سليمان بن اأحمد الطبرانّي, المعجم الكبير, ج 3, �س 103.

)3(  القا�سي النعمان الم�سرّي, �سرح الأخبار, ج 3, �س 178.

)4(  اأبو علّي البلعمّي )تاريخنامه طبري(, ج 4, �س 710.

)5(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج 2, �س 108- 135, وله اأي�سًا: الخت�سا�س, �س 83.

)6(  الطبر�سّي, اإعالم الورى باأعالم الهدى, ج 1, �س 466.

)7(  رجال الطو�سّي, �س 102.

)8(  محّمد بن فّتال الني�سابورّي, رو�سة الواعظين, 188, ومن الوا�سح وقوع الخطاأ في الن�سخة الموجودة لهذا الكتاب, حيث 

ذك���ر اأّن عب���د اهلل هو من اأبناء الإمام الح�سنQ, )اأبو من�سور اأحمد بن عل���ّي الطبر�سّي(, الحتجاج, ج 2, �س 300- 

301, ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج 2, �س 570, ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال, ج 3, �س 74, �سبط بن الجوزّي, تذكرة 

, �س 254, حميد اب���ن اأحمد بن المحّلى, الحدائق الوردّية, ج 1, �س 201 و208, ابن نما الحّلي, مثير الأحزان,  الخوا����سّ

�س 52, اأحمد بن عبد الوّهاب النويرّي, نهاية الأرب في فنون الأدب, ج 20, �س 286- 289, �سم�س الّدين الذهبّي, تاريخ 

الإ�سالم, ج 5, �س 21, ابن كثير الدم�سقّي, البداية والنهاية, ج 8, �س 203- 206, ابن �سّباغ المالكّي, الف�سول المهّمة, 

�س 197, محّمد بن اأحمد الباعونّي, جواهر المطالب في مناقب الإمام علّي بن اأبي طالب, ج 2, المجل�سّي, بحار الأنوار, 

ج 45, ����س 66, واأّم���ا في تاريخ خليفة بن الخّياط فقد طبع خطاأ ا�سم عبيد اهلل بدل عبد اهلل, )تاريخ خليفة بن الخّياط, 

�س 179(.

)9(  ابن اأعثم الكوفّي, الفتوح, ج 5, �س 115.

)10(  الخوارزمّي, مقتل الح�سينQ, ج 2, �س 37.

)11(  الطبرّي, دلئل الإمامة, �س 181.



نه�شة عا�شوراء
126

 )م 588 ه����( اأّن ا�سم هذا 
)2(

 )م 567 ه����( واب���ن �سهراآ�س���وب
)1(

خ�ّس���اب البغ���دادّي

الطف���ل ه���و )علّي الأ�سغر( ومنذ ذل���ك الحين ظهر هذا ال�سم ف���ي بع�س الم�سادر 

.
)3(

المتاأّخرة

عمر الطفل:

فيم���ا يرتبط بعمر هذا الطفل ينبغي القول: اإّن الكثي���ر من الم�سادر التاريخّية- 

وكم���ا �س���وف نالحظ من خالل الأخبار الواردة فيها- ل���م تتعّر�س لتحديد عمره, بل 

اكتف���ت بالإ�سارة اإليه بعناوين مثل: ال�سبّي, ال�سغي���ر, الطفل, الر�سيع. نعم, بع�س 

الموؤّرخي���ن واأ�سحاب المقاتل, كالف�سيل بن الزبي���ر الر�ّسان )عا�س اإلى زمن الإمام 

ال�س���ادقQ( واليعقوب���ّي )م 284 ه����( اعتب���ر اأّن ه���ذا الطف���ل قد ول���د في يوم 

.
)4(

عا�شوراء

واأّم���ا الروايات التي يمكن العتماد عليها والتي اأ�سارت اإلى عمر هذا الطفل فهي 

مختلف���ة ومتفاوتة فيم���ا بينها, ولذا يجب العت���راف باأّنه ل يوج���د اأّي طريق للجمع 

بينها, وهذه الروايات هي كالآتي:

الرواية الأولى- بح�سب الت�سل�سل الزمنّي - هي رواية محّمد بن �سعد )م 230 هـ( 

التي تتح���ّدث عن ولد لالإمام الح�سينQ يبلغ من العمر ثالث �سنوات قتله عقبه 

)1(  عب���د اهلل ب���ن ن�سر بن خ�ّس���اب البغدادّي, تاريخ موالي���د الأئّمة R ووفياتهم, �س 21, وهو يعتب���ر اأّن لالإمامQ من 

الذكور �سّتة ومن الإناث ثالثًا ومن بين اأولئك ال�سّتة )علّي الأ�سغر(.

)2(  اب���ن �سهراآ�س���وب, مناق���ب اآل اأبي طال���ب, ج 4, �س 118, وقد �سّرح اأي�سًا في الكتاب نف�س���ه )ج 4, �س 122( اأّن عبد اهلل 

.Qقتل في حجر الإمام

)3(  اب���ن اأعثم الكوفّي, الفتوح, ترجمة محّمد بن اأحم���د الم�ستوفّي الهروّي, �س 908, ابن طلحة ال�سافعّي, مطالب ال�سوؤول, ج 

2, ����س 69, ال�سّي���د ابن طاوو�س, الإقبال, ج 3, �س 71, علّي بن الح�سين الأربلّي, ك�سف الغّمة, ج 2, �س 248- 249, محّب 

الّدي���ن الطبرّي, ذخائر العقبى, �س 151, ابن الطقطقّي, الأ�سيل���ّي في اأن�ساب الطالبّيين, �س 143, الماّل ح�سين الواعظ 

الكا�سف���ّي, رو�س���ة ال�سهداء, �س 426, المجل�سّي, بحار الأن���وار, ج 45, �س 331, وج 98, �س 314, في البداية ينقل الأربلّي 

 Qقول عبد العزيز الجنابذّي الذي ي�سير اإلى ا�سمي علّي الأ�سغر وعلّي الأكبر ويعتبر اأّن علّيًا الأ�سغر هو الإمام ال�سّجاد

اإّل اأّنه ينقد هذا الراأي بقوله: ال�سحيح هو اأّن الإمامQ كان له ثالثة اأولد با�سم علّي, والإمام زين العابدين هو الأو�سط 

بينهم كما قال بذلك كمال الّدين محّمد بن طلحة ال�سافعّي.

)4(  الكوفّي الأ�سدّي, ت�سمية من قتل مع الح�سينQ, �س 150, وتاريخ اليعقوبّي, ج 2, �س 245.
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.
)1(

بن ب�سر الأ�سدّي ب�سهم

واعتب���ر البلعم���ّي - وهو من موؤّرخي القرن الرابع - في هام�س الحديث عن كيفّية 

.
)2(

�سهادة الطفل الر�سيع, اأّنه كان في ال�سنة الأولى من عمره

والقول الثالث هو ل�ساعر القرن الرابع الك�سائّي المروزّي, حيث ذكر في بيت من 

ال�سعر اأّن الطفل كان في �سهره الخام�س:

�ْسُه���ٍر اآٍه ِلَحاِمِلِه َماَذا َفَعَل؟
َ
ْف���ُل ُذْو الَخْم�َسِة اأ َذاَك الطِّ

 
)3(

اَر ُمْثَخنًا ِبالِجَراِح ِمْن َقَدِمِه اإَِلى َقْرِنِه َحتَّى �سَ     

وكم���ا ُيالح���ظ فاإّنه ل يوجد اأّي طري���ق للجمع بين هذه الأق���وال الثالثة, واإن كان 

يمك���ن ترجي���ح قول البلعم���ّي لعّدة اأ�سب���اب, لأّن بع�س الم�سادر اأ�س���ارت اإلى اأّن هذا 

الطف���ل كان ر�سيعًا, وهذا ل ين�سجم- بح�سب العادة- مع قول ابن �سعد, وبع�س اآخر 

منها ذكرت- كما �سياأتي- اأّن الإمام الح�سينQ كان ُيقعد هذا الطفل في حجره 

وه���ذا ل يت���الءم مع طفل يبلغ من العم���ر خم�سة اأ�سهر فقط )كما ه���و قول الك�سائّي 

الم���روزّي( لأّنه يلزم- عادًة- اأن يكون الطفل ال���ذي يمكن قعوده في حجر اأبيه اأكبر 

�سّنًا مّما قاله الك�سائّي.

وم���ن هنا, نج���د اأّن هاتين الميزتين كلَتْيهما تتالءمان م���ع القول باأّن عمر الطفل 

كان يبل���غ �سنة كامل���ة, واإن كان يجب اأن نعت���رف بنكتة مهّمة, وه���ي اأّن قول البلعمّي 

مر�سل لم ي�ستند فيه اإلى رواٍة ينقل عنهم.

)1(  محّم���د ب���ن �سعد )ترجمة الح�سين ومقتله( ����س 182, وتحّدث الذهبّي اأي�سًا عن طفل قتل ول���ه من العمر ثالث �سنوات. 

)�سم�س الّدين الذهبّي �سير اأعالم النبالء ج 3 - �س 302(.

)2(  اأبو علّي محّمد البلعمّي, )تاريخنامه طبري(, ج 4, �س 710, اإّن الم�ساألة المهّمة في قول البلعمّي هي اأّن هذا الراأي كان 

هو الم�سهور جّدًا )على الأقّل( بين الإيرانّيين في القرن الرابع, واإن كان هذا الراأي غير م�سند بل ذكره البلعمّي مر�ساًل. 

واأ�س���ار اأي�س���ًا الميرخواند )م 903 ه����( اإلى عمر الطفل الر�سيع واأّنه كان عامًا واح���دًا, )رو�سة ال�سفا في �سيرة الأنبياء 

والملوك والخلفاء, ج 5, �س 2256(. 

كز باي تا به تارك, مجروح �سد مفاجا؟ )3(  اآن بنج ماهه كودك, بارى جه كرد ويحك 

ذبي���ح اهلل �ساحب���كاري, �سيري در مرثيه عا�سورايي, )نظرة في مراثي عا�سوراء( �س 169,الك�سائّي المروزّي )م 394 ه�( من 

�سعراء العهد ال�سامانّي والغزنوبّي, وهو اأّول �ساعر فار�سّي يكتب ق�سائد دينّية, وقد اأورد هذا البيت �سمن ق�سيدة له في 

�سهداء كربالء.
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مناق�شة راأي الم�شهور ونقده:

اأّم���ا بالن�سبة اإلى م���ا ورد في الم�سادر القديمة, فيوجد ف���ي قباله قول اآخر حول 

عم���ر هذا الطفل الر�سي���ع, وهو كونه ذا �سّتة اأ�سهر, وقد �ساع هذا القول في القرنين 

ة عل���ى المنابر وفي  الأخيري���ن, و�سار مت���داوًل بحيث اأ�سب���ح اليوم ذا �سه���رة خا�سّ

مجال�س العزاء.

حّت���ى لقد قام بع�سهم, في ال�سنوات الأخيرة, بالحتفال بيوم ميالده, حيث اإّنهم 

يرجع���ون في الح�ساب اإلى ما قبل عا�سوراء )عام 61 ه�( �سّتة اأ�سهر, فيوافق العا�سر 

من �سهر رجب من العام )60 هـ(.

ب���ل اإّن هذا الأمر قد و�س���ل اإلى حّد طبع تلك المنا�سبة في بع�س التقاويم الّدينّية 

بعنوان يوم ولدة هذا الطفل. مع اأّن هذا القول ل ي�ستند اإلى اأّي مدرك معتبر, بل اإّن 

, ومن 
)1(

الم�س���در الوحيد له هو خبر ورد في كتاب محّرف ومن�سوب اإلى اأبي مخنف

هناك انتقل تدريجّيًا اإلى م�سادر المعا�سرين.

كيفّية ا�شت�شهاد الطفل الر�شيع:

بالن�سب���ة اإلى كيفّية ا�ست�سه���اده فاإّن الم�سادر القديمة, ب�س���كل عاّم, تتحّدث عن 

�سهادته, اإّما بين يدي الإمام, اأو في حجره اإلى جانب الخيام.

يذك���ر الف�سيل بن الزبير حول هذا الأم���ر: عبد اهلل بن الح�سين عليهما ال�سالم, 

واأّم���ه الرب���اب بنت ام���رئ القي����س بن عدّي ب���ن اأو�س ب���ن جابر بن كع���ب بن حكيم 

)1(  ه���ذه ه���ي الرواية: )ثّم اأقبل اإل���ى اأّم كلثوم وقال لها: »يا اأختاه اأو�سيك بولدي الأ�سغر خي���راً فاإّنه طفل �سغير وله من 

العم���ر �سّت���ة اأ�سه���ر«( �س 83 وكما مّر �سابقًا اإّن هذا القول قد و�سل اإلى بع�س المقاتل المعا�سرة غير المعتبرة, واأ�سبحت 

تدريحّي���ًا وم���ن خالل تداولها في المجال�س الح�سينّية والمحافل م�سهورة جّدًا بحيث اإّن مخالفتها ُتَعدُّ اأمرًا م�سكاًل )راجع 

عل���ى �سبي���ل المثال: الفا�س���ل الدربندّي, اإك�سير العب���ادات, ج 2, �س 763, القن���دوزّي الحنفّي, ينابيع الم���وّدة, ج 3, �س 

79, المي���رزا محّم���د تق���ي �سبهر, نا�سخ التواريخ, ج 2, ����س 363, محّمد مهدي المازندرانّي, معال���ي ال�سبطين, ج 1, �س 

424, محّم���د باقر الخرا�سانّي, الكبريت الأحم���ر, �س 125( وبالمنا�سبة للوقوف على الجعل والتحريف الواقع في المقتل 

المن�سوب اإلى اأبي مخنف يراجع: وقعة الطّف, تحقيق محّمد هادي اليو�سفّي الغروّي, مقّدمة المحّقق, �س 22- 29. 
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 Q قتله حرملة بن الكاهل الأ�سدّي الوالبّي, وكان ولد للح�سين بن علّي ,
)1(

الكلبّي

تي به وهو قاع���د, واأخذه في حج���ره ولّباه بريقه, و�سّم���اه عبد اهلل, 
ُ
ف���ي الح���رب, فاأ

 Q فاأخذ الح�سين ,
)2(

فبينم���ا هو كذلك اإذ رماه حرملة بن الكاهل ب�سهم َفَنَحره

دم���ه, فجمعه ورمى به نح���و ال�سماء, فما وقعت منه قطرة اإل���ى الأر�س. قال ف�سيل: 

وحّدثني اأبو الورد: اأّنه �سمع اأبا جعفر Q يقول: »لو وقعت منه اإلى الأر�ص قطرة 

.
)3(

لنزل العذاب«

تي بمولود ق���د ُولد له في تلك 
ُ
وق���ال اليعقوب���ّي اأي�سًا: فاإّنه لواق���ف على فر�سه اإذ اأ

ال�ساعة فاأّذن في اأذنه وجعل يحّنكه اإذ اأتاه �سهم فوقع في حلق ال�سبّي فذبحه, فنزع 

الح�سين ال�سهم من حلقه, وجعل يلّطخه بدمه ويقول: »واهلل لأنت اأكرم على اهلل من 

.
)4(

الناقة, لمحّمد اأكرم على اهلل من �سالح«. ثّم اأتى به فو�سعه مع ولده وبني اأخيه

وكتب الطبرّي اأي�سًا: قال عقبة بن ب�سير الأ�سدّي: قال لي اأبو جعفر بن محّمد بن 

عل���ّي بن الح�سينQ: »اإّن لنا فيكم يا بني اأ�سد دماً«. قال: قلت: فما ذنبي اأنا في 

ذلك رحمك اهلل يا اأبا جعفر؟ قال: »اأُتي الح�سينQ ب�سبّي له, فهو في حجره 

اإذ رم���اه اأحدك���م, يا بني اأ�س���د, ب�سهم فذبحه, فتلّقى الح�سين دم���ه, فلّما مالأ كّفيه 

�سّب���ه ف���ي الأر�ص ثّم ق���ال: رّب اإن تكن حب�ست عّنا الن�سر من ال�سماء, فاجعل ذلك 

.
)5(

لما هو خير, وانتقم لنا من هوؤلء الظالمين«

وفي خبر اآخر نقل عّمار الدهنّي عن الإمام الباقرQ اأّن الح�سين قال, عندما 

اأ�سي���ب الطف���ل الر�سي���ع بال�سهم في حج���ره: »الله���ّم احكم بينن���ا وبين ق���وم دعونا 

)1(  لي����س المق�س���ود من ام���رئ القي�س ال�ساعر الذي كان قبل بعث���ة النبّيP بل هو الذي اأ�سلم في عه���د عمر بن الخّطاب. 

)يراجع: ال�سيخ عّبا�س القّمي, نف�س المهموم, ترجمة وتعليق اأبو الح�سن ال�سعرانّي �س 300(.

ة لل�سهم الذي اأ�ساب الطفل الر�سيع.  )2(  يالحظ في هذا الم�سدر والم�سادر الالحقة اأّنها لم تذكر �سفة خا�سّ

)3(  الف�سي���ل ب���ن الزبي���ر, ت�سمية من قتل مع الإمام الح�سين Q, تحقيق ال�سيد محم���د ر�سا الجاللي, مجلة تراثنا, العدد 

الثاني �س 150.

)4(  اليعقوبّي, الم�سدر, ج 2, �س 150.

)5(  الطبرّي, الم�سدر نف�سه, ج 4, �س 342. وكذلك اعتبر اأبو الفرج الأ�سفهانّي في اإ�سارة مخت�سرة اأّن قاتل الطفل الر�سيع 

هو عقبة بن ب�سير )الم�سدر- �س 59(.
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.
)1(

لين�سرونا ولكّنهم قتلونا«

وروى البلعم���ّي: كان للح�سين طفل ر�سيع يبلغ م���ن العمر �سنة واحدة, ا�سمه عبد 

اهلل ف�سم���ع اأبوه منه اأنينًا فاأ�سفق علي���ه, وطلبه فاأح�سروه له, فو�سعه اإلى جانبه وهو 

يبك���ي, فرمى رجل من بني اأ�سد �سهمًا فوقع ف���ي اأذن الطفل فمات من �ساعته ودفنه 

الح�سينQ في ذاك المكان ثّم قال: »اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون, اأعّني يا رّب على 

.
)2(

هذه الم�سائب«

ونقل ال�سيخ المفيد وتبع���ه الطبر�سّي: ثّم جل�س الح�سينQ اأمام الف�سطاط 

فاأتى بابنه عبد اهلل ابن الح�سين وهو طفل فاأجل�سه في حجره, فرماه رجل من بني 

اأ�س���د ب�سه���م فذبحه, فتلّقى الح�سينQ دمه فلّما مالأ كّف���ه �سّبه في الأر�س ثّم 

قال: »رّب اإن تك حب�ست عّنا الن�سر من ال�سماء فاجعل ذلك لما هو خير, وانتقم 

لنا من هوؤلء القوم الظالمين«, ثّم حمله وو�سعه اإلى جانب بقّية ال�سهداء من اأهل 

.
)3(
R البيت

وذكر اأبو الفرج الأ�سفهانّي )م 356 ه�( وابن �سهراآ�سوب اأّن الح�سينQ اأخذ 

من دماء نحر هذا الطفل ورمى بها نحو ال�سماء )ل الأر�س( فلم يرجع منه �سيء, ثّم 

.
)4(

»Qقال: »اللهّم ل يكن هذا الطفل اأهون عليك من ناقة �سالح

 فقد كتبا ح���ول ذلك: بعد اأن ُقت���ل جميع من كان 
ّ
واأّم���ا اب���ن اأعث���م والطبر�سي

م���ع الح�سي���نQ من اأن�ساره واأهل بيت���ه, لم يبق معه اإّل اثن���ان اأحدهما ولده 

)1(  الطب���رّي, الم�س���در ال�سابق, ج 4, �س 293, اأبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزّي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, ج 5, 

�س 340, �سبط بن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س 252, وابن كثير, البداية والنهاية, ج 8, �س 214.

)2(  اأبو علّي محّمد البلعمّي, الم�سدر, ج 4, �س 710.

)3(  ال�سي���خ المفي���د, الإر�س���اد, ج 2, ����س 108, الطبر�سّي, اإعالم الورى باأع���الم الهدى, ج 1, ����س 466, اأورد ابن �سعد هذه 

الحادث���ة مخت�سرة )ترجمة الح�سين ومقتله(, مجّلة تراثنا, ����س 182, ونقل ابن فّتال الني�سابورّي هذه الواقعة ولكن من 

دون ذك���ر دع���اء الإمامQ في اآخرها, وعّد اأي�سًا خطاأ, كما �سبق���ت الإ�سارة, عبد اهلل من اأولد الإمام الح�سنQ ل 

.Qالح�سين

)4(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, الم�سدر, �س 60, وابن �سهراآ�سوب, الم�سدر, ج 4, �س 118.
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 .
)2(

ّ
 اأو علي

)1(

 زي���ن العابدينQ والآخر طفل���ه الر�سيع وا�سمه عب���د اهلل
ّ
عل���ي

ج���اء الح�سي���ن Q اإلى باب الخيمة لي���وّدع اأهل بيته فق���ال: »ناولوني الطفل 

لأوّدع����ه«, فبينم���ا هو يقّبله ويقول: »يا بنّي, الويل لهوؤلء القوم اإذا كان خ�سمهم 

 ق���د وقع على ذاك 
)3(

ج����ّدك محّم����دP«, ف���اإذا ب�سهم حرملة ب���ن كاهل الأ�سدّي

الطف���ل فيقتله وهو في حجر اأبيه, فاأخذ الح�سي���نQ الدم بيده حّتى امتالأت 

ثّم رمى به نحو ال�سماء وقال:

 ,
)4(

 »اإله���ي اإن تك���ن حب�ست عّنا الن�سر من ال�سماء فاجعل ذلك لما هو خير لنا«

 ,
)5(

ثّم نزل الح�سين عن فر�سه, وحفر لل�سبّي بجفن �سيفه, ورّمله بدمه, و�سّلى عليه

.
)6(

ثّم دفنه

وق���د ذكر البع�س - كما مّر �سابقًا - اأّن الح�سي���نQ اأتى بجثمان هذا الطفل 

.
)7(

ودفنه اإلى جانب بقّية ال�سهداء

وكت���ب ال�سّيد ابن طاوو�س ف���ي هذا المو�سوع: ولّم���ا راأى الح�سينQ م�سارع 

فتيان���ه واأحّبته ع���زم على لقاء الق���وم بمهجته ونادى: »ه���ل من ذابٍّ ي���ذّب عن حرم 

)1(  اأبو من�سور اأحمد بن علّي بن علّي بن اأبي طالب الطبر�سّي, الحتجاج, ج 2, �س 300- 301.

)2(  ذكره ابن اأعثم با�سم )علّي في الر�ساع( واأّما الخوارزمّي فدعاه با�سم )علّي الطفل(.

)3(  لم يذكر ابن اأعثم والطبر�سّي اأّي ا�سم لقاتل الطفل الر�سيع.

)4(  الخوارزمّي, الم�سدر نف�سه, ج 2, �س 37.

.Q5(  لم يورد الطبر�سّي �سالة الإمام(

)6(  ابن اأعثم, الفتوح, ج 5, �س 115, الخوارزمّي, مقتل الح�سينQ, ج 2, �س 37, الطبر�سّي, الحتجاج, ج 2, �س 300- 

301. في الترجمة الفار�سّية لكتاب الفتوح, بعد ذكر الطفل الر�سيع با�سم علّي الأ�سغر, قال: حمل الح�سين طفله الر�سيع 

ال���ذي كان ي�سط���رب من العط�س ووقف بين ال�سّفي���ن ثّم نادى: »اأّيها النا�ص, اإن كنت اأنا المذن���ب فال ذنب لهذا الطفل, 

 Qفا�سق���وه �سرب���ة م���ن الم���اء«, عندها رم���اه اأحدهم ب�سهم فوقع في حل���ق الطفل الر�سيع وو�سل اإل���ى ع�سد الح�سين

فاأخرج الإمامQ ال�سهم ومات الطفل, ثّم حمله اإلى اأّمه وقال لها: »خذي ولدك فقد �سقوه من حو�ص الكوثر«. )ابن 

اأعثم, الفتوح, ترجمة محّمد بن اأحمد الم�ستوفي الهروّي, �س 908(.

وقد اأخطاأ المترجم اأي�سًا عندما تحّدث- قبل بيان كيفّية �سهادة الطفل الر�سيع- عن �سهادة طفل لالإمام الح�سنQ با�سم 

عمر, له من العمر �سبع �سنوات وذلك حين وداع الإمام الح�سينQ له عند خيمة الن�ساء حيث جاء �سهم واأ�ساب �سدر 

الطف���ل, بينم���ا كان الإم���امQ يقّبله فوق���ع الطفل �سهيدًا, عندها ن���زل الإمامQ وحفر له حفرة ث���ّم دفنه )من دون 

ال�س���الة عليه( وكما هو وا�سح ف���اإّن مترجم كتاب الفتوح قد خلط بين �سهادة الطفل الر�سيع لالإمام الح�سينQ وبين 

طفل اآخر با�سم عمر, ول نعلم لماذا وكيف ومن اأين جاء ذلك الخلط!!

)7(  اليعقوبّي, الم�سدر, �س 245, ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج 2, �س 110, ف�سل بن الح�سن الطبر�سّي, اإعالم الورى باأعالم 

الهدى, ج 1, �س 466, ابن نما الحّلي, مثير الأحزان, �س 53.
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ر�سول اهللP؟ هل من موّحد يخاف اهلل فينا؟ هل من مغيث يرجو اهلل باإغاثتنا؟ 

ه���ل م���ن معين يرجو م���ا عند اهلل في اإعانتنا؟«, فارتفع���ت اأ�سوات الن�ساء بالعويل, 

فتقّدم اإلى ب���اب الخيمة وقال لزينب: »ناوليني ولدي ال�سغير حّتى اأوّدعه«, فاأخذه 

واأوماأ اإليه ليقّبله, فرماه حرملة بن الكاهل الأ�سدّي, لعنه اهلل تعالى, ب�سهم فوقع في 

نح���ره فذبحه, فقال لزينب: »خذي���ه«, ثّم تلّقى الدم بكّفيه فلّم���ا امتالأتا رمى بالدم 

 :Qنحو ال�سماء, ثّم قال: »هّون علّي ما نزل بي اأّنه بعين اهلل تعالى«. قال الباقر

 .
)1(

»فلم ي�سقط من ذلك الدم قطرة اإلى الأر�ص«

ونق���ل �سبط ابن الج���وزّي عن ه�سام بن محّمد الكلب���ّي )تلميذ اأبي مخنف وراوي 

 Qمقتله( حول هذه الحادثة رواية اأخرى جديرة بالهتمام, وهي: �سمع الح�سين

طفاًل يبكي من �سّدة العط�س, فاأخذه ورفعه على عاتقه في قبال جي�س ابن �سعد ونادى 

. ثّم رمى رجل من مع�سكر عمر 
)2(

قائاًل: »اإن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل هلل«

ب���ن �سعد �سهم���ًا اأ�ساب الطفل وقتله فبكى الح�سينQ وق���ال: »اللهّم احكم بيننا 

وبي���ن ه���وؤلء الق���وم فاإّنهم دعون���ا لين�سرونا فاإذا هم يقتلوننا«, ث���ّم نادى مناٍد من 

.
)3(

ال�سماء: »دعه يا ح�سين فاإّن له مر�سعاً في الجّنة«

)1(  ال�سّي���د اب���ن طاوو�س, الله���وف على قتلى الطفوف, �س 69, وق���د ذكر اأي�سًا ابن نما الحّل���ي كالم الإمامQ حيث طلب 

الن�سرة من النا�س )الم�سدر نف�سه- �س 52(.

)2(  لق���د ورد ه���ذا التعبي���ر في بع�س الم�س���ادر هكذا: »اإن ل���م ترحموني فارحموا ه���ذا الطفل هلل«. عمر ب���ن �سجاع الّدين 

المو�سلّي ال�سافعّي- النعيم المقيم لعترة النباأ العظيم- �س 294.

)3(  �سب���ط بن الج���وزّي- تذكرة الخوا�ّس-�س 252- وقد ن�سب اأي�سًا خبرًا اآخر لل�سّيد ابن طاوو�س يوؤّيد ما جاء في رواية ابن 

الج���وزّي به���ذا النحو: وقد روي من طرق اأخرى ما هو اأقرب اإلى العق���ل واأكثر قبوًل, لأّن ظروف القتال والحرب ل ت�ساعد 

على توديع طفل بل اإّن زينب )اأخت الإمام( هي التي اأتت بالطفل خارج الخيمة وقالت له: يا اأخي اإّن هذا الطفل له ثالثة 

اأّي���ام م���ا �سرب الماء, فاطلب له �سربة من الماء, فاأخ���ذ الطفل وتوّجه نحو القوم وقال: »يا قوم, ق���د قتلتم اأخي واأولدي 

واأن�س���اري وم���ا بقي غير هذا الطفل يتلّظى عط�ساً, فا�سق���وه �سربة من الماء«. فبينما يخاطبهم اإذ اأتاه �سهم م�سوم من 

ظالم غ�سوم, فذبح الطفل من الأذن اإلى الأذن- اللهوف على قتلى الطفوف- �س 83- 84, ولكن ل يمكن ن�سبة هذا الكالم 

اإل���ى اب���ن طاوو�س لعّدة اأ�سباب, منه���ا: اأّن هذا الكالم لي�س موجودًا في بع�س ن�سخات ه���ذا الكتاب- ومنها: اأّن هذا النقل 

ي�سب���ه كثي���رًا ما هو موجود في الكتاب المحّرف المن�سوب لأبي مخنف- والذي يوؤّيد تحريف ذاك النقل والن�سبة المجعولة 

لأب���ي مخن���ف اأّن هذه العبارات الم�ستعملة فيه ت�سبه كثيرًا اأ�سلوب النثر ف���ي زماننا المعا�سر, وهي بعيدة جّدًا عن كتابات 

الق���رن ال�ساب���ع. هذا بالإ�سافة اإلى وجود بع�س العبارات المبهمة ال���واردة في هذا النقل, مثل عبارة )هذا ولدك له ثالثة 

اأّيام ما ذاق الماء( حيث ل يعلم هل المق�سود هو اأّن الطفل له من العمر ثالثة اأّيام اأم اأّنه منذ ثالثة اأّيام لم يتذّوق ماًء. 

وك���ذا عب���ارة )المختار وغيره( فمن المق�سود بكلمة )غيره( اأي غي���ر المختار؟؟ فيظهر من كّل ذلك اأّن بع�س المح�ّسين 

نقل���وا ه���ذه الرواية من الكت���اب المحّرف المن�سوب لأب���ي مخنف, ثّم اأدخل���وا عليها بع�س التعبي���رات و�سّجلوها في بع�س 

ن�سخات كتاب اللهوف!!
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وقد ورد في بع�س الم�سادر اأّنه وقف بعد �سهادة الطفل الر�سيع وقال:

���َق���َل���ْي���ِنَك����َف����َر ال�����َق�����ْوُم َوِق�����َدم�����ًا َرِغ����ُب����وا1- ال���ثَّ َربِّ  َث����������َواِب  َع�������ْن 

��َرَف��ْي��ِنَق����َت����ُل����وا ِق�����َدم�����ًا َع����ِل����ّي����ًا َواْب�����َن�����ُه2- ��َن ال��َخ��ْي��ِر َك��ِري��َم ال��طَّ َح�����سَ

ْج��ِم��ُع��وا3-
َ
��ْي��ِنَح��َن��ق��ًا ِم��ْن��ُه��ْم َوَق����اُل����وا: اأ ِب��ال��ُح�����سَ َج��ِم��ْي��ع��ًا  اْلآَن  َن��ْف��ِت��ِك 

ُرُذٍل4- َن�����ا������سٍ 
ُ
اأ ِم�����ْن  َل�����َق�����ْوٍم  ْه����ِل ال��َح��َرَم��ْي��ِنَي����ا 

َ
َج��َم��ُع��وا ال��َج��ْم��َع ِلأ

����وا ُك��لُّ��ُه��ْم5- ����اُرْوا َوَت����َوا�����سَ الُمْلِحَدْيِنُث����مَّ �����سَ ���اِء  ِلإِْر����سَ ِب��اْج��ِت��َي��اِح��ي 

��ْف��ِك َدِم��ْي6-  ِف��ي ���سَ
َ
ال���َك���اِف���َرْي���َنَل��ْم َي��َخ��اُف��وا اهلل ��ِل  َن�����سْ اهلِل  ِل���ُع���َب���ْي���ِد 

��ْع��ٍد َق����ْد َرَم����اِن����ْي ُع���ْن���َوًة7- ِب����ُج����ُن����ْوٍد َك�����ُوُك�����وِف ال��َه��اِط��َل��ْي��َنَواْب�����ِن ���سَ

َذا8- َق���ْب���َل  ���ا  ِم���نَّ َك�����اَن  ���ْيٍء  ِل�������سَ ��َي��اِء ال��َف��ْرَق��َدْي��ِنَل  َغ��ْي��َر َف��ْخ��ِري ِب�����سِ

-9
��ِب��يِّ ���يِّ ال���َواِل���َدْي���ِنِب��َع��ِل��يِّ ال��َخ��ْي��ِر ِم����ْن َب���ْع���ِد ال��نَّ ���ِب���يِّ ال���ُق���َر����سِ َوال���نَّ

ِب�����ْي10-
َ
اأ ال���َخ���ْل���ِق  ِم�����َن  اهلِل  َن���ا اْب����ُن ال��ِخ��ْي��َرَت��ْي��ِنِخ����ْي����َرُة 

َ
�����ْي َف���اأ مِّ

ُ
ُث���مَّ اأ

���ٌة َق����ْد ُخ���ِل���َق���ْت ِم����ْن َذَه����ٍب11- َه��َب��ْي��ِنِف�������سَّ ��ُة َواْب�����ُن ال��ذَّ َن���ا ال��ِف�����سَّ
َ
َف���اأ

ْي ِف���ْي ال����َوَرْى12- ال��َق��َم��َرْي��ِنَم���ْن َل���ُه َج���دٌّ َك���َج���دِّ اْب���ُن  َن��ا 
َ
َف��اأ َك�َسْيِخْي  ْو 

َ
اأ

ِب������ْي13-
َ
������ْي َواأ مِّ

ُ
ْه�����َراُء اأ ���ُم ال���ُك���ْف���ِر ِب����َب����ْدٍر َوُح���َن���ْي���ِنَف���اِط���ُم ال�����زَّ َق���ا����سِ

��ْى14- ْي���ِن َع��ِل��يُّ ال��ُم��ْرَت�����سَ الِقْبَلَتْيِنُع�����ْرَوُة ال���دِّ لِّي  ُم�سَ الَجْي�ِس  َه���اِدُم 

ْح���������ٍد َوْق����َع����ٌة15-
ُ
��َك��َرْي��ِنَوَل��������ُه ِف������ْي َي��������ْوِم اأ ��َف��ْت ال��ِغ��لَّ ِب��َف�����سِّ ال��َع�����سْ ���سَ

ْح������َزاِب َوال���َف���ْت���ِح َم��ع��ًا16-
َ
الَفْيَلَقْيِنُث����مَّ ِب������الأ ْه����ِل 

َ
اأ َح��ْت��ُف  ِف��ْي��َه��ا  َك���اَن 

��َن��َع��ْت 17- ���سَ َم�����اَذا  اهلِل  ��ِب��ْي��ِل  ���سَ ���ْوِء َم���ع���ًا ِب��ال��ِع��ْت��َرَت��ْي��ِنِف����يْ  ������ُة ال�������سُّ مَّ
ُ
اأ

-18
َطَفىْ الُم�سْ ��ِق��يِّ  ال��تَّ ال��ِب��رِّ  َوَع���ِل���يِّ ال���ُق���ْرِم َي����ْوَم ال��َج��ْح��َف��َل��ْي��ِنِع���ْت���َرِة 

َي����اِف����ع����ًا19- م������ًا 
َ

ُغ������ال  
َ
اهلل َوُق����َرْي���������ٌس َي����ْع����ُب����ُدْوَن ال���َوَث���َن���ْي���ِنَع�����َب�����َد 

��ُج��ْد َل��َه��ا20-  ال����ِوَث����اَن َل����ْم َي�����سْ
َ

َع��ْي��ِنَوَق�����ال َط���ْرَف���َة  َوَل  َل  ُق��َرْي�����ٍس  َم���ْع 

���ا َب�������َرُزوا21- ْب������َط������اَل َل���مَّ
َ
َط����َع����َن الأ

)1(

َي�����ْوَم َب�����ْدٍر َوَت����ُب����ْوٍك َوُح���َن���ْي���ِن
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هل علّي الأ�شغر هو غير عبد اهلل الر�شيع؟)1(

ا�ستنت���ج المحّق���ق ال�سهي���د القا�سي الطباطبائ���ّي, من خالل الأخب���ار التاريخّية 

المختلف���ة ح���ول �سهادة الطف���ل الر�سي���ع, اأّن الح�سينQ كان له ثالث���ة اأطفال, 

الأّول: مول���ود جديد ولد ف���ي يوم عا�سوراء, وقد نقل اليعقوب���ّي خبرًا في هذا الأمر- 

الثان���ي: عبد اهلل ذو الأ�سهر ال�سّتة وكان ر�سيعًا- الثالث: علّي الأ�سغر وله من العمر 

�سّت �سنوات, اإّل اأّن الموؤّرخين لم يتحّروا الدّقة في نقل روايات �سهادة هوؤلء الأطفال 

الثالثة, وقد خلطوا في كتبهم بين �سهادة كّل واحد منهم مع الآخر, فذكروا اأحدهم 

م���كان الآخ���ر, ومع مرور الوق���ت اأ�سبح ه���وؤلء الثالثة بمثابة طفٍل واح���ٍد, ا�سمه في 

الم�سادر القديمة عبد اهلل الر�سيع وفي الم�سادر المتاأخّرة علّي.

في طّي بحثه اأورد المحّقق الطباطبائّي لإثبات مّدعاه قرائن و�سواهد ننقلها نحن 

باخت�سار مع بع�س الت�سّرف على النحو الآتي:

كانت �سهادة عبد اهلل الر�سيع بهذا ال�سكل: فقد جاء الإمامQ وجل�س اأمام - 1

الخيم���ة على الأر����س وو�سع طفله في حج���ره فجاء �سهم واأ�س���اب ذاك الطفل 

ف���ي تل���ك الحال وُقتل. يتبّين من هذه الرواية اأّن عبد اهلل لي�س هو علّيًا الأ�سغر, 

لأّن علّي���ًا الأ�سغر ُقتل في ميدان المعركة حيث حمله اأبوهQ وهو راكب على 

ج���واده في قبال مع�سكر الأعداء, وطلب منه���م- ح�سب نقل �سبط بن الجوزّي- 

اأن ي�سقوا هذا الطفل الظماآن �سربة من الماء, وعندها رموه ب�سهم وُقتل, فنزل 

الإمامQ عن جواده و...

)1(  الطبر�س���ّي- الإحتج���اج- ج 2- �س 301 ووردت ه���ذه الأ�سعار في الم�سادر الآتية مع بع����س الختالفات: ابن الأعثم- 

الفتوح- ج 5- �س 115- 116- الأربلّي- ك�سف الغّمة- ج 2- �س 236- ابن طلحة ال�سافعّي- مطالب ال�سوؤول في مناقب 

اآل الر�س���ول- ج 2- ����س 66- ابن �سّباغ المالكّي- الف�سول المهّمة- �س 179- محّم���د بن اأبي طالب- ت�سلية المجال�س 

وزين���ة المجال����س- ج 2- ����س 315- 316- المجل�سّي- بحار الأنوار- ج 45- ����س 47- 48- نقل الخوارزمّي فقط ثالثة 

اأبي���ات م���ن هذه الأ�سعار )مقتل الح�سي���نQ- ج2- �س 37( بع�س الم�سادر لم تبّين الزم���ن الدقيق الذي اأن�سد فيه 

الإم���امQ ه���ذه الأ�سع���ار- ابن �سهراآ�سوب- مناقب اآل اأب���ي طالب- ج 4- ����س 86- 88- 119- المجل�سّي- الم�سدر 

ال�سابق- ج 45- �س 92.
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بالن�سبة اإلى خبر �سهادة علّي الأ�سغر فاإّن الإمامQ كان قد �سّلى عليه, مّما - 2

يدّل على اأّن عمر ذلك الطفل لي�س اأقّل من �سّت �سنوات, لأّن ال�سالة على من لم 

يبلغ من الأطفال �سّت �سنوات- ح�سب راأي الفقهاء- غير واجبة ول م�ستحّبة, بل 

بنظ���ر التحقيق هي مورد اإ�سكال �سرعّي, واأّما رواية عبد اهلل فلم تذكر ال�سالة 

عليه اأ�ساًل, وبناًء على ذلك فاإّن رواية ال�سالة على الطفل ل تنطبق على الطفل 

الر�سيع ولذا فال يمكن عّد هذين الطفلين واحدًا.

لقد قام الإمام- ح�سب الروايات- بو�سع الطفل الر�سيع بجانب �سهداء كربالء, - 3

واأّم���ا عل���ّي الأ�سغر فقد دفنه الإمامQ بعد اأن �سّل���ى عليه, وهذا اأي�سًا يدّل 

عل���ى اأّن عبد اهلل الر�سي���ع ولد اآخر لالإمامQ غير عل���ّي الأ�سغر الذي كان 

على الأقّل يبلغ من العمر �سّت �سنوات.

4 - Qاإّن ما نقله �سبط بن الجوزّي حول الطفل ذي ال�سّت ال�سنوات هو اأّن الإمام

عندم���ا �سمع بكاءه ب�سبب العط�س اأخذه قب���ال مع�سكر عمر بن �سعد وطلب الماء 

ل���ه, واأّما الطف���ل الر�سيع فلم ينقل عن���ه �سيء غير وداع الإم���امQ له, وقد 

.
)1(

ح�سل ذلك- ح�سب النقل- اأمام الخيمة ولي�س في �ساحة المعركة

نقد وتحقيق:

�سحيح اأّن القرائن وال�سواه���د التي اأوردها المحّقق القا�سي الطباطبائّي لإثبات 

مّدع���اه تبدو- بح�سب ظاهرها ولأّول نظرة- قوّي���ة ومتينة, وكذلك ما ذكره الطبرّي 

الإمام���ّي وابن خ�ّساب- كما مّر �سابقًا- حول تعداد اأولد الإمامQ فاإّنه يدّل على 

اأّن عب���د اهلل لي����س هو علّي الأ�سغ���ر, اإّل اأّن اأدنى تاأّمل وتدقيق فيه���ا يثير �سوؤاًل مهّمًا 

وه���و: ما دام اأّن علّيًا الأ�سغر هو غير عبد اهلل الر�سيع فلماذا لم يورد اأبو مخنف اأّي 

ذكٍر لعلّي الأ�سغر في كتابه الذي ُيعتبر اأهّم الم�سادر المعتمدة في تاريخ عا�سوراء, 

والذي ينقل فيه بو�ساطة واحدة اأو اثنتين ل غير؟!

)1(  ال�سّيد محّمد علّي القا�سي الطباطبائّي- تحقيق حول الأربعين الأّول ل�سّيد ال�سهداء/فار�سي- �س 660- 679.
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وكذلك ال�سيخ المفيد- الذي كان يعتمد على منقولت اأبي مخنف- لم يذكر �سيئًا 

ع���ن علّي الأ�سغر, بل بداأ تداول تلك الروايات عن عل���ّي وبالإجمال اأي�سًا منذ القرن 

الراب���ع للهجرة فقط!! لماذا ورد ذكر الطفل الذي �سّلى عليه الإمامQ ويبلغ من 

العم���ر �سّت �سنوات في رواية مر�سلة لبن الأعثم فقط, الذي �سّنف كتابه بعد حادثة 

عا�سوراء باأكثر من قرنين ون�سف القرن, بينما ل نجد اأّي �سيء عن ا�سم ذلك الطفل 

واأّنه علّي, ول عن كيفّية قتله في الم�سادر المتقّدمة؟!

واأّم���ا ا�ستدلل المحّقق باخت���الف الروايات حول �سهادة الطف���ل الر�سيع فيمكن 

القول باأّن بع�س الم�سادر نقلت �سهادته بطريقة تن�سجم مع رواية اأبي مخنف وال�سيخ 

المفي���د, من جهٍة ومع رواية ابن الأعثم والخوارزمّي, من جهٍة اأخرى, كما ذكر ذلك 

الطبر�س���ّي )م 560 ه�( فن�ّس على مجيء الإم���امQ راكبًا على الجواد اإلى باب 

الخيم���ة, واأّن الإمام نزل بع���د قتل الطفل الر�سيع عن ج���واده وحفر له حفرة ودفنه 

فيه���ا, ولكّنه لم يذكر �سيئًا في روايته ع���ن �سالة الإمامQ على ذلك الطفل لأّنه 

.
)1(

يعتبر اأّن الطفل كان ر�سيعًا

وكذل���ك ما ورد في رواية �سبط بن الجوزّي, فعلى فر����س اأّننا قبلنا باأّن اأّول رواية 

ت���دّل- كما يّدعي المحّقق الطباطبائّي- عل���ى اأّن عمر الطفل هو �سّت �سنوات, اإّل اأّن 

اآخره���ا يدّل عل���ى اأّن هذا الطف���ل كان ر�سيعًا, لأّن النداء من ال�سم���اء ورد على هذا 

النحو: »دعه يا ح�سين فاإّن له مر�سعاً في الجّنة«.

وبتعبير اآخر فاإّن هذا النقل ذكر مجيء الإمامQ مع الطفل اإلى الميدان قبال 

مع�سكر الأعداء, ...وذكر اأي�سًا اأّن هذا الطفل كان ر�سيعًا.

ومن هنا يظهر باأّن اختالف الروايات حول كيفّية �سهادة الطفل الر�سيع ل ي�سمح 

)1(  الطبر�س���ّي- الإحتج���اج- ج 2- ����س 300- 301- روايته على ال�سكل الآتي: لّما قتل اأ�سح���اب الح�سينQ واأقاربه وبقي 

فري���دًا لي����س مع���ه اإّل ابنه علّي زي���ن العابدينQ وابن اآخر في الر�س���اع ا�سمه عبد اهلل فتق���ّدم الح�سينQ اإلى باب 

الخيم���ة فق���ال: »ناولوني ذل���ك الطفل حّتى اأودعه«, فناولوه ال�سب���ّي فجعل يقّبله وهو يقول: »يا بن���ي, ويل لهوؤلء القوم 

اإذا كان خ�سمه���م محّم���دP«- قيل: فاإذا ب�سهم قد اأقبل حّتى وقع في لّبة ال�سبّي, فقتله, فنزل الح�سينQ عن فر�سه 

وحفر لل�سبّي بجفن �سيفه, ورّمله بدمه ودفنه.
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بالّدع���اء اأّن عبد اهلل وعلّي الأ�سغر هم���ا طفالن اثنان, اأحدهما ر�سيٌع, والآخر يبلغ 

.
)1(

من العمر �سّت �سنوات

الأم���ر الآخ���ر ال���ذي يج���ب التنّبه ل���ه ه���و اأّن الكثي���ر م���ن الموؤّرخي���ن المتقّدمين 

 حيث يعتبرون اأّن 
)2(

والمتاأّخري���ن يذكرون الإمام ال�سّجادQ با�سم )علّي الأ�سغر(

كلمة )اأ�سغر( هي �سفة لالإمام زين العابدينQ ل للطفل الر�سيع, والبع�س الآخر 

 بل اإّن عددًا 
)3(

كان يعتب���ر �سفة )اأ�سغر( هي لعلّي الأكبر )ال���ذي ا�ست�سهد في �سبابه(

 Qكانوا يطلق���ون على الإمام ال�سّجاد 
)4(

كبيرًا م���ن الطالبّيين كالمحّلى والعقيقّي

ا�سم علّي الأكبر ويطلقون على علّي الأكبر ال�سهيد ا�سم علّي الأ�سغر, ثّم اإّن الكثير من 

علم���اء الأن�ساب مثل الكلبّي وم�سعب الزبي���رّي يعتبرون الإمام ال�سّجادQ هو علّي 

. وبناًء على ذلك ف���اإّن اأّيًا من هذين الفريقين ل يعتب���ر الطفل الر�سيع هو 
)5(

الأ�سغ���ر

علّي الأ�سغر.

)1(  ي�س���ّرح ال�سي���خ محّمد هادي اليو�سفّي الغ���روّي الذي ق�سى جزءًا مهّمًا من عمره متنّقاًل بين الب���الد والمجامع العربّية باأّن 

المحافل والمجال�س العربّية ال�سيعّية يطلقون على الطفل الر�سيع لالإمام الح�سينQ ا�سم عبد اهلل الر�سيع واأّما ا�سم علّي 

الأ�سغ���ر فه���و موجود فقط في المحافل والمجال�س ال�سيعّية الإيرانّية, ولذا يطلق على كّل من ي�سّمي الطفل ب� )علّي الأ�سغر( 

باأّنه اأعجمّي.

)2(  محّم���د ب���ن �سعد )ترجمة الح�سي���نQ ومقتله( مجّلة تراثنا- ع���دد 10- ال�سنة الثالثة- 1408 ه����- �س 127- 186- 

187- ول���ه اأي�س���ًا: الطبقات الكبرى- ج 5- ����س 211- البالذرّي- الم�سدر- ج 3- ����س 362- 411- الّدينورّي- الأخبار 

الط���وال- �س 259- اليعقوبّي- الم�س���در- ج 2- �س 247- الطبرّي- الم�سدر- ج 4- �س 347- وله اأي�سًا: المنتخب من 

ذي���ل المذي���ل من تاريخ ال�سحاب���ة والتابعين- ج 8- �س 24- 119- اأب���و زيد اأحمد بن �سهل البلخ���ّي- البدء والتاريخ- ج 

2- ����س 241- القا�س���ي النعمان المغرب���ّي- �سرح الأخبار- ج 3- ����س 266- علّي بن اأبي الغنائ���م العمرّي- المجدي في 

اأن�ساب الطالبّيين- �س 91- المطّهر بن الطاهر المقد�سّي- البدء والتاريخ- ج 6- �س 11- اأبو الفرج ابن الجوزّي- �سفة 

ال�سف���وة- ج 2- ����س 66- �سبط بن الجوزّي- الم�س���در- �س 256- 258- جمال الّدين الحّج���اج يو�سف المّزّي- تهذيب 

الكم���ال ف���ي اأ�سماء الرج���ال- ج 20- �س 384- 388- الذهب���ّي- �سير اأعمال النبالء- ج 3- ����س 303- وج4- �س 387- 

390- �سالح الّدين خليل بن اأبيك ال�سفدّي- الوافي بالوفيات- ج 12- �س 428- وابن كثير- الم�سدر- ج 9- �س 122.

)3(  ال�سي���خ ال�س���دوق- الأمالي- مجل�س 30- �س 226- القا�سي النعمان المغربّي- الم�س���در- ج 3- �س 154- 156- ال�سيخ 

المفي���د- الإر�س���اد- ج 2- �س 114- 135- ال�سيخ الطو�سّي- رجال الطو�سّي- ����س 102- الطبر�سّي- اإعالم الورى باأعالم 

اله���دى- ج 1- ����س 470- 478- ابن داود الحّلي- رجال ابن داود- ����س 136- العاّلمة الحّلي- خال�سة الأقوال في معرفة 

الأق���وال- ����س 174- من الوا�سح اأّن هذا القول غير مقبول لأّنه مخالف لراأي الموؤّرخين وعلماء الأن�ساب وكذا نرى العمرّي 

وابن اإدري�س الحّلي يرف�سانه )يراجع: العمرّي- المجدي في اأن�ساب الطالبّيين- �س 91- وابن اإدري�س الحّلي- ال�سرائر- ج 

1- �س 655- 656(.

)4(  - الظاهر اأّن المق�سود من ال�سّيد علّي بن اأحمد العلوّي العقيقّي هو اأحد علماء الرجال.

)5(  - حميد بن اأحمد المحّلى- الم�سدر- ج 1- �س 201.
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بالإ�ساف���ة اإل���ى كّل ذلك, فاإّن الموؤّرخين ا�ستخدم���وا )الأ�سغر( كلقٍب لبيان عمر 

الإم���ام علّي ابن الح�سين في قب���ال علّي الأكبر, وهذا ما ذكره اأب���و حنيفة الدينورّي 

.
)1(

حيث قال: اإّن اأحد الناجين من القتل كان علّي الأ�سغر الذي كان بالغًا

النتيجة

اإّن م���ا يمك���ن الطمئنان اإليه في هذا المو�سوع, ه���و اأّن الإمام الح�سين كان له 

طف���ل في كربالء وا�سم���ه بح�سب القول الأّول, هو عب���د اهلل, وفي راأي الف�سيل بن 

 اأّن هذا الطفل قد ول���د في يوم عا�سوراء, وق���ول ابن الزبير اإّن 
ّ
الزبي���ر واليعقوب���ي

 
ّ
ا�سم���ه عبد اهلل, ولكّن رواية اأبي مخنف التي نقلها الطبرّي واأبو الفرج الأ�سفهاني

وال�سي���خ المفي���د وغيرهم, لم تذكر �سيئ���ًا عن ولدته في يوم عا�س���وراء, وبالرغم 

 
ّ
 وابن �سهراآ�سوب م���ع رواية اليعقوبي

ّ
م���ن الت�سابه بين نقل اأبي الف���رج الأ�سفهاني

ح���ول كالم الإم���ام الح�سينQ عن �سهادة ه���ذا الطف���ل, اإّل اأّن اأّيًا من هذين 

الم�سدري���ن- وكما م���ّر �سابقًا- لم يذك���ر اأّي �سيء عن ولدة الطف���ل الر�سيع في 

اليوم العا�سر من المحّرم.

( كانت في القرن الرابع 
ّ
وبناًء على ذلك, فاإّن بداية ت�سمية هذا الطفل ب� )علي

وم���ا بعده, وكان عمره �سّت �سنوات, على اأق���ّل تقدير, ح�سب راأي تلك الم�سادر, 

باعتب���ار اأّن الإم���امQ كان قد �سّل���ى عليه �سالة المّيت )كم���ا ذكر اأ�سحاب 

ذلك القول(.

)1(  الّدينورّي- الأخبار الطوال- �س 259.



مع الثقلين في كربلء

مقّدمة

منذ �سنوات واأنا اأفّكر في ترويج تف�سير القراآن, وفي هذا الإطار فقد منَّ اهلل علّي 

بالعديد من التوفيقات. و�سّجعني على هذا الأمر, القتراح الذي قّدمه بع�س الأ�سدقاء 

في مركز التف�سير عام 1380ه�. �س, بعد العودة من �سفر الحّج, فبداأت التفكير في 

ليلة عيد الغدير ويومه و�ساألت نف�سي: هل يمكن جعل توجيه م�سير المحا�سرات في 

محّرم لتكون قراآنّية؟ وهل يمكن الحديث عن الأحداث التي جرت في كربالء بدءًا 

من معالم الإمام الح�سينQ واأهدافه وق�سايا كربالء والحوادث التي جرت فيها 

اإلى ال�سالة وقبول العذر وتوبة الحّر, ومن ثّم تقّدم الإمام الح�سينQ لإر�سال 

ولده اإلى �ساحة المعركة, قبل الجميع, واإلى الآيات التي تالها الإمام Q, واإلى 

وفاء اأ�سحابه, واأمثال هذه الأمور التي اأ�سارت اإليها مئات الآيات القراآنّية, فهل يمكن 

الحديث عن ذلك كّله في قالب قراآنّي يكون فيه محتوى الحديث هو الآيات القراآنّية 

(((
ونماذجه العينّية وم�ساديقه من كربالء؟

حّدث����ت نف�سي: اأّنني اإذا تكّلمت ح����ول القراآن عو�سًا عن الم�سائ����ل الأخرى, ف�سيترك 

ذل����ك في النفو�س اآث����ارًا نورانّية, و�سن�ساهم في رفع �سيء ع����ن مهجورّية القراآن الكريم, 

و�سنتلّم�����س قول ر�سول اهللP بتمام حقيقته عندما قال: »اإّني تارك فيكم الثقلين كتاب 

اهلل وعترتي ما اإن تم�ّسكتم بهما لن ت�سّلوا فاإّنهما لن يفترقا حّتى يردا علّي الحو�ص«.

قل���ت: اإذا اأردنا طرح هذا الفكر ب�س���كل عميق ل نق�س ول عيب فيه, فهذا يتطّلب 

)1(  حّجة الإ�سالم والم�سلمين الأ�ستاذ ال�سيخ مح�سن قراءتي, اأحد اأ�سهر المبّلغين في الجمهورّية الإ�سالمّية الإيرانّية.

)1(
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وقتًا طوياًل, ولكن من جهة اأخرى فاإّن البتعاد والتخّلي عن محّرم يبعث على الح�سرة 

والأ�سف, من هنا- وفي ليلة ويوم- قمت بتدوين الآيات التي لها عالقة بحركة الإمام 

الح�سينQ في ع�سرة اأق�سام, ويحتوي كّل ق�سم منها ما بين الع�سر والع�سرين اآية 

�سريف���ة, اأردت بذلك تقديمها لالإخوة المبّلغي���ن والخطباء, وطبعًا فاإّنهم �سي�سيفون 

عليه���ا بع�س الآي���ات والرواي���ات الم�سابهة, ولتك���ون مقّدمة لزيادة عالقتن���ا واأن�سنا 

.R بالقراآن الكريم �سيئًا ف�سيئًا, وقربنا اأكثر من قادتنا المع�سومين

وكم���ا اأّن بع�س الأئّمة R كان يحّدث اأ�سحابه باأّنهم لو �ساألوه عن كّل ما يقول 

 .
)1(

واأين اأ�سله في القراآن الكريم, لأجابهم باأّنه من الآية الفالنّية

فكّلنا اأمل اأن ياأتي ذلك اليوم الذي ت�سبح فيه كّل ق�س�سنا قراآنّية, وا�ستدللتنا 

قراآنّي���ة, ودرو�س العرفان, والأخالق, والعقائد, قراآنّية, واأن ي�سبح القراآن الكريم 

هو المح���ور في �سوؤون حياتنا وق�سايانا الدولّية, وحّتى مجال�س عزائنا التي ينبغي 

, R )عدل القراآن( 
ّ
اأن تتمحور حول القراآن والكلمات النورانّية لأهل بيت النبي

ول نج���د فيه���ا حديثًا عن المنام���ات, اأو الألف���اظ الفارغة والق�س����س ال�سعيفة, 

. وحّتى ل ن�ساهد �سعف ع�ّس���اق الإمام الح�سين في 
ّ
ولنتح���ّرك نحو النور الواقع���ي

 R ال�ستفادة من القراآن الكريم, كما ن�ساهد �سعف ال�ستفادة من اأهل البيت

لدى فريق اآخر, وحّتى ل ن�سل عملّيًا اإلى اإيجاد الف�سل بين جل�سات حفظ وقراءة 

الق���راآن وليالي الأن�س بالقراآن, وبين مجال����س العزاء والهيئات الّدينّية حيث يوؤّدي 

هذا الأمر, �سيئًا ف�سيئًا, اإلى التقليل من اأهّمّية تاريخ وملحمة كربالء المهّمة جّدًا. 

} كانوا يعتلون المنبر في يوم من الأّيام, لكن 
ّ
ولنعلم اأّن اأمثال العاّلمة الأميني

كي���ف يجب اأن نكون مع الأجيال الجديدة المتعّلمة الت���ي تحمل الكثير من الأ�سئلة 

)1(  ع���ن اأب���ي الج���ارود قال: قال اأبو جعف���ر Q: »اإذا حّدثتكم ب�س���يء فا�ساألوني من كتاب اهلل«, ثّم ق���ال في بع�س حديثه: 

»اإّن ر�س���ول اهللP نه���ى ع���ن القيل والقال, وف�ساد المال, وكثرة ال�س���وؤال«, فقيل له: يا ابن ر�سول اهلل اأين هذا من كتاب 

ٺ}  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  اهلل؟ قال: »اإّن اهلل عزَّ وجّل يقول: {ٻ 

ۈ} )الن�ساء/ 5(, وقال: { ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )الن�س���اء/ 114(, وق���ال: {ڭ 

ۇ ۆ} )المائدة/ 101(,« ) الكليني: الكافي ج 1 �س 60(.
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وال�ستف�سارات؟

الله���ّم اجعل القراآن نور فكرنا وعقيدتنا وقلمنا وبياننا وعملنا, �سواء على م�ستوى 

الفرد اأو المجتمع.

Qالقراآن والإمام الح�شين

- .
)2(

 فاإّن الإمام الح�سينQ �سّيد ال�سهداء
)1(

اإذا كان القراآن �سّيد الكالم

واإذا كّنا نقراأ في ال�سحيفة ال�سّجادّية حول القراآن: »وميزان الق�سط«, فاإّن الإمام  -

.
)3(

الح�سينQ كان يقول: »اأمرت بالق�سط«

, ف���اإّن الإم���ام  -
)4(

اإذا كان الق���راآن موعظ���ة م���ن اهلل تعال���ى: {ڎ   ڎ ڈ}

.
)5(

الح�سينQ يقول في عا�سوراء: »ل تعجلوا حّتى اأعظكم بالحّق«

-  Qفالإمام الح�سين ,
)6(

اإذا كان الق���راآن يهدي اإلى الر�س���د: {ٺ ٺ      ٺ}

.
)7(

يقول: »اأدعوكم اإلى �سبيل الر�ساد«

, ف���اإّن لالإم���ام الح�سي���ن �سوابق  -
)8(

اإذا كان الق���راآن عظيم���ًا: {ۉ  ۉ}

.
)9(

عظيمة: »عظيم ال�سوابق«

, فاإّنن���ا نقراأ في زي���ارة الإمام  -
)10(

اإذا كان الق���راآن حّق���ًا ويقين���ًا: {ھ ھ ھ}

.
)11(

الح�سينQ: »وعبدته مخل�ساً حّتى اأتاك اليقين«

)1(  الطبر�سّي, مجمع البيان, ج 2, �س 361.

)2(  ابن قولويه, كامل الزيارات.

)3(  البروجردّي, جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 12, �س 481.

)4(  �سورة يون�س الآية 57.

)5(  الأمين ال�سّيد مح�سن, لواعج الأ�سجان, �س 26.

)6(  �سورة الجّن الآية 1.

)7(  الأمين ال�سّيد مح�سن, لواعج الأ�سجان, �س 128.

)8(  �سورة الحجر الآية 87.

)9(  المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 98, �س 239.

)10(  �سورة الحاّقة الآية 51.

)11(  ابن قولويه, كامل الزيارات, �س 202.
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, فلالإمام الح�سين مقام  -
)1(

اإذا كان للق���راآن مقام ال�سفاعة: »نعم ال�سفي���ع القراآن«

.
)2(

ال�سفاعة اأي�سًا: »وارزقني �سفاعة الح�سين«

اإذا كّن���ا نق���راأ في الدعاء الثاني والأربعين من ال�سحيف���ة ال�سّجادّية اأّن القراآن هو  -

عل���م نج���اة: »وعلم نج���اة«, نقراأ في زي���ارة الإمام الح�سي���نQ اأّنه كان علم 

.
)3(

الهداية: »اأّنه راية الهدى«

الإم���ام  - فت���راب   ,
)4(

�سف���اء: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ} الق���راآن  اإذا كان 

.
)5(

الح�سينQ �سفاء اأي�سًا: »طين قبر الح�سين �سفاء«

اإذا كان الق���راآن من���ار الحكمة, فالإمام الح�سي���ن باب الحكم���ة الإلهّية: »ال�سالم  -

.
)6(

عليك يا باب حكمة رّب العالمين«

-  ,
)7(

اإذا كان الق���راآن ياأم���ر بالمع���روف وينهى عن المنك���ر: »فالقراآن اآم���ر وزاجر«

 
)8(

فالإم���ام الح�سينQ ق���ال: »اأريد اأن اآم���ر بالمعروف واأنهى ع���ن المنكر«

حول الهدف من ذهابه اإلى كربالء.

, فالإمام الح�سين نور اأي�سًا: »كنت نوراً في  -
)9(

اإذا كان القراآن نورًا: {ى ائ}

.
)10(

الأ�سالب ال�سامخة«

اإذا كان الق���راآن للنا����س ولجميع النا�س: »ل���م يجعل القراآن لزم���ان دون زمان ول  -

, فنقراأ حول الإم���ام الح�سينQ: »ل ُيدر����ص اأثره ول 
)11(

لنا����ص دون نا����ص«

)1(  نهج الف�ساحة, الجملة 662.

)2(  زيارة عا�سوراء.

)3(  ابن قولويه, كامل الزيارات, �س 70.

)4(  �سورة الإ�سراء الآية 82.

)5(  ال�سدوق, من ل يح�سره الفقيه, ج 2, �س 446.

)6(  القّمي ال�سيخ عّبا�س, مفاتيح الجنان.

)7(  نهج البالغة, الخطبة 182.

)8(  الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج 1, �س 188.

)9(  �سورة الن�ساء الآية 174.

)10(  ابن قولويه, كامل الزيارات, �س 200.

)11(  القّمي ال�سيخ عّبا�س, �سفينة البحار, ج 2, �س 413.
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.
)1(

ُيمحى ا�سمه«

, كانت �سهادة الإمام  -
)2(

اإذا كان الق���راآن كتاب���ًا مب���اركًا: {ڄ ڄ ڄ ڄ}

.
)3(

الح�سينQ �سبب بركة ور�سد لالإ�سالم: »اللهّم بارك لي في قتله«

, نقراأ ح���ول الإمام  -
)4(

اإذا كان ل يوج���د اأّي اعوج���اج ف���ي الق���راآن: {ې ې ې}

.
)5(

الح�سينQ اأّنه لم ينحرف لحظة عن الحّق: »لم تمل من حّق اإلى الباطل«

, فالإم���ام الح�سين ذو اأخالق كريمة:  -
)6(

اإذا كان الق���راآن كريمًا: {ٱ    ٻ ٻ}

.
)7(

»وكريم الخالئق«

, فالإمام الح�سينQ تحّدث عن  -
)8(

اإذا كان القراآن عزيزًا: {ک ک ک}

.
)9(

اأّنه لن يخ�سع للذّل مطلقًا: »هيهات مّنا الذّلة«

, فالإمام  -
)10(

اإذا كان القراآن هو العروة الوثقى: »اإّن هذا القراآن ... العروة الوثقى«

الح�سي���نQ هو �سفينة النجاة والعروة الوثق���ى: »اإّن الح�سين �سفينة النجاة 

.
)11(

والعروة الوثقى«

-  ,
)12(

اإذا كان الق���راآن هو البّين���ة والدليل الوا�س���ح: {ې ې     ې ى}

فالإم���ام الح�سينQ كان على ه���ذا النحو اأي�سًا: »اأ�سهد اأّن���ك على بّينة من 

.
)13(

رّبك«

.Q 1(  المقّرم ال�سّيد عبد الرّزاق, مقتل الح�سين(

)2(  �سورة �س الآية 29.

.)Pهذا الكالم منقول عن ر�سول اهلل( Q المقّرم ال�سّيد عبد الرّزاق, مقتل الح�سين  )3(

)4(  �سورة الزمر الآية 28.

)5(  الكلينّي, فروع الكافي, ج 4, �س 561.

)6(  �سورة الواقعة الآية 77.

)7(  القّمي ال�سيخ عّبا�س, نف�س المهموم, 7.

لت الآية 41. )8(  �سورة ف�سّ

)9(  ابن طاوو�س, اللهوف, 54.

)10(  المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 92, �س 31.

)11(  برتوى از عظمت ح�سين, �س 6. 

)12(  �سورة الأنعام الآية 157.

)13(  الكلينّي, فروع الكافي, ج 4, �س 565.
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, كذلك ينبغي  -
)1(

: { ٿ ٿ   ٿ} اإذا كان ينبغ���ي ق���راءة القراآن به���دوء وت���اأنٍّ

.
)2(

التقّدم نحو قبر الإمام الح�سينQ بهدوء: »وام�ص م�سي العبد الذليل«

, كذلك  -
)3(

اإذا كان ينبغ���ي ت���الوة القراآن بحالة م���ن الحزن: »فاق���روؤوه بالح���زن«

ينبغ���ي زيارة الإمام الح�سينQ والإن�سان بحال���ة الحزن: »وزره واأنت كئيب 

.
)4(

�سعث«

نعم ! الح�سينQ هو القراآن الناطق و�سورة للكالم الإلهّي.

حركة الإمام الح�شينQ على اأ�شا�ض القراآن

الآيات التي ا�ستند اإليها الإمام الح�سينQ اأثناء الطريق:

الآي���ة الأولى: عندما قّرر ر�س���ول يزيد )مروان( اأخذ البيعة م���ن الإمام ليزيد في  -

المدين���ة, خاطب���ه الإمام قائاًل: »ويلك يا مروان! اإليك عّن���ي فاإّنك رج�ص, واإّنا 

اأهل بيت الطهارة الذين اأنزل اهلل عزَّ وجّل على نبّيه محّمد P فقال: { ڎ     

.
(5(

ڈ ڈ ژ   ژ ڑ    ڑ ک ک  ک}
الآية الثانية: اأ�سار الإمام الح�سينQ في نهاية و�سّيته التي كتبها قبل التحّرك  -

.
)6(

نحو كربالء, اإلى الآية الآتية: {ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ}

الآي���ة الثالث���ة: »عندما قّرر عدم اإعط���اء البيعة ليزيد, خرج م���ن المدينة قا�سداً  -

مّك���ة )28 رجب(, ثّم تال الآية ال�سريفة: {مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت جث   

.
(7(

مث}

-  Qالآي���ة الرابع���ة: »ي�سير ال�سي���خ المفيد قّد�ص �س���ّره اإلى اأّن الإم���ام الح�سين

)1(  �سورة المّزّمل الآية 4.

)2(  ابن قولويه, كامل الزيارات.

)3(  الحّر العاملّي, و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 857.

)4(  ابن قولويه, كامل الزيارات.

)5(  �سورة الأحزاب الآية 33.

)6(  �سورة هود الآية 88.

)7(  �سورة الق�س�س الآية 21.
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عندما تحّرك نحو مّكة, ح�سرت مجموعات من الجّن والمالئكة عار�سة عليه 

الم�ساعدة, اإّل اأّن الإمام تال الآية ال�سريفة: {ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ       

.
(2(

. وقال اأي�ساً: { ک ک ک     ک گ گ گ}
(1(

ۉ ۉ ې}
الآية الخام�سة: عندما دخل الإمام الح�سينQ مّكة ليلة الجمعة في الثالث من  -

�سعبان )قبل التحّرك نحو كرب���الء(, تال الآية ال�سريفة: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

.
)3(

ٻ پ پ پ پ ڀ    ڀ}
الآية ال�ساد�سة: عندما كان في مّكة يتحّدث اإلى ابن عّبا�س حول بني اأمّية, تال قوله  -

 .
)4(

تعال���ى: {ې  ې ې ى ى ائ ائ    ەئ   ەئ وئ}

, وقال اأي�سًا: 
)5(

وت���ال قوله تعالى اأي�س���ًا: { ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ         ژ}

 ,
)6(

ڱ} ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ   گ   گ   ک  ک   ک   ک  ڑ  {ڑ 

.
)7(

وقال اأي�سًا: {ں ں ڻ ڻڻ  ڻ ۀ ۀ}

الآي���ة ال�سابع���ة: في اأجواء عيد الأ�سحى حي���ث كان الإمام الح�سينQ يتحّرك  -

نح���و كربالء, قام عامل يزيد في مّك���ة بقطع الطريق على الإمامQ, اإذ كان 

يخ�سى, كما قال, اأن توؤّدي حركة الإمام اإلى اإيجاد حالة ال�سقاق بين النا�س, في 

هذه الأثناء ت���ال الإمامQ الآية ال�سريف���ة: {جت حت خت متىت  يت جث 

.
)8(

مث ىث يث حج مج جح}

الآي���ة الثامنة: عندم���ا �سمع الإم���ام الح�سينQ في م�سيره اإل���ى كربالء, خبر  -

)1(  �سورة الن�ساء الآية 78.

)2(  �سورة اآل عمران الآية 154.

)3(  �سورة الق�س�س الآية 22.

)4(  �سورة التوبة الآية 54.

)5(  �سورة الن�ساء الآية 142.

)6(  �سورة الن�ساء الآيتان 142 ـ 143.

)7(  �سورة اآل عمران الآية 185.

)8(  �سورة يون�س الآية 41.



نه�شة عا�شوراء
146

.
)1(

�سهادة م�سلم, قال: {ڄ    ڄ ڄ   ڃ      ڃ}

الآية التا�سعة: عندما خاطب الح���رُّ الإمام الح�سينQ في كربالء, �سائاًل اإّياه  -

ع���ن �سبب قدومه, اأجاب���ه الإمام باأّنه جاء بعد اأن جاءت���ه ر�سائلهم, ثّم تال قوله 

.
)2(

تعالى: {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ}

الآي���ة العا�س���رة: عندما �سمع الإم���ام الح�سينQ خبر �سه���ادة قي�س بن م�سّهر  -

ال�سيداوّي, بك���ى وتال الآية الآتي���ة: { ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 

.
)3(

ٿ}
الآي���ة الحادي���ة ع�سرة: ت���ال الإمام الح�سي���نQ في كربالء عل���ى م�سامع ابنته  -

�سكين���ة, الآي���ة الآتية حي���ث كان ي�سي���ر اإلى جي�س يزي���د: {ېئ ىئ ىئ    

.
)4(

ىئ ی     ی}
الآي���ة الثانية ع�س���رة: عندما اأر�سل ابن زياد اإلى الحّر طالبًا منه قطع الطريق على  -

الإم���ام الح�سينQ, نقل الحّر ما يريده ابن زياد اإل���ى الإمام الذي تال الآية 

.
)5(

ال�سريفة: {ھ ھ ے ے ۓۓ  ... }

الآي���ة الثالث���ة ع�سرة: تال الآي���ة ال�سريف���ة: { ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  -

, ي���وم العا�س���ر عل���ى م�سمع جي�س يزيد. 
)6(

ڤ ڤ ڦ ڦ    ڦ   ڦ ڄ}

, وكذلك تال قوله 
)7(

وتال اأي�سًا: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ}

 وكذلك: { ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ       
)8(

تعال���ى: {ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ}

.
)9(

ڤ  ڦ ڦ ڦ   ڦ}

)1(  �سورة البقرة الآية 156.

)2(  �سورة الفتح الآية 10.

)3(  �سورة الأحزاب الآية 23.

)4(  �سورة المجادلة الآية 19.

)5(  �سورة الق�س�س الآية 41.

)6(  �سورة يون�س الآية 71.

)7(  �سورة الأعراف الآية 196.

)8(  �سورة الدخان الآية 20.

)9(  �سورة غافر الآية 27.
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تجّليات القراآن في كربالء

حّث القراآن الكريم النا�س على التفكير بالمنطق والحّق, ولي�س بعدد الأ�سخا�س, 

 
)2(

 {چ  چ}
)1(

وا�ستعمل بع�س العبارات اأمثال: { ٿ ٿ ٹ}

.
)3(

و {ڭ ڭ}

. وفي اليوم 
)4(

جاء ف���ي الق���راآن الكري���م: {ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ}

العا�س���ر ق���ّدم الإمام الح�سي���نQ واأبو الف�س���ل والأ�سحاب ع�س���ر مواعظ لأجل 

اإر�ساد النا�س.

, وفي 
)5(

وتحّدث القراآن الكريم باإجالل عن الم�سّحين: { ېئ ېئ ىئ}

كربالء الكثير من مظاهر الت�سحية ولعّل اأبرز نماذجها ت�سحية اأبي الف�سل العّبا�س.

واأو�سى القراآن الكريم بالعفو وقبول عذر النا�س ومن اأبرز م�ساديقها في كربالء 

العفو عن الحّر بن يزيد الرياحّي.

, واإذا كان ف���ي 
)7(

 و {ۋ ۋ}
)6(

يق���ول الق���راآن: { ۆ ۆ}

كرب���الء ع�س���رات اآلف المجرمين الذين ل ُيْذَكرون بالح�سن���ى, اإّل اأّن ذكر اأ�سحاب 

الإمام الح�سينQ ال� 72 ل يزال حّيًا.

, وفي كربالء 
)8(

وج���اء في الق���راآن الكري���م ح���ول الر�س���ولP: {ڭ ڭ ڭ}

اأ�سبح ا�سم الإمام الح�سينQ مرفوعًا اإلى الأبد.

, اأي اأّن القائد ينبغي اأن 
)9(

وجاء في القراآن الكريم: {ڀ ڀ ڀ       ٺ ٺ}

)1(  �سورة الأنفال الآية 34.

)2(  �سورة التوبة الآية 8.

)3(  �سورة ال�سعراء الآية 223.

)4(  �سورة يو�سف الآية 108.

)5(  �سورة الح�سر الآية 9.

)6(  �سورة الأعراف الآية 128.

)7(  �سورة طه الآية 132.

)8(  �سورة الإن�سراح الآية 4.

)9(  �سورة الزمر الآية 12.
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 Qابنه علّيًا الأكبر Qيك���ون في المقّدمة, وفي كربالء قّدم الإم���ام الح�سين

واأر�سله اإلى �ساحة الحرب قبل فتية بني ها�سم.

, وف���ي كربالء 
)1(

وجاء ف���ي الق���راآن الكري���م: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک}

تتجّلى اأف�سل �سور ال�ستقامة في الإمام الح�سينQ واأ�سحابه.

الق���راآن الكريم ل ياأت���ي على ذكر الأفراد عادة بل يذكر المعايير, مثاًل يتحّدث 

عن اأّن مولكم هو الذي يت�سّدق بخاتمه اأثناء ال�سالة, وهو الذي يجمع في لحظة 

واح���دة بين ال�سالة والزكاة, ثّم يترك للنا�س الحرّية في التفتي�س عن الم�سداق, 

وف���ي كرب���الء, لم يقل الإمام الح�سينQ: اأنا ل اأباي���ع يزيد, بل قال: »مثلي ل 

يباي���ع مثل���ه«. فالحّق والباطل كانا متعار�سين ط���وال التاريخ و�سيبقيان على هذا 

الحال.

, وف���ي كربالء قطع الحّر 
)2(

وجاء ف���ي القراآن الكريم: {ڌ  ڎ ڎ}

الطري���ق على الإم���ام الح�سينQ, ولكن الإمامQ �سم���ح بالماء لجي�س الحّر 

وخيولهم.

اأو�سى القراآن الكريم باّتباع الحّق واأوليائه والوفاء, واأّما ظهر يوم عا�سوراء, فقد 

كان اأ�سحاب الإمامQ يتلّقون �سهام العدّو, ومع ذلك كانوا ي�سّرون على ال�سالة, 

حّت���ى اإذا ما ق�سوا كان ياأتي الإمام الح�سينQ يقف عند روؤو�سهم فيقول الواحد 

.Qمنهم: هل وفيت؟ وكاأّنهم كانوا حّتى تلك اللحظة ي�سّكون في وفائهم لالإمام

يو�س���ي الق���راآن الكريم ف���ي الكثير م���ن الأماك���ن بالتوحيد, ويق���ول الإمام 

الح�سينQ: »ل معبود �سواك«, وهي اأف�سل تجّليات اآيات القراآن.

ويو�سي القراآن الكريم بالنهي عن المنكر والغيرة في الّدين والدفاع عن الحريم 

وف���ي كربالء وق���ف الإمام الح�سي���نQ يخاطب جي����س يزيد يطل���ب منهم عدم 

التعّر�س للخيم والن�ساء: »فاإن لم يكن لكم دين فكونوا اأحراراً في دنياكم«.

)1(  �سورة هود الآية 112.

)2(  �سورة الرعد الآية 22.
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اأو�س���ى الق���راآن الكري���م بالر�س���ا والت�سليم اأم���ام اهلل تعالى, وهك���ذا كان الإمام 

الح�سي���نQ بين الر�سا والت�سليم, كان في يوم من الأّيام على كتف الر�سول وفي 

يوم تطوؤه خيل الأعداء, وكان را�سيًا م�سّلمًا.

Qالقراآن، ال�شالة، والإمام الح�شين

اإذا كان الق���راآن الكري���م يتحّدث ف���ي بداية اأكبر �س���وره: {ڀ ٺ ٺ ٺ  -

 Qوتحّدث في اأ�سغر ال�سور اأي�سًا عن ال�سالة, فالإمام الح�سين ,
)1(

ٺ}
.

)2(

هو الذي اأقامها: »اأ�سهد اأّنك قد اأقمت ال�سالة«

, ف���اإّن الإمام  -
)3(

واإذا ج���اء ف���ي القراآن الكري���م قوله تعال���ى: {ں ڻ ڻ}

الح�سينQ اأقام �سالة الجماعة على مراأى الأعداء.

واإذا عّلم اهلل تعالى الر�سولP كيفّية اإقامة ال�سالة في �ساحة الحرب: { ٱ ٻ     -

 Qفالإم���ام الح�سين ,
)4(

ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ...}
اأقام ال�سالة في �ساحة الحرب.

اإذا كان���ت ال�سالة في الق���راآن عبارة عن م�سدر طاقة غيبّية وق���د دعا الموؤمنين  -

, فالإم���ام الح�سي���نQ ق���د 
)5(

لال�ستعان���ة به���ا: { ۆئ ۈئ  ۈئ}

ا�ستعان بال�سالة في اأوج الحرب.

-  ,
)6(

واإذا اأو�س���ى القراآن باإقامة ال�س���الة اأّول وقتها: {ڤ  ڦ ڦ ڦ}

فالإمام الح�سينQ اأقام �سالة ظهر يوم العا�سر اأّول الوقت.

واإذا كان عي�س���ى ماأم���ورًا بال�س���الة حّت���ى اآخر نف�س م���ن حياته: { ڳ ڳ    -

)1(  �سورة البقرة الآية 3.

)2(  زيارة عا�سوراء.

)3(  �سورة البقرة الآية 43.

)4(  �سورة الن�ساء الآية 102.

)5(  �سورة البقرة الآية 153.

)6(  �سورة الإ�سراء الآية 78.
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, فالإم���ام الح�سي���نQ كان برفقة ال�سالة حّتى 
)1(

ڳ ڱ ڱ ڱ}
نهاية حياته.

-  ,
)2(

واإذا امت���دح القراآن الكريم الذين { ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ  ڀ}

فماذا ينبغي القول حول الإمام الح�سينQ الذي لم يجعله �سيء, حّتى روحه 

ونف�سه, غافاًل عن ال�سالة؟!

لم ي�سلِّ الإمام الح�سينQ ال�سالة بمفرده, بل �سّلى مع ذلك �سالة الم�سّلين  -

الآخري���ن, جاء ف���ي الحديث: ثالث���ة تبعث على قب���ول ال�سالة: ح�س���ور القلب, 

و�سالة النافلة, وتربة �سّيد ال�سهداء.

الإمام الح�سينQ يطلب من اأخته زينب اأن تدعو له في �سالتها. -

يج���ب اإقام���ة ال�سالة ف���ي المجتم���ع ب�س���كل علن���ّي: { ڱ ڱ}, والإمام  -

الح�سين اأقام ال�سالة اأمام اأنظار الجميع, مع اأّن باإمكانه اإقامتها في خيمته. 

لق���ي ثالثون �سهمًا على الإمام عند اإقامته �سالة الظهر في عا�سوراء, وهذا يعني  -
ُ
اأ

�سهمًا مقابل كّل كلمة من الحمد والركوع وال�سجود.

في الواق���ع, ما هي هذه ال�سالة التي اأّجل الإم���ام الح�سينQ الحرب ب�سببها  -

م���ن التا�سع اإل���ى العا�سر من المحّرم حي���ث كان يقول: »اإّني اأح���ّب ال�سالة« ولم 

يق���ل: اأري���د اأن اأ�سّلي, بل ق���ال: اإّني اأحّب ال�سالة؟ الكثير مّن���ا ي�سّلي, ولكن كم 

نحّب ال�سالة؟

ق���ال زرارة: قلت لأب���ي عبد اهلل Q: جعلني اهلل ف���داك اأ�ساألك في الحّج منذ 

اأربعي���ن عامًا فتفتيني, فقال Q: »يا زرارة بيت ُيحّج قبل اآدم Q باألفي عام, 

.
)3(

تريد اأن تفنى م�سائله في اأربعين عاماً؟!«

)1(  �سورة مريم الآية 31.

)2(  �سورة النور الآية 37.

)3(  الحّر العاملّي: و�سائل ال�سيعة, كتاب الحّج, الباب 1 من اأبواب وجوب الحّج, ح 12.
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 ل يمك���ن خال�س���ة اأ�سرارها بب�سع كلمات.. مع العل���م اأّن الكعبة وجميع اأ�سرارها 

ورموزها التي اأ�سار اإليها الإمامQ, هي قبلة ال�سالة فقط, والقبلة اإحدى �سروط 

ال�سالة!!

كان الإم���ام الح�سينQ حا�س���رًا ليقّطع ج�سده اإربًا اإرب���ًا, واأن ل تفقد ال�سالة  -

قيمته���ا. كان راأ����س الإم���ام الح�سينQ يتمت���م باآيات القراآن وه���و على راأ�س 

الرم���ح, فالراأ����س كان مف�س���وًل ع���ن البدن, ولك���ن القلب لم يك���ن لينف�سل عن 

القراآن.

      من هنا ينبغي دعوة محّبي الإمام الح�سينQ اأن ل ين�سوا ال�سالة, �سالة 

ظهر يوم العا�سر و�سالة الإمام الأخيرة. عليكم اإقامتها باإخال�س وعظمة.





عبد اهلل بن عّبا�ض والنه�شة الح�شينّية

تمهيد:  )))

عب���د اهلل ب���ن عّبا�س م���ن ال�سخ�سّي���ات المهّمة الم�سه���ورة عند الم�سلمي���ن �سّنًة 

و�سيع���ًة, وهو يحت���ّل مكانًة مرموقًة عندهم, ومع اأّنه م���ن التالميذ المخل�سين لأمير 

الموؤمنين Q, ومن اأبرز ال�سخ�سّيات الها�سمّية في ذلك الوقت, وقد عا�سر ثورة 

�سّي���د ال�سه���داء Q ونه�سته, بيد اأّنه لم ي�سارك  فيها, وه���ذا ما �سنحاول معرفة 

اأ�سبابه في هذا البحث.

المقّدمة: 

ه���و عب���د اهلل بن عّبا�س بن عبد المطلب بن ها�س���م, ابن عّم ر�سول اهللP, ولد 

قبل الهجرة بثالث �سنين في مّكة, وتوّفي �سنة ثمان و�سّتين هجرّية في الطائف.

 ت���ارًة في اأ�سحاب 
ّ
 قّد�س �سّره: ع���ّده ال�سيخ الطو�سي

ّ
ق���ال عنه ال�سّي���د الخوئي

ر�س���ول اهللP, واأخرى في اأ�سحاب اأمي���ر الموؤمنين Q, وثالثة في اأ�سحاب 

 في 
ّ
الح�سي���ن Q, قائ���اًل: »عب����د اهلل وعبي����د اهلل معروف����ان«, وع���ّده البرق���ي

.Pاأ�سحاب ر�سول اهلل

روى ع���ن ر�س���ول اهللP, وروى عنه عطاء بن اأبي رباح, في تف�سير القّمي: �سورة 

محّمدP, في تف�سير قوله تعالى: {ېئ ىئ ىئ    ىئ}.

)1(  ه���ذا البح���ث اأخذناه من كتاب الإمام الح�سي���ن Q في مّكة المكّرمة, الجزء الثاني م���ن مو�سوعة مع الركب الح�سينّي 

من المدينة اإلى المدينة, تاأليف ال�سيخ نجم الّدين الطب�سّي, وقد اأجرينا عليه بع�س التعديل والترتيب والتقديم والتاأخير 

والإ�سافة في موارد قليلة ومحدودة.
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ق���ال العاّلمة في الق�سم الأّول من الخال�سة, من الباب )2( من حرف العين: »عبد 

اهلل اب���ن العّبا����ص, م���ن اأ�سح���اب ر�س���ول اهللP, كان محّب���اً لعل���ّي Q, وتلمي���ذه, 

حال���ه ف���ي الجالل���ة والإخال�ص لأمي���ر الموؤمني���ن Q اأ�سهر م���ن اأن يخفى. وقد 

ذك���ر الك�ّس���ي اأحاديث تت�سّمن قدحاً فيه! وهو اأج���ّل من ذلك, وقد ذكرناها في كتابنا 

الكبي���ر واأجبن���ا عنه���ا ر�س���ي اهلل تعالى عن���ه« انتهى. وذكره ابن داود ف���ي الق�سم الأّول 

)864(, وقال: »عبد اهلل بن العّبا�ص )ل- ي( ر�سي اهلل عنه, حاله اأعظم من اأن ي�سار 

اإليه في الف�سل والجاللة ومحّبة اأمير الموؤمنين Q وانقياده اإلى قوله«. انتهى.

ول���ه مفاخرٌة مع معاوية وعم���رو بن العا�س وقد األقمهما حج���رًا, رواها ال�سدوق 

في الخ�سال: في باب الأربعة, قول معاوية: اإّني لأحّبك لخ�ساٍل اأربع, الحديث 35.

وق���د �سهد عند معاوية باأّنه �سمع ر�سول اهللP, قال: »اأن���ا اأولى بالموؤمنين من 

اأنف�سهم«, ثم ذكر بعد ذلك علّي بن اأبي طالب, والح�سن بن علي, والح�سين, واأولده 

الت�سع���ة R. الخ�سال: ب���اب الثني ع�سر, في اأّن الخلف���اء والأئّمة بعد النبّي اثنا 

ع�سر, الحديث 41.

ثّم اإّن الك�ّسي ذكر في عبد اهلل بن العّبا�س )15( عّدة رواياٍت مادحة....

ه���ذا والأخب���ار المروّية في كت���ب ال�سير والرواي���ات الداّلة على م���دح ابن عّبا�س 

ومالزمت���ه لعل���ّي وم���ن بع���ده الح�سن والح�سي���ن R كثي���رة, وقد ذك���ر المحّدث 

المجل�س���ّي قّد�س �س���ّره مقدارًا كثيرًا منه���ا في اأبواٍب مختلفٍة م���ن كتابه البحار, من 

اأراد الإّط���الع عليه���ا فليراجع �سفين���ة البحار في م���ادة عب�س. ونح���ن واإن لم نظفر 

برواي���ٍة �سحيحٍة مادح���ٍة, وجميع ما راأيناه من الروايات ف���ي اإ�سنادها �سعف, اإّل اأّن 

ّن به �س���دور بع�س هذه 
َ
ا�ستفا�سته���ا اأغنتن���ا عن النظر ف���ي اإ�سنادها, فم���ن المطماأ

.
)1(

الروايات عن المع�سومين اإجماًل«

وق���ال ابن اأبي الحديد المعتزلّي: »وقد علم النا�ص حال ابن عّبا�ص في مالزمته 

)1(  معجم رجال الحديث ج 11 �س 188.
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ل���ه- اأي عل���ّيQ- وانقطاعه اإليه, واإّنه تلمي���ذه وخّريُجه, وقيل له: اأين علمك 

 .
)1(

من علم ابن عّمك؟ فقال: كن�سبة قطرة من المطر اإلى البحر المحيط..«

وق���ال ال�سيخ ح�سن ب���ن ال�سهيد الثاني: »عب���د اهلل بن العّبا�ص حال���ه في المحّبة 

والإخال�ص لمولنا اأمير الموؤمنين, والموالة والن�سرة له, والذّب عنه, والخ�سام 

.
)2(

في ر�ساه, والموازرة مّما ل �سبهة فيه..«

:Q ابن عّبا�س مع اأمير الموؤمنين

كان الإمام علّي Q يثق بابن عّبا�س كثيرًا, يدّل على ذلك ما ذكره الّري�سهرّي 

نق���اًل ع���ن اأ�سحاب ال�سير, م���ن اأّن الإمام علّيًا Q جعله قائ���د مقّدمة جي�سه في 

, وم���ا ذكره اأي�سًا من 
)4(

, وكان اآمر مي�س���رة جي�سه في حرب �سّفين
)3(

ح���رب الجمل

 واأّنه Q كان م�سّرًا على تعيينه حكمًا مقابل عمرو بن 
)5(

اأّن���ه Q قد ا�ستوزره

, لكّن اإ�سرار فئٍة من جي����س الإمام- وهم الذين �ساروا خوارج بعد ذلك- 
)6(

العا����س

حال دون ذلك.

ابن عّبا�س واأكذوبة اأموال الب�سرة:

وق���د حاول اأعداء اأهل البيت R الطعن في هذه ال�سخ�سّية الها�سمّية الجليلة 

فافت���روا عليه اأكذوبة اختال�س اأموال بيت المال في الب�سرة اأّيام كان واليًا عليها في 

حي���اة اأمير الموؤمنينQ, وقد انب���رى محّققون كثيرون م���ن علمائنا لتفنيد هذه 

الأكذوب���ة, ولتنزيه �ساحة حبر الأّمة من اأدرانها, ويح�سن هنا اأن ننتقي بع�س المتون 

الواردة دفاعًا عن �ساحة ابن عّبا�س )ر�س(:

)1(  �سرح نهج البالغة لبن اأبي الحديد: 1: 19. 

)2(  التحرير الطاوو�سّي: 312.

)3(  مو�سوعة الإمام علّي في الكتاب وال�سّنة ج 6 �س 47.

)4(  م. ن. ج 6 �س 218.

)5(  م. ن. ج 6 �س 78, نقاًل عن الإمامة وال�سيا�سة للدينورّي.

)6(  م. ن. ج 6 �س 435.
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روى ال�سّيد المرت�سى في اأماليه قال: »دخل عمرو بن عبيد على �سليمان بن علّي 

ب����ن عب����د اهلل بن العّبا�ص بالب�سرة فقال ل�سليمان: اأخبرني عن قول علّيQ في 

عب����د اهلل ب����ن العّبا�ص: يفتينا في النمل����ة والقملة وطار باأموالنا في ليلة! فقال له: 

 !Qكيف يقول هذا؟! وابن عّبا�ص لم يفارق علّياً حّتى قتل, و�سهد �سلح الح�سن

واأّي ماٍل يجتمع في بيت مال الب�سرة مع حاجة علّيQ اإلى الأموال, وهو يفرغ 

بي����ت م����ال الكوفة ف����ي كّل خمي�ص وير�ّس����ه, وقالوا: اإّنه كان ُيقي����ل فيه! فكيف يترك 

.
)1(

المال يجتمع بالب�سرة؟! وهذا باطل!«

وق���ال ال�سّي���د الخوئّي: »هذه الرواي���ة- اأي رواي���ة اختال�ص اأم���وال الب�سرة- وما 

قبلها من طرق العاّمة, وولء ابن عّبا�ص لأمير الموؤمنين ومالزمته لهQ هو 

ال�سبب الوحيد في و�سع هذه الأخبار الكاذبة وتوجيه التهم والطعون عليه, حّتى 

اإّن معاوي���ة.. كان يلعنه بع���د ال�سالة! مع لعنه علّياً والح�سنين وقي�ص بن �سعد بن 

عب���ادة والأ�ست���ر كما عن الطب���رّي وغيره, واأقّل ما يقال فيه���م اأّنهم �سحابة ر�سول 

اهللP, فكيف كان يلعنهم وياأمر بلعنهم؟!«.

ل مّما ذكرنا: اأّن عبد اهلل ب���ن عّبا�ص كان جليل القدر  اإل���ى اأن يق���ول: »والمتح�سّ

 .
)2(

مدافعاً عن اأمير الموؤمنين والح�سنينL كما ذكره العاّلمة وابن داود«

وق���ال ابن اأبي الحديد: »وق���ال اآخرون وهم الأقّلون: هذا لم يكن, ول فارق عبد 

اهلل بن عّبا�ص علّياQً ول باينه ول خالفه, ولم يزل اأميراً على الب�سرة اإلى اأن 

ُقت���ل عل���ّيQ.. ويدّل على ذلك ما رواه اأبو الفرج علّي بن الح�سين الأ�سفهانّي 

م���ن كتاب���ه الذي كتبه اإل���ى معاوية من الب�سرة لّما ُقتل عل���ّيQ. قالوا: وكيف 

يك���ون ذل���ك ولم يخدع���ه معاوية ويجّره اإلى جهته, فقد علمت���م كيف اختدع كثيراً 

م���ن عّم���ال اأمير الموؤمني���نQ وا�ستمالهم اإليه بالأموال, فمال���وا وتركوا اأمير 

)1(  اأمالي المرت�سى, 1: 177.

)2(  معجم رجال الحديث, 10: 239.
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الموؤمني���نQ, فم���ا بال���ه وقد عل���م النبّوة الت���ي حدثت بينهما, ل���م ي�ستمل ابن 

عّبا����ص ول اجتذب���ه اإلى نف�س���ه, وكّل من قراأ ال�سير وع���رف التواريخ يعرف م�ساّقة 

ابن عّبا�ص لمعاوية بعد وفاة علّيQ وما كان يلقاه به من قوارع الكالم و�سديد 

الخ�سام, وما كان يثني به على اأمير الموؤمنينQ ويذكر خ�سائ�سه وف�سائله, 

وي�س���دع ب���ه من مناقبه وماآثره, فلو كان بينهما غبار اأو كدر لما كان الأمر كذلك, 

ب���ل كان���ت الح���ال تك���ون بال�سّد لم���ا ا�ستهر م���ن اأمرهما. وه���ذا عندي ه���و الأمثل 

 .
)1(

والأ�سوب«

وق���ال الت�سترّي: »الأ�س���ل في جعلهم هذا الخبر- اختال����ص اأموال الب�سرة- في 

ابن عّبا�ص اإرادتهم دفع الطعن عن )بع�سهم( با�ستعماله في اأّيام اإمارته المنافقين 

 .
)2(

»..Pوالطلقاء- كالمغيرة بن �سعبة ومعاوية- وتركه اأقرباء النبّي

ويح�سن هنا اأن ننظر اإجماًل في �سندي خبري الختال�س اللذين اأوردهما الك�ّسي: 

�سن���د الخبر الأّول: »ق���ال الك�ّسي: روى علّي بن يزداد ال�سائ���غ الجرجانّي, عن عبد 

العزي���ز ب���ن محّمد بن عبد الأعل���ى الجزرّي, عن خلف المحروم���ّي البغدادّي, عن 

 .
)3(

�سفيان بن �سعيد, عن الزهرّي قال: �سمعت الحارث يقول:...«

ويكفي هذا ال�سند �سعفًا وجود �سفيان بن �سعيد )الثورّي( فيه, الذي هو لي�س من 

.
)4(

اأ�سحابنا, وورد في ذّمه اأحاديث �سحيحة

ه���ذا ف�ساًل عن عدائه لعلّيQ, ول نن�سى قوله المعروف: »اأنا اأبغ�ص اأن اأذكر 

 .
)5(

ف�سائل علّي!«

.
)6(

وفي ال�سند اأي�سًا: الزهرّي الذي ُعرف باأّنه كان يدّل�س عن ال�سعفاء

)1(  �سرح نهج البالغة, 4: 171.

)2(  قامو�س الرجال, 6: 441.

)3(  اختيار معرفة الرجال, 1: 279, رقم 109.

)4(  راجع: منتهى المقال, 3: 351.

)5(  �سير اأعالم النبالء, 7: 353.

)6(  راجع: تهذيب الكمال, 30: 471, وميزان العتدال, 2: 169, وتهذيب التهذيب, 11: 218.
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وُع���ِرف الزهرّي باأّن���ه اأف�سد نف�سه ب�سحبة الملوك, وت���رك بع�سهم حديثه لكونه 

.
)1(

كان مداخاًل للخلفاء!

اأّما �سند الخبر الثاني فهو:

»قال الك�ّسي: قال �سيخ من اأهل اليمامة, يذكر عن معّلى بن هالل, عن ال�سعبّي 

.
)2(

قال:...«

ونقول:

لكلم���ة ال�سيخ اإطالقات عديدة: منها: من له اإلم���ام بالحديث, الزعيم الدينّي, - 1

رئي����س القبيلة, لك���ّن هذا العنوان ل محالة مهمل ول يمك���ن العتماد عليه اإذ ل 

يخرج عن الإبهام والترديد.

معّلى بن هالل: قال فيه اأحمد بن حنبل: متروك الحديث, حديثه مو�سوع كذب, - 2

وق���ال في���ه ابن معين: هو من المعروفين بالكذب وو�س���ع الحديث. وقال فيه اأبو 

داود: غير ثقة ول ماأمون. وقال �سفيان: هذا من اأكذب النا�س.

 .
)3(

وقال في المغني: كّذاب بالتفاق

ال�سعب���ّي: وه���و عامر ب���ن �سراحيل, قال ال�سي���خ المفيد )ره (: وبل���غ من ن�سب - 3

ال�سعب���ّي وكذبه اأّنه كان يحلف ب���اهلل اأّن علّيًا دخل اللحد وما حفظ القراآن, وبلغ 

م���ن كذبه اأّنه ق���ال: لم ي�سهد م���ن الجمل من ال�سحاب���ة اإّل اأربعة, ف���اإن جاوؤوا 

بخام����س فاأّنا كّذاب.. كان ال�سعبّي �سّكيرًا خّمي���رًا مقامرًا, روي عن اأبي حنيفة 

.
)4(

اأّنه خرق ما �سمع منه لما خمره وقمره

وروى اأبو نعيم, عن عمرو بن ثابت, عن اأبي اإ�سحاق قال: ثالثة ل ُيوؤَمنون على علّي 

)1(  راجع: �سير اأعالم النبالء, 5: 339.

)2(  اختيار معرفة الرجال, 1: 279, رقم 110.

)3(  راجع: ميزان العتدال, 4: 152, وتهذيب التهذيب, 10: 241.

)4(  راجع: الف�سول المختارة: 171, وقامو�س الرجال, 5: 612.
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.
)1(

بن اأبي طالب: م�سروق, ومّرة, و�سريح, وُروي: اأّن ال�سعبّي رابعهم

قال ال�سهيد الثاني: جملة ما ذكره الك�ّسي من الطعن فيه- اأي ابن عّبا�س- خم�سة 

 .
)2(

اأحاديث كّلها �سعيفة ال�سند..«

وق���ال العاّلمة الحّلّي: ».. وقد ذكر الك�ّسي اأحاديث تت�سّمن قدحاً فيه, وهو اأجّل 

.
)3(

من ذلك, وقد ذكرناها في كتابنا الكبير واأجبنا عنها«

.
)4(

وقال التفر�سّي: »وما ذكره الك�ّسي من الطعن فيه �سعيف ال�سند«

:Q ابن عّبا�س مع الإمام الح�سن

ا�ستم���ّر ابن عّبا����س بعد ا�ست�سهاد اأمي���ر الموؤمنين Q في ولئ���ه لأهل البيت 

الطاه���ر, وبق���ي اإل���ى جانب الإم���ام الح�سن, Q, حّت���ى ا�ست�سه���اده, فبعد وفاة 

اأمير الموؤمنينQ ولّم���ا اأنهى الإمام الح�سنQ خطبته في النا�س, قام عبد 

اهلل ب���ن عّبا����س بين يدي���ه فقال: »معا�س����ر النا�ص ه����ذا اب����ن نبّيكم وو�س����ّي اإمامكم 

. وكان )ر�س( واليًا لالإمام الح�سنQ على الب�سرة كما كان واليًا 
)5(

فبايعوه..«

لأمير الموؤمنينQ عليها.

موقف ابن عّبا�س من الثورة الح�سينّية: 

�سّج���ل لنا التاأريخ اأكثر م���ن محاورٍة تّمت بين الإم���ام Q وبين عبد اهلل بن 

عّبا����س, وقد ك�سفت هذه المحاورات في مجموعه���ا عن اأّن ابن عّبا�س )ر�س( كان 

ق���د تحّرك في حدود ال�سعي لمنع الإم���ام Q من الخروج اإلى العراق- ل لمنعه 

م���ن القي���ام والثورة على الحكم الأم���وّي-, وكانت حّجته ف���ي اعترا�سه على خروج 

 -Q اإلى الكوفة, اأّن على اأهل الكوفة- قبل اأن يتوّجه اإليهم الإمام Q الإمام

)1(  انظر: �سرح نهج البالغة لبن اأبي الحديد, 4: 98.

)2(  انظر: �سفينة البحار, 6: 128.

)3(  خال�سة الأقوال: 103.

)4(  نقد الرجال, 3: 118.

)5(  ك�سف الغّمة: 2: 159, وراجع: مقاتل الطالبّيين: 33.
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اأن يتحّرك���وا عملّيًا لتهيئ���ة الأمور وتمهيدها لالإم���ام Q, كاأن يطردوا اأميرهم 

الأم���وّي اأو يقتلوه, وينفوا جميع اأعدائهم م���ن الأموّيين وعمالئهم وجوا�سي�سهم في 

الكوف���ة, وي�سبطوا اإدارة بالدهم, واآنئٍذ يكون من الر�ساد وال�سداد اأن يتوّجه اإليهم 

الإم���ام Q, واإّل فاإّن خ���روج الإمام Q اإليهم- وهم لم يحّركوا �ساكنًا بعُد- 

مخاطرٌة ل تكون نتيجتها اإّل القتل والبلوى, ومّما قاله ابن عّبا�س لالإمام Q في 

�سدد هذه النقطة:

»اأخبرن���ي رحم���ك اهلل, اأت�سي���ر اإل���ى قوٍم ق���د قتل���وا اأميرهم, و�سبط���وا بالدهم, 

ونف���وا عدّوهم؟! فاإن كانوا ق���د فعلوا ذلك ف�ِسْر اإليهم, واإن كانوا اإّنما دعوك اإليهم 

واأميره���م عليه���م قاه���ٌر له���م, وعّمال���ه تجب���ي بالده���م, فاإّنم���ا دعوك اإل���ى الحرب 

والقتال, ول اآمن عليك اأن يغّروك ويكّذبوك ويخالفوك ويخذلوك, واأن ُي�ستنفروا 

.
)1(

اإليك فيكونوا اأ�سّد النا�ص عليك!.«

وق���ال ل���ه اأي�سًا: »..ف���اإن كان اأهل العراق يريدون���ك- كما زعم���وا- فاكتب اإليهم 

فلينف���وا عدّوه���م ثّم اأق���دم عليهم, فاإن اأبي���ت اإّل اأن تخرج َف�ِسْر اإل���ى اليمن فاإّن بها 

ح�سون���اً و�سعاب���اً, وه���ي اأر�ٌص عري�سٌة طويل���ٌة, وتبّث دعاتك, فاإّن���ي اأرجو اأن ياأتيك 

.
)2(

عند ذلك الذي تحّب في عافية«

 ,Q ه����ذه اأهّم نقطٍة اأثارها عب����د اهلل بن عّبا�س في مجم����وع محاوراته مع الإمام

 Q وهي كا�سفٌة عن محوٍر اأ�سا�ٍس في تفكير ابن عّبا�س يتلّخ�س في تاأييده لقيام الإمام

واعترا�سه فقط على الخروج اإلى العراق قبل تحّرك اأهله وقيامهم, وهذا فارٌق كبيٌر من 

مجم����وع الفوارق بين موقف ابن عّبا�س وموق����ف عبد اهلل بن عمر الذي كان يعتر�س على 

اأ�سل القيام �سّد الحاكم الأموّي الجائر.

لك���ّن ه���ذه النقط���ة بالذات كا�سف���ٌة اأي�سًا ع���ن انتماء اب���ن عّبا�س اإل���ى مجموعة 

)1(  الطبرّي: تاريخ الطبرّي ج 3 �س 294.

)2(  تاريخ ابن ع�ساكر )ترجمة الإمام الح�سين Q(:204, رقم 255.
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النا�سحين والم�سفقين الذين نظروا اإلى الق�سّية بمنظار الن�سر الظاهرّي الذي لم 

تكن متطّلباته لتخفى على الإمام Q, لو كان قد تحّرك بالفعل للو�سول اإلى ذلك 

الن�سر.

:Q والآن فلناأِت اإلى ن�سو�س محاورات ابن عّبا�س مع الإمام

المحاورة الأولى: 

وه���ي محاورٌة ثالثّيٌة كان عبد اهلل بن عمر, الثالث فيها, ويبدو اأّن هذه المحاورة 

ح�سل���ت في الأّيام الأولى من اإقامة الإم���ام الح�سين Q في مّكة المكّرمة, وكان 

به���ا يومئٍذ ابن عّبا�س وابن عمر )وق���د عزما اأن ين�سرفا اإلى المدينة(, ونحن نرّكز 

هنا على ن�سو�س التحاور فيها بين الإمام Q وبين ابن عّبا�س, لأّننا الآن ب�سدد 

ت�سخي�س اأبعاد موقفه وتحّركه.

وق���د ابتداأ اب���ن عمر القول, في هذه المحاورة, مح���ّذرًا الإمام Q من عداوة 

البي���ت الأموّي وظلمهم وميل النا�س اإلى الدني���ا, واأظهر له خ�سيته عليه من اأن يقتل, 

واأّنه �سمع ر�سول اهللP يقول: »ح�سيٌن مقتوٌل, ولئن قتلوه وخذلوه, ولن ين�سروه, 

, ثّم اأ�سار على الإمام Q اأن يدخل في �سلٍح 
)1(

ليخذله���م اهلل اإل���ى يوم القيام���ة«

ما دخل فيه النا�س,  واأن ي�سبر كما �سبر لمعاوية!!.

فق���ال له الح�سين Q: »اأبا عب���د الرحمن! اأنا اأبايع يزي���د واأدخل في �سلحه 

وقد قال النبّيP فيه وفي اأبيه ما قال؟!«.

فقال ابن عّبا�س: �سدقَت اأبا عبد اهلل, قال النبّيP في حياته: » ما لي وليزيد, 

ل بارك اهلل في يزيد!, واإّنه يقتل ولدي وولد ابنتي الح�سين Q, والذي نف�سي 

بي���ده ل ُيقت���ل ول���دي بي���ن ظهراني قوٍم ف���ال يمنعون���ه اإّل خالف اهلل بي���ن قلوبهم 

واأل�سنتهم!«.

)1(  الفتوح, 5: 27-26.



نه�شة عا�شوراء
162

.Q ثّم بكى ابن عّبا�س, وبكى معه الح�سين

وقال: »يا ابن عّبا�ص, تعلُم اأّني ابن بنت ر�سول اهلل P؟!«.

فق���ال ابن عّبا�س: »الّله���ّم نعم, نعلُم ونع���رف اأّن ما في الدنيا اأح���ٌد هو ابن بنت 

ر�س���ول اهللP غي���رك, واأّن ن�س���رك لفر����صٌ عل���ى ه���ذه الأّم���ة كفري�س���ة ال�س���الة 

والزكاة التي ل يقدر اأن يقبل اإحداهما دون الأخرى!«.

ق���ال الح�سي���ن Q:»ي���ا اب���ن عّبا����ص, فم���ا تق���ول ف���ي ق���وٍم اأخرجوا اب���ن بنت 

ر�س���ول اهلل P م���ن داره وقراره ومولده, وحرم ر�سول���ه, ومجاورة قبره, ومولده, 

وم�سج���ده, ومو�س���ع مهاجره, فتركوه خائفاً مرعوباً ل ي�ستق���ّر في قرار ول ياأوي 

في موطن, يريدون في ذلك قتله و�سفك دمه, وهو لم ُي�سرك باهلل �سيئاً, ول اّتخذ 

من دونه ولّياً, ولم يتغّير عّما كان عليه ر�سول اهلل؟!«.

ائ  ى  ى  ې  ې  ې    } اإّل  فيهم  اأقول  »ما  عّبا�س:  ابن  فقال 

ژ  ژ  ڈ     ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  {ڌ   ,
(1(

وئ} ەئ  ەئ    ائ    
 ,

(2(
ڱ} ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ   گ   گ   ک  ک     ک   ک  ڑ  ڑ 

وعلى مثل هوؤلء تنزل البط�سة الكبرى, واأّما اأنت يا ابن بنت ر�سول اهلل P, فاإّنك 

, فال تظّن يا ابن بنت ر�سول 
(3(

راأ�ص الفخار بر�سول اهلل P وابن نظيرة البتول

مجاورتك,  عن  رغب  من  اأّن  اأ�سهد  واأنا  الظالمون,  يعمل  عّما  غافٌل  اهلل  اأّن  اهلل 

وطمع في محاربتك ومحاربة نبّيك محّمد P فما له من خالق«.

فقال الح�سين Q: »الّلهمَّ ا�سهد«.

فقال ابن عّبا�س: »ُجعلُت فداك يا ابن بنت ر�سول اهلل, كاأّنك تريدني اإلى نف�سك, 

وتري���د مّن���ي اأن اأن�سرك! واهلل الذي ل اإله اإّل ه���و اأن لو �سربُت بين يديك ب�سيفي 

)1(  �سورة التوبة, الآية 54.

)2(  �سورة الن�ساء, الآية 142- 143.

.O3(  يعني مريم ابنة عمران(
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ه���ذا حّت���ى انخلع جميعاً من كّفي لما كنت مّمن اأوّفي م���ن حّقك ُع�سر الُع�سر, وها 

اأنا بين يديك مرني باأمرك«.

وهن���ا يتدّخ���ل ابن عمر ليغّير مج���رى الحوار- حين اأح�سَّ اأّن ال���كالم بلغ الدرجة 

الحرج���ة بقول الإمام Q: »الّلهّم ا�سهد« اأّن الحّجة قائمٌة على المخاطب, و�سار 

الحدي���ث عل���ى ل�سان ابن عّبا�س ال���ذي اأدرك مغزى »الّلهّم ا�سه���د« في وجوب ن�سرة 

الإمام Q ووجوب الن�سمام اإلى رايته في القيام �سّد الحكم الأموّي, الأمر الذي 

يعن���ي اأّنه )اأي ابن عمر( مق�سوٌد اأي�سًا بالمتث���ال لهذا الواجب- فقال لبن عّبا�س: 

»مهاًل, ذرنا من هذا يا ابن عّبا�ص!!«. 

ث���ّم عطف يخاطب الإم���ام Q داعيًا اإّياه اإل���ى الرجوع اإل���ى المدينة والتخّلي 

عّم���ا عزم عليه من القيام, وطالبًا من���ه الدخول في �سلح القوم, وال�سبر حّتى يهلك 

يزي���د!!, ويّدع���ي ابن عم���ر هنا اأّن الإم���ام Q متروك ول باأ�س علي���ه اإن هو ترك 

القيام حّتى واإْن لم يبايع!!

وهنا ُيظهر الإمام Q تبّرمه من منطق ابن عمر, ثّم ُيلزمه بالت�سليم لحقيقة 

ة لي�س كيزيد بن معاوية,  اأّن ابن بنت ر�سول اهلل P في طهره ور�سده ومنزلته الخا�سّ

وُيعلم���ه اأّن الأموّيي���ن ل يتركونه حّتى يباي���ع اأو ُيقتل, ثّم يدعوه اإل���ى ن�سرته, فاإن لم 

ين�سره فال اأقّل من اأن ل ي�سارع بالبيعة!!

ثّم اأقبل الإمام الح�سين Q على ابن عّبا�س رحمه اهلل..

فق���ال: »يا ابن عّبا�ص, اإّنك ابن عّم وال���دي, ولم تزل تاأمر بالخير منذ عرفتك, 

وكن���ت م���ع والدي ت�سير علي���ه بما فيه الر�س���اد, وقد كان ي�ستن�سح���ك وي�ست�سيرك 

فت�سي���ر علي���ه بال�س���واب, فام����صِ اإل���ى المدين���ة في حف���ظ اهلل وكالئ���ه, ول َيخَف 

عل���ّي �سيٌء من اأخب���ارك, فاإّني م�ستوطٌن هذا الحرم, ومقيٌم فيه اأبداً ما راأيُت اأهله 

ونن���ي وين�سرونن���ي, ف���اإذا ه���م خذلون���ي ا�ستبدل���ُت به���م غيره���م, وا�ستع�سمُت  يحبُّ

بالكلم���ة الت���ي قالها اإبراهيم الخلي���لQ يوَم اأُلقي في الن���ار )ح�سبي اهلل ونعم 
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الوكيل( فكانت الّنار عليه برداً و�سالماً«.

.. فبكى ابن عّبا�س وابن عمر في ذلك الوقت بكاًء �سديدًا, والح�سين Q يبكي 

.
)1(

معهما �ساعة, ثّم وّدعهما, و�سار ابن عمر وابن عّبا�س اإلى المدينة

تاأّمل ومالحظات: 

اأّك���د اب���ن عّبا����س )ر�س(- ف���ي اأّول ما نطق به خ���الل هذه المح���اورة- اأّن - 1

P كان قد بّلغ الأّمة باأّن يزيد قات���ل الح�سينQ, واأّن على الأّمة 
ّ
النب���ي

اأن تحم���ي الإمامQ وتن�سره, وقد حّذرP الأّم���ة باأّن الإمامQ ل 

ُيقت���ل بين ظهراني قوم ف���ال يمنعونه اإّل خالف اهلل بي���ن قلوبهم واأل�سنتهم! 

وق���د اأّكد ابن عمر اأي�سًا على وقوع هذا التحذي���ر والإنذار النبوّي حيث قال 

اإّن���ه �سمع الر�سولP يق���ول: »ح�سين مقت���ول, ولئن قتل���وه وخذلوه, ولم 

ين�س���روه, ليخذله���م اهلل اإل���ى ي���وم القيام���ة«, وهذا يعن���ي اأّن الأّمة كان قد 

�س���اع في اأو�ساطها خبر ملحم���ة مقتل الح�سينQ واأّن يزي���د قاتله, واأّن 

عل���ى الأّمة التحّرك لحماية الإمامQ ون�سرته!! لكّن الأّمة بعد خم�سين 

�سن���ة من ارتحال الر�سولP اأعمته���ا اأ�ساليل حركة النفاق عاّمة, وف�سيل 

ة, فتناءت عن و�سايا ر�سول اهللP وتحذيراته,  الحزب الأموّي منها خا�سّ

الأم���ر الذي ا�ست�سع���ر ابن عّبا�س مرارته ونتائج���ه الخطيرة فبكى, و�ساركه 

الإمامQ في البكاء!

2 - Qاأّكد اب���ن عّبا�س )ر�س( في هذه المحاورة عل���ى معرفته بمقام الح�سين

و�سرورة موالته ون�سرته, بدليل قوله: ».. واأّن ن�سرك لفر�ص على هذه الأّمة 

كفري�سة ال�سالة والزكاة..«, وفي قوله: ».. لو �سربُت بين يديك ب�سيفي هذا 

)1(  الفت���وح , 5: 26-27 ومقت���ل الح�سين للخوارزمّي, 1: 278 – 281, لقد تف���ّرد ابن اأعثم الكوفّي في كتابه »الفتوح« برواية 

تمام هذه المحاورة, ونقلها عنه الخوارزمّي في كتابه »مقتل الح�سين Q«, وقد ت�سّمنت هذه المحاورة بع�س الفقرات 

التي ل يمكن للمتتّبع المتاأّمل اإّل اأن يتحّفظ حيالها اإن لم يقطع بكذبها ورف�سها, خ�سو�سًا في بع�س ن�سو�س التحاور بين 

الإمام وابن عمر..
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حّتى انخلع جميعاً من كّفي لما كنت مّمن اأوّفي من حّقك ُع�سر الُع�سر..«.

كم���ا اأّكد )ر�س( على معرفت���ه بكفر الأموّيين ونفاقهم, واأّنهم ومن اأطاعهم في - 3

محاربة الإمامQ مّمن ل ن�سيب لهم من الخير في الآخرة.

ق���د ُي�ستف���اد م���ن قوله )ر����س(: »كاأّن���ك تريدني اإل���ى نف�س���ك, وتري���د مّني اأن - 4

اأن�س���رك... اإل���ى قول���ه: وه���ا اأنا بي���ن يديك ُمرن���ي باأمرك« اأّن���ه واإن كان كبير 

ال�سّن يومذاك لكّنه كان �سحيح القوى, �سليم الجوارح, واإّل لما عر�س ا�ستعداده 

للن�س���رة والجهاد, فلم يكن مكفوف الب�سر مث���اًل- كما ُي�ستفاد ذلك من رواية 

Q- نعم 
)1(

لقائ���ه ب���اأّم �سلمة )ر�س( بع���د �سماع �سراخه���ا تنعى الح�سي���ن

يمك���ن القول اإّن الإمامQ في جميع محاورات���ه مع ابن عّبا�س لم يطلب منه 

اللتح���اق به ون�سرته, مّما يقّوي القول باأّنه كان �سعيف الب�سر جّدًا اأو مكفوفًا 

اآن���ذاك, ومعذورًا عن الجه���اد, اإّل اأّنه )ر�س( عر����س لالإمامQ ا�ستعداده 

للجه���اد والت�سحية بين يديه ا�ست�سعارًا منه لوجوب ن�سرة الإمامQ والذبِّ 

عنه واإْن كان معذورًا.

وقد ُي�ستفاد اأي�سًا من اأحد ن�سو�س هذه المحاورة اأّن الإمامQ رّخ�س لبن - 5

عّبا�س )ر�س( بالبقاء وعدم اللتحاق بركبه, حيث قالQ له: »فام�ِص اإلى 

المدينة في حفظ اهلل وكالئه, ول َيخَف علّي �سيء من اأخبارك«.

اأخب���ر الإمامQ ابن عّبا����س )ر�س(- في الأّيام الأولى م���ن اإقامته في مّكة - 6

المكّرمة- اأّن الأموّيين يريدون قتله و�سفك دمه!, والإمامQ بهذا رّبما اأراد 

اأن ُيخب���ر عن وجود خّطة و�سعته���ا ال�سلطة الأموّية المركزّي���ة بالفعل لقتله في 

المدينة اأو في مّكة, اأو اأراد اأن ُيخبر عن حقيقة اأّنه )ما لم يبايع ُيقتل(, موؤّكدًا 

بذل���ك على عدم �سّحة دع���وى بع�س من يقول- كابن عم���ر مثاًل- اإّنهQ ل 

باأ�س عليه ول خطر اإن ترك المعار�سة و�سبر حّتى واإن لم يبايع!

)1(  اأمالي الطو�سّي �س 314- 315, المجل�س 11, الحديث 640/ 87.
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وم���ع علم���هQ باأّنه ما لم يباي���ع يقتل! ومع اإ�سراره عل���ى اأن ل يكون هو الذي - 7

ُت�ستب���اح بقتل���ه حرمة البي���ت الحرام! يمكنن���ا اأن نفهم قول���هQ لبن عّبا�س 

)ر����س( في ختام هذه المحاورة: »فاإّني م�ستوطن هذا الحرم, ومقيٌم فيه اأبداً 

ونني وين�سرونني, فاإذا هم خذلوني ا�ستبدلت بهم غيرهم..«  ما راأيت اأهله يحبُّ

اأّن���هQ اأراد اأن يطمئن ابن عّبا�س )والمحاورة في اأوائ���ل الأّيام المكّية( اأّنه 

 Qباٍق اأّيامًا غير قليلة في مّكة, واأّن هنالك مّت�سعًا من الوقت, واإّل فاإّن الإمام

قد جعل ا�ستيطانه الحرم م�سروطًا بحّب اأهله اإّياه ون�سرتهم له! وهوQ يعلم 

, فلي�س 
)1(
R اأّنه لي�س في )المكّيين( اإّل نزر قليل جّدًا مّمن يحّب اأهل البيت

له في مّكة قاعدة �سعبّية تحميه وتن�سره في مواجهة ال�سلطة الأموّية.

المحاورة الثانية:

 Q ويب���دو اأّن ه���ذه المح���اورة ح�سلت بين اب���ن عّبا�س )ر�س( وبي���ن الإمام

بع���د رجوع ابن عّبا�س م���ن المدينة اإلى مّك���ة المكّرمة مّرًة اأخ���رى, اإذ تقول الرواية 

التاأريخّي���ة: »وق���دم ابن عّبا�ص في تل���ك الأّيام اإلى مّكة, وقد بلغ���ه اأّن الح�سين عزم 

على الم�سير, فاأتى اإليه ودخل عليه ُم�سلِّماً.

ث���ّم ق���ال له: ُجعلُت فداك, اإّنه قد �ساع الخبر في النا����س واأرجفوا باأّنك �سائٌر اإلى 

.
)2(

العراق! فبّين لي ما اأنت عليه؟

 هذه اإن �ساء اهلل, ول حول ول قّوة 
(3(

فقال: »نعم, قد اأزمعُت على ذلك في اأّيامي

اإّل باهلل العلّي العظيم«.

عيذك باهلل من ذل���ك, فاإّنك اإْن �سرت اإلى قوٍم قتلوا اأميرهم, 
ُ
فق���ال ابن عّبا�س: اأ

)1(  عن الإمام ال�سّجاد Q اأّنه قال: »ما بمّكة والمدينة ع�سرون رجاًل يحّبنا..«, )كتاب الغارات: 393, و�سرح النهج لبن 

اأبي الحديد, 4: 104(.

)2(  في تاريخ الطبرّي, 3: 294«فبّين لي ما اأنت �سانع؟«.

)3(  وفيه اأي�سًا: »قد اأجمعت الم�سير في اأحد يوميَّ هذين...«. 
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, ففي م�سيرك اإليه���م لعمري الر�ساد وال�سداد, 
)1(

و�سبطوا بالده���م, واتقوا عدّوهم

 ,
)2(

واإن �س���رت اإلى ق���وٍم دعوك اإليهم واأميرهم قاهٌر له���م, وعّمالهم يجبون بالدهم

فاإّنم���ا دعوك اإلى الح���رب والقتال! واأنت تعلُم اأّنه بلٌد قد قت���ل فيه اأبوك, واغتيل فيه 

اأخ���وك, وُقتل في���ه ابن عّمك وقد بايعه اأهله )!( وعبيد اهلل في البلد يفر�س وُيعطي, 

والنا����س اليوم عبيد الدينار والدرهم, فال اآم���ن عليك اأن ُتقتل, فاتِق اهلل والزم هذا 

ْر اإلى اليمن فاإنَّ بها ح�سونًا لك,  الح���رم, فاإن كنت على حاٍل ل ب���ّد اأن ت�سخ�س َف�سِ

و�سيعًة لأبيك, فتكون منقطعًا عن النا�س.

فقال الح�سين Q: »ل ُبدَّ من العراق!«.

ق���ال: فاإن ع�سيتني ف���ال ُتخرج اأهلك ون�ساَءك فُيق���ال اإّن دم عثمان عندك وعند 

اأبيك, فواهلل ما اآَمُن اأن ُتقتل ون�ساوؤك ينظرن كما ُقتل عثمان.

فقال الح�سينQ: »واهلل يا ابن عّم, لئن اأُقتل بالعراق اأحّب اإليَّ من اأن اأُقتل 

.
)3(

بمّكة, وما ق�سى اهلل فهو كائن, ومع ذلك اأ�ستخير اهلل واأنظر ما يكون«

تاأّمل ومالحظات: 

يمك���ن ت�سخي�س تاأريخ هذه المحاورة م���ن قرائن متون روايتها اأّنها ح�سلت في - 1

الأّيام الأخيرة من اإقام���ة الإمامQ في مّكة, بدليل قولهQ »قد اأزمعُت 

عل���ى ذل���ك في اأّيام���ي ه���ذه..«, اأو اأّنها ح�سلت في اليوم الأخي���ر اأو اليوم الذي 

قبل���ه, بدليل قول���هQ كما في رواية الطبرّي: »قد اأجمع���ُت الم�سير في اأحد 

يومّي هذين..«.

توؤّك���د ن�سو�س هذه المحاورة اأّن ت�سميم الإم���امQ على التوّجه اإلى العراق - 2

قد �ساع في النا�س في مّكة وغيرها, خ�سو�سًا في الأّيام الأواخر من اإقامته فيها, 

)1(  وفيه اأي�سًا: »اأخبرني رحمك اهلل اأت�سير اإلى قوٍم... ونفوا عدّوهم, فاإن كانوا قد فعلوا ذلك ف�سر اإليهم...«.

)2(  ف���ي تاري���خ الطبرّي, 3: 294 ,«.. وعّمال���ه تجبي بالدهم, فاإّنهم اإّنما دعوك اإلى الحرب والقتال, ول اآمن عليك اأن يغروك 

ويكّذبوك ويخالفوك, واأن ُي�ستنفروا اإليك فيكونوا اأ�سّد النا�س عليك ... ». 

)3(  الفتوح, 5: 72, وعنه مقتل الح�سين Q للخوارزمّي, 1: 309 – 310, ورواها الطبرّي في تاأريخه, 3: 294 بتفاوت.
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وه���ذا ل يناف���ي اأن يبقي موعد ال�سف���ر �سّرّيًا لو اأراد الإم���امQ ذلك, مع اأّن 

نف�س موعد �سفر الركب الح�سينّي من مّكة لم يكن �سّرّيًا اإذ كان الإمامQ قد 

اأعلن عنه في خطبته قبيل �سفره حين قال فيها: »... من كان باذًل فينا مهجته, 

وموطن����اً عل����ى لق����اء اهلل نف�سه فليرحل معنا, فاإّنني راح����ل م�سبحاً اإن �ساء اهلل 

.
)1(

تعالى«

ف���ي هذه المحاورة يتجّلي المحور الأ�سا�س ف���ي تفكير ابن عّبا�س )ر�س( وموقفه - 3

م���ن قيام الإمامQ فهو مع القيام, و�س���ّد الخروج اإلى العراق قبل اأن يتحّرك 

اأهله عملّيًا لترتيب وتهيئة الأو�ساع وتمهيدها ا�ستقباًل لمقدم الإمامQ اإليهم, 

وهذه المقولة �سحيحة في حدود منطق الن�سر الظاهرّي الذي كانت تنطلق منه 

م�س���ورات ابن عّبا�س )ر����س( ون�سائحه, والالفت لالنتب���اه اأّن الإمامQ لم 

���ئ مثل هذه الم�سورة والن�سيحة في جميع المحاورات التي ُطرحت فيها من  يخطِّ

, بل كان يعّلق عليها بما ُي�سعر ب�سّحتها في حدود منطق 
)2(

قبل ابن عّبا�س وغيره

.
)3(

الظاهر

ف���ي �سوء منطق )الظاهر( يمكن للمتابع المتاأّمل اأن يف�ّسر قول الإمامQ »ل - 4

بّد من العراق« اأّن اإ�سرارهQ على التوّجه اإلى العراق كان ب�سبب ر�سائل اأهل 

الكوفة اإليه, اإذ �سّكلت هذه الر�سائل حّجة على الإمامQ في وجوب ال�ستجابة 

له���م والتوّجه اإليهم, خ�سو�س���ًا بعد و�سول ر�سالة م�سلم بن عقيلQ اإليه وقد 

اأخب���ره فيها ب���اأّن عدد المبايعين له ف���ي الكوفة بلغ ثمانية ع�سر األف���ًا )اأو اأكثر(, 

وطالب���ه فيها بالق���دوم اإليهم, ويوؤّيد هذا ما ُروي عن���هQ اأّنه قال لبن عّبا�س 

)1(  مثير الأحزان: 38.

)2(  كعمر بن عبد الرحمن المخزومّي, وعمرو بن لوذان, ومحّمد بن الحنفّية )ر�س(.

)3(  فق���د ق���ال Q لبن عّبا�س في محاورة اأخرى بعدها )تاأتي( وقد طرح فيها نف�س الم�سورة: »اإّني واهلل لأعلم اأّنك نا�سح 

م�سف���ق«, وق���ال Q لعمر بن عب���د الرحمن وقد عر�س نف����س الم�سورة: »فقد واهلل علم���ت اأّنك م�سيت بن�س���ح وتكّلمت 

بعق���ل!«, وق���ال Q لعمرو بن لوذان وقد قّدم نف�س ه���ذا الراأي: »يا عبد اهلل, لي�ص يخفى علّي ال���راأي ولكّن اهلل تعالى 

ل ُيغلب على اأمره!«.



�ضمم�سم ام�ض���ام����بع�قم�هل�����ق
169

في محاورة اأخرى: ».. وهذه كتب اأهل الكوفة ور�سلهم وقد وجب علّي اإجابتهم, 

.
)1(

وقام لهم العذر علّي عند اهلل �سبحانه«

اأّم���ا في �سوء منطق »العمق« ف���اإّن قولهQ »ل بّد من الع����راق« مع علمه باأّن 

اأه���ل الكوف���ة �سوف يقتلون���ه ومن معه من اأن�س���اره وت�سريحات الإم���امQ باأّنه 

�س���وف ُيقتل كثيرة مت�سافرة ل بّد اأن يف�ّسر ب���اأّن الإمامQ يعلم اأي�سًا اأّن العراق 

ه���و الأر����س المختارة للم�سرع المخت���ار, وميدان الواقعة الحا�سم���ة, واقعة »الفتح 

بال�سه����ادة«, الواقعة التي تك���ون نتائجها جميعًا ل�سالح الإ�سالم المحّمدّي الخال�س 

واأه���ل البي���ت R اإلى قيام ال�ساعة, ذلك لأّن ال�سيعة ف���ي العراق اآنئٍذ اأكثر منهم 

ف���ي اأّي اإقليم اإ�سالمّي اآخر, ولأّن العراق لم ينغلق اإعالمّيًا ونف�سّيًا ل�سالح الأموّيين 

كم���ا هو ال�سام, بل لعّل العك����س هو ال�سحيح, فالعراق, اآن���ذاك, هو اأر�س الم�سرع 

المختار لما ينطوي عليه م���ن ا�ستعدادات للتاأّثر بالحدث العظيم »واقعة عا�سوراء« 

والتغّير على هدي اإ�سعاعاتها.

ويوؤّي���د ه���ذا التف�سير )في العم���ق( اأّن الإمامQ ظّل م�سّرًا عل���ى التوّجه اإلى 

 Qالكوفة حّتى بعد انتفاء حّجة اأهل الكوفة عليه عملّيًا حين بلغه خذلنهم لم�سلم

الذي اأم�سى وحيدًا وجاهد وحيدًا حّتى ُقتل!

ورد ف���ي هذه المحاورة ق���ول ابن عّبا�س )ر�س( لالإم���امQ: ».. واأنت تعلُم - 5

اأّنه بلٌد قد قتل فيه اأبوك, واغتيل فيه اأخوك, وُقتل فيه ابن عّمك وقد بايعه 

اأهله!...« ول �سّك اأّن المراد ب � )ابن عّمك( هو م�سلم بن عقيلQ, ولذا فاإّن 

 Qه���ذه العبارة �ساّذة ومخالفة للم�سهور الثابت, ذلك لأّن خبر مقتل م�سلم

اأت���ى الإم���ام الح�سينQ بعد خروجه من مّكة في من���زل من منازل الطريق 

دخل���ت اإدخاًل على اأ�سل متن ه���ذه المحاورة 
ُ
)زرود(, ولع���ّل ه���ذه العبارة قد اأ

عمدًا اأو �سهوًا, واهلل العالم.

)1(  معالي ال�سبطين, 1: 151.
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كذل���ك الأمر في قول ابن عّبا�س )ر�س( لالإم���امQ: ».. فاتِق اهلل والزم هذا 

الح���رم..«, ذل���ك لأّن فيه من �سوء الأدب في مخاطب���ة الإمامQ ما يبعد �سدوره 

ة وبمقام اأهل  جّدًا عن ابن عّبا�س )ر�س( العارف بمقام الإمام الح�سينQ خا�سّ

البيت R عاّمة.

يمك���ن حم���ل قول الإم���امQ: ».. لئن اأُقت����ل بالعراق اأح����بُّ اإليَّ م����ن اأن اأُقتل - 6

بمّكة..« على اأ�سل اإ�سرار الإمامQ اأّل يكون هو القتيل في مّكة الذي ُت�ستحّل 

ب���ه حرمة هذا البيت, ويمكن حمل هذا القول اأي�سًا على حقيقة علمهQ باأّن 

العراق هو اأف�سل اأر�س للم�سرع المختار, كما قّدمنا قبل ذلك, ولأّن الواقعة التي 

ُيقتلQ فيها على اأر�س العراق �سوف تكون اإعالمّيًا وتبليغّيًا )على الأقّل( في 

�سال���ح الإمامQ تمام���ًا بحيث ل يتمّك���ن العدّو فيها اأن يعّت���م على م�سرعه 

فتختنق الأهداف المرجّوة من وراء هذا الم�سرع الذي �سيهّز الأعماق في وجدان 

هذه الأّمة ويحّركها بالتجاه الذي اأراده الح�سينQ, وهذا بخالف ما لو قِتل 

الإم���امQ بمّكة غيلة ف���ي خفاء اأو عالنية, قتلة يمكن للع���دّو اأن ُيغّطي عليها 

���ل م���ن م�سوؤولّيته عنها, بل ي�ستفيد من نف�س الحادث���ة ل�سالحه اإعالمّيًا,  ويتن�سّ

اإذ يقت���ل القاتل الذي كان قد اأمره هو بقت���ل الإمامQ  فيظهر لالأّمة بمظهر 

المطال���ب بدم الإم���امQ الثائر له, فتنطلي اللعبة عل���ى اأكثر النا�س, وتبقى 

ماأ�ساة الإ�سالم على ما هي عليه, بل تتر�ّسخ الم�سيبة وت�ستّد.

ف���ي ختام ه���ذه المحاورة نق���ف اأمام قول الإم���امQ: »وما ق�س���ى اهلّل فهو - 7

كائن, ومع ذلك اأ�ستخير اهلل واأنظر ما يكون«, وقد تكّرر قولهQ »اأ�ستخير 

اهلل« في بع����س محاوراتهQ مع ابن الزبير وابن مطيع, وفي رّده على كتاب 

الم�سّور بن مخرمة.

فه���ل عنى الإمامQ بال�ستخارة طلب معرفة ما فيه الخيرة من الأمور؟! وهل 

يعني هذا اأّن الإمام الح�سينQ لم تكن لديه خّطة على الأر�س في م�سار نه�سته 
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من���ذ البدء, ولم يكن لديه علم بما ه���و قادم عليه من م�سير في م�ستقبل اأّيامه, واأّن 

بو�سلة ال�ستخارة هي التي كانت توّجه حركته؟!

وهل يوافق هذا: العتقاد الح���ّق بال�سرائط الالزمة لالإمامة المطلقة المتج�ّسدة 

ف���ي �سخ�سّيات اأئّمة اأهل البيت R بع���د النبّي الأكرمP, خ�سو�سًا على �سعيد 

»علم الإمامQ؟!

 Pوه���ل ي�س���ّدق هذا الت���راث الروائ���ّي الكبي���ر المت�ساف���ر الماأثور ع���ن النبّي

وعنه���م R في اإخباراتهم عن )المالحم والفت���ن( اإلى قيام ال�ساعة, وخ�سو�سًا 

الإخب���ارات الماأث���ورة ع���ن النب���ّيP وعن عل���ّي والح�سن والح�سي���ن R ب�سدد 

)ملحمة عا�سوراء(؟!

قبل الإجابة يح�سن بنا اأن نتعّر�س, هنا, اإلى معنى ال�ستخارة لغة وا�سطالحًا.

معنى ال�شتخارة:

ال�ستخ���ارة لغًة: طل���ب الِخيَرة في ال�س���يء, وا�ستخار اهلل: طلب من���ه الخيرة, و: 

.
)1(

األّلهّم ِخر لي: اأي اختر لي اأ�سلح الأمرين

وهي ا�سطالحًا كما ورد في الروايات على معاٍن:

بمعنى طلب الخيرة من اهلل, باأن ي�ساأل اهلل في دعائه اأن يجعل له الخير ويوّفقه - 1

في الأمر الذي يريده.

بمعنى تي�ّسر ما فيه الخيرة. وهو قريب من الأّول.- 2

طل���ب العزم على ما فيه الخير, بمعنى اأن ي�س���األ اهلل تعالى اأن يوجد فيه العزم - 3

على ما فيه الخير.

4 - .
)2(

طلب معرفة ما فيه الخيرة, وهو المتداول في العرف

)1(  ل�سان العرب 4: 266- 267.

)2(  راجع: مفتاح الكرامة, 3: 272, والحدائق النا�سرة, 10: 524.
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لنرجع اإلى اأ�سل الم�ساألة..

ل �س���ّك اأّن م���راد الإمامQ من ال�ستخ���ارة لي�س معناها المت���داول في يومنا 

هذا: وهو طلب معرفة ما فيه الخيرة, واأّنهQ كان يريد ا�ستك�ساف الغيب بطريق 

الرجاء بال جزم ويقين!!

اإذ اإّن هذا ينافي العتقاد الحقَّ باأّن النبّيP والأئّمة R عندهم علم ما كان 

وم���ا هو كائن وما يكون اإلى قي���ام ال�ساعة موهبة من اهلل تب���ارك وتعالى, كما ينافي 

هذا روايات اأخب���ار )المالحم والفتن( الكثيرة الماأثورة عنهم R والكا�سفة عن 

علمه���م بم�سار وتفا�سيل حركة اأح���داث العالم اإلى قيام ال�ساع���ة, وخ�سو�سًا اأخبار 

)ملحم���ة عا�س���وراء( الماأثورة عن الخم�س���ة اأ�سحاب الك�ساء الذي���ن نزلت فيهم اآية 

.
)1(

التطهير �سلوات اهلل عليهم اأجمعين

اإذًا فمعنى ال�ستخارة, هنا, من الممكن اأن يكون هو الدعاء اإلى اهلل تبارك وتعالى 

ف���ي اأن يجعل لهQ الخير في م�سعاه ويوّفقه في الأمر الذي يريده, اأو اأن يي�ّسر له 

ما فيه الخير بتذليل كّل ال�سعوبات والعوائق لبلوغ ما يبتغيهQ في طريق نه�سته 

المقّد�س���ة, اأو الدع���اء اإلى اهلل تبارك وتعالى في طلب المزي���د من العزم والت�سميم 

على ما فيه الخير وجزيل المثوبة.

ول �س���ّك اأّن المتابع المتاأّمل ُيدرك اأّن الإمامQ في جميع محاوراته التي ذكر 

فيه���ا اأمر ال�ستخارة اأراد بذل���ك اأن ُي�سكت المخاطب عن الإلح���اح في نهيه عّما هو 

عازم عليه.

ة ينبئ عن نه�سته وع���ن م�سرعه وعن قاتليه منذ طفولته, فعن حذيفة بن اليمان  )1(  ولق���د كان الإم���ام الح�سين Q خا�سّ

ق���ال: »�سمع���ت الح�سين ب���ن علّي يقول: واهلل ليجتمعّن عل���ى قتلي طغاة بني اأمّية, ويقدمهم عم���ر بن �سعد. وذلك في 

حي���اة النب���ّيP. فقلت: اأنّباأََك به���ذا ر�سول اهلل؟ قال: ل. فاأتيت النبّي فاأخبرته فقال: علمي علمه, وعلمه علمي, واإّنا 

لنعلم بالكائن قبل كينونته«. )دلئل الإمامة: 183- 184(.

!!R ؟! هذا من الغلّو فيه وفي اأهل البيتQ ل يقال: كيف يمكن هذا في حّق الح�سين

ذل���ك لأّن الق���وم يعتقدون به���ذا لحذيفة بن اليمان )ر�س(, وي���روون عنه من هذا القبيل, بل اأكثر من ه���ذا, فقد رووا عنه اأّنه 

ق���ال: »واهلل اإّن���ي لأعل���م النا�ص بكّل فتنة هي كائن���ة فيما بيني وبين ال�ساعة«. )راجع: �سي���ر اأعالم النبالء:2: 365, عن 

اأحمد وم�سلم(.
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ول ينافي ما قّدمنا اإذا حّدثنا التاأريخ اأّن الإمامQ لجاأ لقطع اإلحاح المحاور, 

اإل���ى ال�ستفت���اح بالق���راآن, وهو يعلم نتيج���ة ال�ستفتاح م�سّبقًا كما فع���ل ذلك مع ابن 

عّبا�س نف�سه, فقد ُروي »اأّن ابن عّبا�ص األّح على الح�سينQ في منعه من الم�سير 

اإل���ى الكوف���ة, فتفاءل بالقراآن لإ�سكاته, فخرج الف���األ قوله تعالى: {ں ں ڻ 

, فق���الQ: »اإّن���ا هلل واإّن���ا اإليه 
(1(

ڻڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ...}
راجعون, �سدق اهلل ور�سوله«. ثّم قال: »يا ابن عّبا�ص, فال ُتلحَّ علّي بعد هذا فاإنه ل 

.
)2(

مرّد لق�ساء اهلل عّز وجّل«

المحاورة الثالثة:

يقول التاأريخ: فلّما كان من الع�سّي اأو من الغد اأتى الح�سين عبد اهلل بن عّبا�س...

فقال: يا ابن عّم, اإّني اأت�سّبر ول اأ�سبر, اإّني اأتخّوف عليك في هذا الوجه الهالك 

وال�ستئ�سال, اإّن اأهل العراق قوم غدٍر, فال تقربّنهم, اأقم بهذا البلد فاإّنك �سّيد اأهل 

الحجاز, فاإن كان اأه���ل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب اإليهم فلينفوا عدّوهم ثّم 

اأق���دم عليه���م, فاإْن اأبيت اإّل اأن تخرج َف�ِسْر اإلى اليمن ف���اإّن بها ح�سونًا و�سعابًا, وهي 

اأر����سٌ عري�سٌة طويل���ٌة ولأبيك بها �سيعٌة واأنت عن النا�س في عزلة, فتكتب اإلى النا�س 

وُتر�سل وتبّث ُدعاتك, فاإّني اأرجو اأن ياأتيك عند ذلك الذي تحّب في عافية!

فق���ال له الح�سينQ: »يا ابن عّم, اإّني واهلل لأعلم اأّنك نا�سٌح م�سفق, ولكّني 

قد اأزمعت واأجمعت على الم�سير!«.

فق���ال له اب���ن عّبا�س: فاإن كنت �سائ���رًا فال َت�ِس���ْر بن�سائك و�سبيتك, ف���واهلِل اإّني 

لخائٌف اأن ُتقتَل كما قتل عثمان, ون�ساوؤه وولده ينظرون اإليه!

ث���ّم قال ابن عّبا�س: لقد اأق���ررت عين ابن الزبير بتخليتك اإّياه والحجاز والخروج 

منه���ا, وهو اليوم ل ينظ���ر اإليه اأحٌد معك, واهلل الذي ل اإله اإّل ه���و, لو اأعلم اأّنك اإذا 

)1(  �سورة اآل عمران, الآية 185.

)2(  نا�سخ التواريخ, 2: 122, وو�سائل ال�سيعة, 4: 875.
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اأخذُت ب�سعرك ونا�سيتك حّتى يجتمع علّي وعليك النا�س اأطعتني لفعلُت ذلك!!

ق���ال ثّم خرج ابن عّبا�س من عنده فمرَّ بعب���د اهلل بن الزبير فقال: قّرت عينك يا 

ابن الزبير! ثّم قال:

��ِف��ِرْيَي������ْا َل������ِك ِم������ْن ُق�����ْن�����ُب�����َرٍة ب���َم���ْع���َم���ِر َوا���سْ  
ْ
ي َفبِي�سِ اْل��َج��وُّ  َل���ِك  َخ���اَلْ 

������ِرْي ُت������َن������قِّ ْن 
َ
اأ ������ْئ������ِت  �������سِ َم����������ْا  �����������ِرْي  َوَن�����������قِّ

.
)1(

هذا ح�سيٌن يخرج اإلى العراق! وعليك بالحجاز!

المحاورة الرابعة:

روى الطب���رّي )الإمام���ّي( المح���اورة الرابعة عن عبد اهلل ب���ن عّبا�س قال: لقيُت 

الح�سين بن علّي وهو يخرج اإلى العراق..

فقلت له: يا ابن ر�سول اهلل, ل تخرج!

قال فقال لي: »يا ابن عّبا�ص, اأما علمَت اأنَّ منّيتي من هناك واأّن م�سارع اأ�سحابي 

هناك؟!«

)1(  تاري���خ الطب���رّي, 3: 295 , وقد رواها ابن ع�ساكر بتفاوٍت غير ي�سي���ر. واأهّم تفاوت فيها: »..فكّلمه طوياًل وقال: اأُن�سدك 

اهلل اأن تهل���ك غ���داً بح���ال م�سيع���ة, ل ت���اأِت الع���راق, واإن كن���ت ل ب���ّد فاعاًل فاأق���ْم حّتى ينق�س���ي المو�سم وتعل���م على ما 

ي�س���درون ث���ّم ت���رى راأي���ك- وذل���ك في ع�سر م���ن ذي الحّجة �سنة �سّتي���ن- فاأبى الح�سي���ن اإّل اأن يم�سي اإل���ى العراق..«. 

)راجع: تاريخ ابن ع�ساكر, ترجمة الإمام الح�سين Q(, تحقيق المحمودّي: 204, رقم 255(.

ول يخف���ى اأّن تاأري���خ المحاورة الذي ذكره ابن ع�ساكر ل يتوافق مع الم�سه���ور الثابت في اأّن الإمام Q قد ارتحل عن مّكة في 

اليوم الثامن من ذي الحّجة.

ورواه���ا اب���ن اأعثم الكوفّي باخت�سار وتفاوت, وفي اآخرها: »فقال الح�سين: فاإّني اأ�ستخير اهلل في هذا الأمر واأنظر ما يكون. 

فخرج ابن عّبا�ص وهو يقول: واح�سيناه!«. كما روى ال�سعر الذي خاطب ابن عّبا�س به ابن الزبير هكذا:

ِفِرْيَي�����ْا َل�����ِك ِم�����ْن ُق����ْن����ُب����َرٍة ب��َم��ْع��َم��ِر َوا�سْ يْ 
َفبِي�سِ اْلَجوُّ  َلَك   ْ

َ
َخ��ال

��ِرْي ُت��َن��قِّ ْن 
َ
اأ ��ْئ��ِت  ���سِ َم���ْا  ����ِرْي  َفاْب�ِسِرْيَوَن����قِّ َعْنِك  ْاِئُد  اْل�سَّ َذَهَب  اإِْن 

َفاْنَت�ِسِرْيَق���ْد ُرِف�����َع اْل���َف���ّخ َف���َم���ْا ِم���ْن َح���َذِر ��ْاِئ��ٌر  ���سَ اْلُح�َسْيُن  َه���َذْا 

)راجع الفتوح, 5: 73, ورواها عنه الخوارزمّي في المقتل, 1: 311(.

 )ره( في البحار, عن ال�سهيد الثاني )ره( باإ�سن���اده عن ابن قولويه )ره(, باإ�سناد عن الإمام 
ّ
وق���د روى العاّلم���ة المجل�سي

ال�س���ادق Q, ع���ن اأبي���ه Q اأّنّه »لّما تجّهز الح�سين Q اإل���ى الكوفة اأتاه ابن عّبا�ص فنا�س���ده اهلل والرحم اأن 

يك���ون ه���و المقتول بالطّف, فقال: اأن���ا اأعرف بم�سرعي منك, وما وكدي من الدني���ا اإّل فراقها...«. )البحار, 78: 

273, باب 23, حديث 112(. والوكد: المراد والق�سد.
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فقلُت له: فاأّنى لك ذلك؟

.
)1(

رَّ لي وعلٍم اأُعطيته!« قال: »ب�ِسرٍّ �سُّ

اإ�سارٌة:  

ل يخف���ى عل���ى المتاأّمل في ما عثرنا عليه من مت���ون محاورات عبد اهلل بن عّبا�س 

)ر����س( مع الإمام الح�سين Q, ظهور حقيقة - ما قّدمناه من قبل - اأّن المحور 

الأ�سا����س ف���ي تفكير ابن عّبا�س )ر����س( هو تاأييده لقيام الإم���ام Q, ومعار�سته 

لخروجه اإلى العراق قبل تحّرك اأهله عملّيًا لن�سرته.

ولم نعثر- ح�سب تتّبعنا - على ن�سٍّ من�سوٍب اإلى ابن عّبا�س )ر�س( يفيد اأّنه كان 

معار�س���ًا لقي���ام الإمام Q, اأو اأّن���ه )ر�س( نهى عن القي���ام, اإّل ما ورد في كتاب 

, عن ابن 
)2(

)اأ�س���رار ال�سهادة( للدربندّي )ره( نقاًل عن كتاب )الفوادح الح�سينّية(

عّبا����س )ر�س( اأّن���ه قال لالإمام الح�سين Q في ختام واح���دٍة من محاوراته بعد 

اأن بك���ى ب���كاًء �سديدًا: »يعزُّ واهلّلِ علّي فراقك يا ابن الع���ّم. )ثّم اأقبل على الح�سين 

واأ�سار عليه بالرجوع اإلى مّكة والدخول في �سلح بني اأمّية!!(.

فق���ال الح�سي���ن Q: »هيه���اَت هيهاَت يا اب���ن عّبا����ص, اإّن القوم ل���م يتركوني, 

واإّنه���م يطلبونن���ي اأين كنت حّت���ى اأبايعهم كرهاً ويقتلون���ي, واهلل لو كنُت في جحر 

هاّم���ٍة من ه���واّم الأر�ص ل�ستخرجوني منه وقتلوني, واهلّل اإّنهم ليعتُدون علّي كما 

اعتدت اليهود في يوم ال�سبت, واإّني ما�ٍص في اأمر ر�سول اهلل P حيث اأمرني, واإّنا 

.
)3(

هلل واإّنا اإليه راجعون«

ونق���ل �ساحب كتاب »معالي ال�سبطين« هذه المح���اورة قائاًل: وفي بع�س الكتب: 

)1(  دلئل الإمامة: 74.

)2(  هن���اك كتابان بهذا ال�س���م ذكرهما �ساحب الذريعة, الأّول: هو » الفوادح الح�سينّية والقوادح البينّية » الم�سهور بمقتل 

الع�سف���ور, لل�سي���خ ح�سي���ن الع�سفور ابن اأخي �ساحب الحدائق ... والثاني: هو » الف���وادح الح�سينّية » لل�سيخ نمر بّزه, 

طب���ع مطبع���ة العرف���ان ب�سي���دا, 33 �سفحة في ت�سع���ة مجال����ص, ... والظاهر اأّن الكت���اب الذي نقل عن���ه �ساحب اأ�سرار 

ال�سهادة هو الأّول.

)3(  اأ�سرار ال�سهادة: 246- 247.



نه�شة عا�شوراء
176

ج���اء عب���د اهلل بن عّبا�س اإلى الح�سين Q وتكّلم معه بما تكّلم, اإلى اأن اأ�سار عليه 

بالدخ���ول في طاعة يزيد و�سلح بني اأمية!! , وف���ي نقله اإ�سافًة اإلى نقل الدربندّي اأّن 

ابن عّبا�س قال لالإمام Q بعد ذلك: يا ابن العّم, بلغني اأّنك تريد العراق, واإّنهم 

اأهل غدر, واإّنما يدعونك للحرب فال تعجل فاأقم بمّكة!

فق���ال Q: »لأْن اأقت���ل واهلل بمكان كذا اأحّب اإليَّ م���ن اأن اأُ�ستحّل بمّكة, وهذه 

كت���ب اأه���ل الكوفة ور�سلهم, وقد وجب علّي اإجابتهم وق���ام لهم العذر علّي عند اهلل 

�سبحانه!«.

.
)1(

فبكى عبد اهلل حّتى ُبلَّت لحيته, وقال: وا ح�سيناه, وا اأ�سفاه على ح�سين

والمالحظ المتاأّمل يرى: 

اأّن م���ا ورد ف���ي هذين الكتابي���ن من دع���وى: اأّن ابن عّبا�س )ر����س( اأ�سار على - 1

الإم���ام Q بالدخ���ول في �سلح بني اأمّية وطاعة يزي���د, �ساذٌّ غريٌب مخالٌف 

للم�سهور الوارد في الكتب المعتبرة.

اأّن �ساح���ب اأ�س���رار ال�سهادة ين�سب ه���ذه الدعوى اإلى كتاب الف���وادح الح�سينّية - 2

)ل نعرف���ه في الكتب المعتبرة(, و�ساح���ب معالي ال�سبطين ين�سبها اإلى )بع�س 

الكتب!(, ول يخفى اأّنها ن�سبٌة ظاهرة ال�سعف.

اأّن عب���ارة الدع���وى نف�سها لي�ست قوًل نطق به اب���ن عّبا�س فنقل عنه, بل هي من - 3

اإن�ساء �ساحب اأ�سرار ال�سهادة و�ساحب معالي ال�سبطين.

وهن���اك اأي�س���ًا تعار����سٌ بّي���ن بي���ن عبارتي �ساحب���ي اأ�س���رار ال�سه���ادة ومعالي - 4

ال�سبطي���ن, فف���ي الأولى: )واأ�سار علي���ه بالرجوع اإل���ى مّك���ة(, اأي اأّن المحاورة 

ح�سلت بعد خروج الإمام Q من مّكة, وفي الثانية: )فال تعجل فاأقم بمّكة( 

اأي اأّن المحاورة ح�سلت في مّكة.

)1(  معالي ال�سبطين, 1: 151.
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كم���ا ل يخف���ى اأّن القول باأّن المحاورة ح�سلت بعد خ���روج الإمام Q من مّكة 

اأ�س���ّد �سذوذًا من اأ�سل الدع���وى نف�سها لأّن الم�سهور الثابت اأّن ابن عّبا�س )ر�س( لم 

يلتق الإمام Q بعد خروجه من مّكة المكّرمة.

خال�س���ة الق�سّي���ة: اإّن ه���ذه الدع���وى ال�س���اّذة ل ت�ستندٍ  اإل���ى دليٍل معتب���ٍر يمكن 

الطمئن���ان اإلي���ه, ب���ل ل دليل عليه���ا, ويبقى الأ�س���ل الم�ستفاد من المت���ون المعتبرة 

 ,Q سحيح���ًا في اأّن موقف ابن عّبا�س )ر�س( يتلّخ�س ف���ي تاأييده لقيام الإمام�

ومعار�ست���ه لخروجه اإلى العراق قب���ل تحّرك اأهله عملّيًا لن�سرت���ه. نعم, هناك قوٌل 

لل�سّي���د ابن طاوو����س )ره( مبهم الدللة وهو: وجاء عبد اهلل ب���ن عّبا�س ر�سوان اهلل 

 Pعلي���ه, وعب���د اهلل بن الزبير فاأ�سارا عليه بالإم�ساك, فق���ال لهما: »اإّن ر�سول اهلل

.
)1(

قد اأمرني باأمٍر واأنا ما�ٍص فيه«. قال فخرج ابن عّبا�س وهو يقول: وا ح�سيناه!

ول دلل���ة في ه���ذه العب���ارة الغام�سة: )فاأ�س���ارا علي���ه بالإم�ساك( عل���ى اأّن ابن 

عّبا����س اأ�سار على الإمامQ بت���رك القيام, بل الأقوى دللته���ا على ترك الخروج 

اإل���ى العراق بقرينة المتون التف�سيلّية الأخرى ذات الم�سمون نف�سه التي اأجاب فيها 

.P ابن عّبا�س )ر�س( باأّنه ما�ٍس اإلى العراق باأمر ر�سول اهلل Q الإمام

لماذا تخّلف ابن عّبا�ض عن الإمام؟ 

عب���د اهلل ب���ن العّبا�س بن عبد المطّلب بن ها�سم ر�س���ي اهلل عنهم اأجمعين, كان 

, عارفًا 
)2(
P من بعد ر�سول اهلل R موؤمن���ًا باإمامة اأئّمة اأهل البيت الثني ع�سر

 ,
)3(

بحّقهم, موقنًا باأّن ن�سرهم والجهاد تحت رايتهم فر�ٌس كفر�س ال�سالة والزكاة

)1(  اللهوف: 101.

)2(  يكف���ي ف���ي الدللة على ذلك متن المحاورة التي رواها �سليم بن قي�س بين معاوية وعبد اهلل بن جعفر وعبد اهلل بن عّبا�س 

بمح�س���ر الح�سني���ن عليهما ال�سالم ) راج���ع: كتاب �سليم بن قي�س: 231-238 / دار الفن���ون – لبنان (. وما رواه الخّزاز 

القّمي في كفاية الأثر من رواياٍت م�سندٍة عن ابن عّبا�س )ر�س( في الأئّمة الثني ع�سر وفي اأ�سمائهم R ) راجع: كفاية 

الأثر: 10 -22 / انت�سارات بيدار(.

)3(  مرَّ بنا في المحاورة الأولى اأّنه )ر�س( قال لالإمام Q:« واأّن ن�سرك لفر�ٌس على هذه الأّمة كفري�سة ال�سالة والزكاة 

التي ل يقدر اأن يقبل اإحداهما دون الأخرى ».
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 R وكان���ت �سيرته مع الإم���ام اأمير الموؤمني���ن والإمام الح�سن والإم���ام الح�سين

, وكان )ر�س( ل يترّدد في 
)1(

كا�سف���ًة عن هذا الإيمان وه���ذا اليقين وهذه المعرف���ة

اإظه���ار اعتزازه وافتخاره بم���ا اأنعم اهلل عليه به من موالته���م وحّبهم والنقياد لهم 

والمتث���ال لأمره���م, ومن جميل ما ُيروى ف���ي ذلك اأّن ُمدرك بن زي���اد اعتر�س على 

اب���ن عّبا�س حي���ن راآه ذات يوٍم وقد اأم�سك للح�سن والح�سي���نQ بالركاب و�سّوى 

عليهما: قائاًل: اأنت اأ�سنُّ منهما ُتم�سك لهما بالركاب؟!

فقال: يا ُلكع, وتدري من هذان؟ هذان ابنا ر�سول اهللP, اأو لي�س مّما اأنعم اهلل 

.
)2(

به علّي اأن اأم�سك لهما واأ�سّوي عليهما؟!

وكان ابن عّبا�س )ر�س( قد حفظ ما �سمع من ر�سول اهللP ومن اأمير الموؤمنين 

علّيQ ما اأخبرا به ح���ول مقتل الإمام الح�سينQ, والأر�س التي ُيقتل فيها, 

واأ�سماء اأ�سحابه, فها هو يروي قائاًل: كنت مع اأمير الموؤمنينQ في خرجته اإلى 

�سّفين, فلّما نزل بنينوى وهو ب�سّط الفرات قال باأعلى �سوته: »يا ابن عّبا�ص, اأتعرف 

هذا المو�سع؟«

قلت له: ما اأعرفه يا اأمير الموؤمنين!

فقالQ: »لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حّتى تبكي كبكائي!«

ق���ال: فبكى طوياًل حّت���ى اخ�سّلت لحيته, و�سالت الدموع عل���ى �سدره, وبكينا معًا 

وه���و يق���ول: »اأّوه اأّوه, ما لي ولآل اأب���ي �سفيان؟! ما لي ولآل ح���رب, حزب ال�سيطان 

.
)3(

واأولياء الكفر؟! �سبراً يا اأبا عبد اهلل, فقد لقي اأبوك مثل الذي تلقى منهم«

وكان اب���ن عّبا�س )ر�س( يقول: ما كّنا ن�سّك, واأهل البيت متوافرون, اأّن الح�سين 

.
)4(

بن علّي ُيقتل بالطّف!.

)1(  مرَّ اأي�سًا في المقّدمة اأقوال بع�س الأعالم في حّقه. 

)2(  مناقب اآل اأبي طالب, 3: 400؛ وفيات الأعيان, 6: 179.

)3(  اأمالي ال�سدوق: 478, المجل�س 87, حديث رقم 5.

)4(  م�ستدرك الحاكم, 3: 179.
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اإذًا ِل���َم لم يلتحق اب���ن عّبا�س )ر�س( بالركب الح�سينّي ليفوز ب�سرف ن�سرة �سّيد 

المظلومينQ وب�سرف ال�سهادة بين يديه؟!

ه���ل اّثاقل اإلى الأر����س واآثر الدنيا عل���ى الآخرة بعد عمٍر �سري���ٍف عامٍر بالجهاد 

ون�سرة الحّق؟!

اإّن العارف ب�سيرة ابن عّبا�س )ر�س( قد يرف�س حّتى التفكير في مثل هذا ال�سوؤال! 

اأولي����س ابن عّبا�س هو القائل في محاورته الأول���ى مع الإمام الح�سينQ في مّكة 

ف���ي �سعبان �سنة 60 للهجرة: جعلت فداك ي���ا ابن بنت ر�سول اهلل, كاأّنك تريدني اإلى 

نف�س���ك, وتري���د مّن���ي اأن اأن�سرك! واهلِل الذي ل اإل���ه اإّل هو اأْن ل���و �سربُت بين يديك 

ب�سيف���ي هذا حّتى انخلع جميعًا من كّفي لما كنت مّم���ن اأوّفي من حّقك ُع�سر الُع�سر! 

وها اأنا بين يديك مرني باأمرك.

اإذًا هل كان تقادم العمر به قد اأعجزه عن القدرة على الن�سرة؟!

اإذا علمنا اأّن ابن عّبا�س )ر�س( توّفي �سنة 68 للهجرة اأو 69 وله من العمر �سبعون 

, اأدركنا اأّن عمره �سنة 60 للهجرة كان اثنين و�سّتين عامًا اأو 
)1(

عامًا اأو واحد و�سبعون

ثالث���ة و�سّتين عامًا, فهو اأكبر م���ن الإمام الح�سينQ بحوالي خم�سة اأعوام, اإذًا 

فق���د كان قادرًا على الجهاد م���ع الإمامQ من حيث ال�سالمة البدنّية, خ�سو�سًا 

واأّن���ه لم ُيرَو اأّن ابن عّبا�س كان مري�سًا اآن���ذاك, كما روي ب�سدد محّمد بن الحنفّية 

)ر�س( مثاًل.

فما هي عّلة تخّلفه اإذاً؟!

لع���ّل المتاأّمل في مو�سوع عّلة عدم التحاق اب���ن عّبا�س )ر�س( بالإمامQ في 

نه�ست���ه المقّد�سة يالحظ- قبل الو�س���ول اإلى الجواب- نقطتي���ن مهّمتين ت�ساعدان 

على الطمئنان اإلى اأّنه كان معذورًا, وهما:

)1(  راجع: اختيار معرفة الرجال )رجال الك�ّسي(, 1: 272, واأ�سد الغابة, 3: 195.
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ف���ي جميع ما ُروي من لقاءات ومحاورات ابن عّبا�س مع الإمام الح�سين في مّكة - 1

�سن���ة �سّتين للهج���رة, ل يجد المتتّبع اأّن الإمامQ قد دع���ا ابن عّبا�س دعوًة 

 Qمبا�سرًة اإلى ن�سرته كما �سنع مثاًل مع ابن عمر, وحّتى حينما قال الإمام

 اأدرك ابن عّبا�س 
)1(

في محاورته الأولى مع ابن عّبا�س وابن عمر: »الّلهّم ا�سهد«

مغزى قول الإمامQ, وبادر اإلى اإظهار ا�ستعداده للن�سرة والجهاد بين يدي 

الإم���امQ وعدا هذا ل يج���د المتتّبع اأّية اإ�سارٍة من قريٍب اأو بعيٍد موؤّداها اأّن 

الإمامQ قد دعا ابن عّبا�س اإلى ن�سرته.

2 - R عن اأئّمة اأه���ل البيت 
ٍّ
ل���م نعثر- ح�س���ب تتّبعنا- عل���ى ن�سٍّ تاأريخ���ي

رًا وملومًا ومدان���ًا على عدم التحاقه بالإمام  يفي���د اأّن ابن عّبا�س كان مق�سّ

�سوى 
)2(

 عامٍّ ي�سير اإلى اإدانته
ٍّ
الح�سين Q, بل لم نعثر على ن�سٍّ تاأريخي

َف ابن عّبا�س على تركه  ه���ذا الن�ّس الذي نقله ابن �سهراآ�سوب مر�ساًل: وُعنِّ

الح�سي���ن فق���ال: اإّن اأ�سحاب الح�سين لم ينق�سوا رج���اًل ولم يزيدوا رجاًل, 

, ويظهر من ه���ذا الن�ّس اأّن ابن 
)3(

نعرفه���م باأ�سمائه���م من قبل �سهوده���م!

عّبا����س ل���م يكن معذورًا ف���ي تركه الإم���امQ, لكّن اإر�سال ه���ذا الخبر, 

ومجهولّية المعنِّف, ومعلومّية ولء ابن عّبا�س )ر�س( لأهل البيت R, كّل 

ذلك يفر�س عدم الطمئنان اإلى �سدر هذا الخبر, اأي وُعنِّف ابن عّبا�س!.

بع���د هذا, ينبغ���ي اأن نذّكر باأّن ابن عّبا�س قد كفَّ ب�س���ُره اآخر عمره, وهذا مّتفٌق 

, وتعبير 
)4(

علي���ه عند الموؤّرخي���ن, واأّن �سعيد بن جبير كان يقوده بعد اأن ك���فَّ ب�سره

)1(  راجع ن�ّس المحاورة الأولى لفهم المراد في جّو المحاورة نف�سها, في �سفحة 217-213.

)2(  بل ورد عن ال�سادقQ اأّن الإمام الباقرQ كان يحّبه حّبًا �سديدًا. انظر: اختيار معرفة الرجال: 57, الرقم 107.

)3(  مناقب اآل اأبي طالب, 4: 53/ ولعّل ابن �سهراآ�سوب نقل هذا عن كتاب التخريج الذي نقل عنه رواية قبل هذه الرواية.

)4(  تنقي���ح المق���ال, 2: 191, وق���ال الذهبّي: »اإّنما اأّخر النا�ص ع���ن بيعة ابن عّبا�ص- لو �ساء الخالف���ة- ذهاب ب�سره« )�سير 

اأعالم النبالء, 3: 356( »وخطب ابن الزبير بمّكة على المنبر وابن عّبا�ص جال�ٌص مع النا�ص تحت المنبر, فقال: اإّن ها 

هنا رجاًل قد اأعمى اهلل قلبه كما اأعمى ب�سره... فقال ابن عّبا�ص لقائده �سعيد بن جبير: ا�ستقبل بي وجه ابن الزبير, 

وارف���ع م���ن �س���دري, وكان ابن عّبا�ص قد كّف ب�سره...«, »اأنظر: قامو�ص الرجال, 6: 470, و�سرح نهج البالغة لبن اأبي 

الحديد, 20: 130 و134, و�سير اأعالم النبالء, 3: 354, ومنتهى المقال, 4: 201(.
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»كفَّ ب�سره« م�سعٌر باأّن ال�سعف كان قد دّب اإلى ب�سره حّتى ا�ستفحل عليه فكّفه عن 

روؤي���ة الأ�سي���اء, ولعلَّ هذا ال�سعف كان قد دّب اإلى ب�س���ره منذ اأّيام معاوية )ويحتمل 

اأّن ب�سر ابن عّبا�س قد كفَّ اأواخر �ِسني معاوية(, هذا ما ي�سعر به قول ابن قتيبة في 

المع���ارف حيث يق���ول: ثالثة مكافيف في ن�سق: عبد اهلل بن عّبا�س, واأبوه العّبا�س بن 

عبد المطّلب, واأبوه عبد المطلب بن ها�سم. قال: ولذلك قال معاوية لبن عّبا�س: اأنتم 

ي���ا بني ها�س���م ُت�سابون في اأب�ساركم. فقال ابن عّبا�س: واأنت���م يا بني اأمّية ُت�سابون 

, فلول اأّن ب�س���ر ابن عّبا�س )ر�س( كان قد �سعف جّدًا, اأو قد كّف 
)1(

ف���ي ب�سائركم!

ب�سره اآنذاك, لما كان لقول معاوية منا�سبٌة ول داٍع.

ويق���ول م�سروق: كن���ُت اإذا راأيت عبد اهلل بن عّبا�س قلُت: اأجمل النا�س, فاإذا تكّلم 

قل���ُت: اأف�س���ح النا�س, فاإذا تحّدث قلُت: اأعلم النا����س, وكان عمر بن الخّطاب يقّربه 

.
)2(

وُيدنيه وي�ساوره مع جّلة ال�سحابة, وكفَّ ب�سره في اآخر عمره

, اأمكن لنا اأن نقول: 
)3(

فاإذا علمنا اأّن م�سروقًا هذا قد مات �سنة 62 اأو 63 للهجرة

اإّن ابن عّبا�س كان مكفوفًا قبل �سنة 62 اأو 63 على الأظهر, هذا على فر�س اأّن عبارة 

)وكّف ب�سره في اآخر عمره( من قول م�سروٍق اأي�سًا.

وهن���اك روايٌة يمك���ن اأن ُي�ستفاد من ظاهرها اأّن اب���ن عّبا�س )ر�س( كان �سعيف 

الب�سر جّدًا اأو مكفوفًا اأوائل �سنة اإحدى و�سّتين للهجرة, في الأّيام التي لم يكن خبر 

مقتل الإمام الح�سينQ قد و�سل بعُد اإلى اأهل المدينة المنّورة.

ه���ذه الرواية يرويها ال�سي���خ الطو�سي )ره( في اأماليه ب�سن���ٍد اإلى �سعيد بن جبير 

)وه���و ال���ذي كان يقود ابن عّبا�س بعد اأن كفَّ ب�س���ره(, عن عبد اهلل بن عّبا�س قال: 

بين���ا اأن���ا راقٌد ف���ي منزلي, اإذ �سمع���ُت �سراخًا عظيم���ًا عاليًا من بي���ت اأّم �سلمة زوج 

النبّيP, فخرجت يتوّجه بي قائدي اإلى منزلها!, واأقبل اأهل المدينة اإليها الرجال 

)1(  المعارف: 589.

)2(  اختيار معرفة الرجال, 1: 272؛ وتنقيح المقال, 2: 191.

)3(  �سير اأعالم النبالء, 4: 68.
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والن�س���اء, فلّما انتهيُت اإليها قلت: ي���ا اأّم الموؤمنين, ما بالك ت�سرخين وتغوثين؟ فلم 

تجبن���ي, واأقبلت عل���ى الن�سوة الها�سمّي���ات وقالت: يا بنات عبد المطّل���ب, اأ�سعدنني 

 ُقتل �سبط 
ّ

وابكي���ن معي, فقد واهلِل قت���ل �سّيدكّن و�سّيد �سباب اأهل الجّن���ة, وقد واهلل

 وريحانته الح�سين.
ّ

ر�سول اهلل

مَّ الموؤمني���ن, ومن اأين علم���ِت ذلك؟ قالت: راأي���ت ر�سول اهللP في 
ُ
فقي���ل: ي���ا اأ

المن���ام ال�ساعة �سعث���ًا مذعورًا, ف�ساألته ع���ن �ساأنه ذلك, فقال: »ُقت���ل ابني الح�سين 

واأهل بيته اليوم فدفنتهم, وال�ساعة فرغت من دفنهم«.

قالت: فقمُت حّتى دخلُت البيت واأنا ل اأكاد اأن اأعقل! فنظرُت فاإذا بتربة الح�سين 

الت���ي اأت���ى بها جبرئيل من كربالء فق���ال اإذا �سارت هذه التربة دم���ًا فقد قتل ابنك! 

واأعطانيه���ا النبّيP فقال: »اجعلي هذه التربة في زجاج���ٍة - اأو قال في قارورٍة - 

ولتكن عندك, فاإذا �سارت دماً عبيطاً فقد ُقتل الح�سين«. فراأيت القارورة الآن وقد 

�سارت دمًا عبيطًا تفور.

ق���ال: واأخ���ذت اأّم �سلمة من ذل���ك الدم فلّطخت ب���ه وجهها, وجعل���ت ذلك اليوم 

ماأتم���ًا ومناحًة عل���ى الح�سينQ, فجاءت الركبان بخب���ره, واأّنه قد ُقتل في ذلك 

.
)1(

اليوم...

فقول اب���ن عّبا�س )ر�س(: فخرجت يتوّجه بي قائدي اإل���ى منزلها, كا�سٌف- على 

الأق���وى- عن مكفوفّية ب�سره اآنذاك )اأو عن �سعٍف �سديٍد جّدًا في ب�سره(, لحاجته 

اإل���ى قائ���ٍد يقوده هو, ولي����س اإلى قائ���د يقود دابته- كم���ا قد يحتم���ل - وذلك لقرب 

الم�ساف���ة, بدليل اأّنه �سمع ال�سراخ باأذني���ه و�سّخ�س اأّن ال�سراخ كان ينبعث من بيت 

اأّم �سلمة )ر�س(.

مّم���ا م�سى نكاد نطمئّن اإل���ى اأّن ابن عّبا�س )ر�س( كان يعان���ي من �سعٍف �سديٍد 

ف���ي ب�سره اأو كان مكفوفًا ب�سره اأواخر �سن���ة �سّتين للهجرة, وبالذات في الأّيام التي 

)1(  اأمالي الطو�سّي: 314-315, المجل�س 11, الحديث 87/640.
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كان فيه���ا الإمام الح�سينQ ف���ي مّكة المكّرمة, الأمر ال���ذي اأعجزه عن القدرة 

عل���ى اللتحاق بالإمامQ والجهاد بي���ن يديه, فكان )ر�س( مع���ذورًا, ولعّل هذا 

ه���و ال�سرُّ في عدم دعوة الإمامQ اإّياه لالن�سمام اإليه, وترخي�سه اإّياه في العودة 

اإل���ى المدين���ة لير�سد له اأخبار ال�سلطة الأموّية والنا����س فيها, حيث يقولQ: »يا 

اب���ن عّبا����ص, اإّن���ك ابن ع���ّم والدي, ول���م تزل تاأم���ر بالخير منذ عرفت���ك, وكنَت مع 

وال���دي ت�سير عليه بما فيه الر�ساد, وقد كان ي�ستن�سحك وي�ست�سيرك فت�سير عليه 

بال�س���واب, فام����صِ اإل���ى المدين���ة في حفظ اهلل وكالئ���ه, ول يخَف عل���ّي �سيٌء من 

.
)1(

اأخبارك...«

ول يق���دح بما نطمئّن اإليه م���ا اأورده الم�سعودّي في مروج الذهب حيث يقول في 

 ,
)2(

 والح�سن والح�سين..
ّ
ابن عّبا�س )ر�س(: وكان قد ذهب ب�سره لبكائه على علي

 ,Qاإذ ل ُي�ستفاد من هذا الن�ّس بال�سرورة اأّنه �سار مكفوفًا بعد مقتل الح�سين

ب���ل الظاهر من هذا الن�ّس اأّن ال���ذي �سبب ذهاب ب�سره هو كثرة بكائه المتوا�سل 

 والح�سن والح�سي���ن R, وموؤّدى ذلك اأّن ال�سعف 
)3(

لفق���د اأمير الموؤمنين عليٍّ

ق���د دّب اإل���ى ب�سره لكثرة بكائه من���ذ اأّيام فقده لأمي���ر الموؤمنينQ ثّم لفقده 

, ث���ّم الح�سينQ, ول يخفى اأّن ابن عّبا�س )ر�س( كان يبكي 
)4(
Qالح�سن

ب���كاًء �سديدًا للح�سينQ وهو بعُد لم يخ���رج ولم ُي�ست�سهد, لعلمه بما �سي�سيب 

الإم���امQ من �سديد المحن���ة ولعلمه بم�سيره, والدلئ���ل التاأريخّية على ذلك 

كثيرٌة متوافرٌة.

)1(  الفتوح, 5: 27؛ ومقتل الح�سينQ للخوارزمّي, 1: 281.

)2(  مروج الذهب, 3: 108.

)3(  ورد ف���ي بع����س المت���ون اأّن ذهاب ب�سره ف���ي اآخر عمره كان ب�سبب الب���كاء على اأمير الموؤمنين عل���ّيQ )انظر �سفينة 

البحار, 6: 128 عن حديقة الحكمة(.

)4(  ولع���ّل ه���ذا ال�سع���ف ال���ذي دبَّ اإلى ب�سره ب�سب���ب هذا الب���كاء المتوا�سل منذ فق���ده اأمير الموؤمني���نQ كان قد ا�ستّد 

وا�ستفح���ل بعد فق���د الإمام الح�سنQ, فكان ابن عّبا�س قريبًا من العمى اأواخر عه���د معاوية– فيما بعد �سهادة الإمام 

الح�س���نQ- فلّم���ا التقى معاوية في تلك الأّيام كان �سعف ب�سره ال�سديد هذا ه���و الذي دفع معاوية اإلى القول �ساخرًا: 

»اأنتم يا بني ها�سم ت�سابون في اأب�ساركم!«.



نه�شة عا�شوراء
184

ر�شائل ابن عّبا�ض اإلى يزيد:

ت���روي لن���ا بع�س كتب التاأري���خ اأّن الإمام الح�سينQ لّما ن���زل مّكة كتب يزيد 

ب���ن معاوية اإلى ابن عّبا�س ر�سال���ًة طلب اإليه فيها اأن يتو�ّسط ف���ي الأمر ليثني الإمام 

الح�سي���نQ عن عزمه على القي���ام والخروج على الحكم الأم���وّي, وعر�س فيها 

يزيد من الإغراءات الدنيوّية ما يتنا�سب و�سعف نف�سّيته هو!- اأي يزيد - .

وتق���ول هذه الم�س���ادر التاأريخّية: فكتب اإليه ابن عّبا�س: اأّما بعُد: فقد ورد كتاُبك 

تذكر فيه لحاق الح�سين وابن الزبير بمّكة, فاأّما ابن الزبير فرجٌل منقطع عّنا براأيه 

 
ّ

وهواه, ُيكاتمنا مع ذلك اأ�سغانًا ي�سّرها في �سدره, يوري علينا ورَي الزناد, ل فّك اهلل

اأ�سيرها, فاراإ في اأمره ما اأنت رائه.

واأّما الح�سين فاإّنه لّما نزل مّكة وترك حرم جّده ومنازل اآبائه �ساألته عن مقدمه, 

فاأخبرن���ي اأّن عّمالك في المدين���ة اأ�ساوؤا اإليه وعّجلوا عليه بال���كالم الفاح�س, فاأقبل 

اإل���ى حرم اهلل م�ستجيرًا به, و�ساألقاه فيما اأ�سرت اإليه, ولن اأدع الن�سيحة فيما يجمع 

اهلل ب���ه الكلم���ة وُيطفئ به النائرة ويخمد به الفتنة ويحقن ب���ه دماء الأّمة, فاّتِق اهلل 

ف���ي ال�سّر والعالنية, ول تبيت���ّن ليلًة واأنت تريد لم�سلٍم غائلة, ول تر�سده بمظلمة, ول 

تحفر له مهواة, فكم من حافٍر لغيره حفرًا وقع فيه, وكم من موؤّمٍل اأماًل لم يوؤَت اأمله, 

وخذ بحّظك من تالوة القراآن ون�سر ال�ُسّنة! وعليك بال�سيام والقيام ل ت�سغلك عنهما 

 ي�سّر ويفنى, وكّل ما ا�ستغلت به 
ّ

مالهي الدنيا واأباطيلها فاإّن كلَّ ما �ُسغلت به عن اهلل

.
)1(

من اأ�سباب الآخرة ينفع ويبقى, وال�سالم«

وقد روى المّزّي جواب ابن عّبا�س مخت�سرًا هكذا: فكتب اإليه عبد اهلل بن عّبا�س: 

اإّني لأرجو اأن ل يكون خروج الح�سين لأمٍر تكرهه, ول�ست اأدع الن�سيحة له في كّل ما 

.
)2(

يجمع اهلل به الألفة وُيطفئ به الثائرة«

)1(  تذكرة الخوا�س: 216.

)2(  تهذيب الكمال, 4: 492.
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ويب���دو من ن�ّس هذه الر�سال���ة- جواب ابن عّبا�س - على فر�س �سّحة الرواية, اأّن 

هذه الر�سالة كانت بعد لقاء ابن عّبا�س مع الإمام الح�سينQ في مّكة لقاءه الأّول 

ها اأّن ابن  الذي عاد بعده اإلى المدينة )بعد الفراغ من العمرة(, كما ُي�ستفاد من ن�سّ

ها  عّبا����س َقِبل القيام بدور الو�ساطة بين الإمامQ وبين يزيد! كما يظهر من ن�سّ

اأي�س���ًا اأّن اب���ن عّبا�س اعتمد اأ�سلوب المالينة دون التقري���ع حّتى في نهيه عن ارتكاب 

الظلم واجتراح الماآثم!

والعارف بعبد اهلل بن العّبا�س )ر�س(, وبولئه لأئّمة اأهل البيت R وبجراأته 

ف���ي الَذْوِد عنه���م, وب�سّدته وقاطعّيته ف���ي المحاماة عنهم ف���ي محاوراته مع رجال 

بن���ي اأمّية, ل ي�ستبع���د اأن يكون ن�ّس هذه الر�سالة- جواب اب���ن عّبا�س - من اإن�ساء 

 )ونقلها عن���ه �سبط ابن الجوزّي ف���ي كتابه تذكرة 
)1(

الواق���دّي نف�سه ال���ذي يرويها

(, ذلك لأّن َنَف�س هذا الجواب مغاي���ٌر تمامًا ِلَنَف�س ابن عّبا�س في مواقفه  الخوا����سّ

قبال بني اأمّية.

ه���ا هو ابن عّبا�س )ر�س( في ب���الط معاوية ُيخر�س محاوريه: معاوية, وعمرو بن 

العا�س, ومروان بن الحكم, وعتبة بن اأبي �سفيان, وزياد بن �سمّية, وعبد الرحمن بن 

اأّم الحك���م, والمغيرة بن �سعب���ة, بعد اأن دح�س اإّدعاءاتهم وبهرهم بالحّجة الدامغة, 

 ما �سفت القلوب 
ّ

ويق���ول ليزيد ابن معاوي���ة نف�سه في ق�سر اأبيه: مهاًل يزيد, ف���واهلل

لك���م منذ تكّدرت بالعداوة عليكم, ول دنت بالمحّبة اإليكم مذ ناءت بالبغ�ساء عنكم, 

ل ر�سي���ت الي���وم منكم ما �سخطت بالأم�ِس من اأفعالك���م, واإن َتُدِل الأّيام ن�ستق�س ما 

�ُسدَّ عّنا, ون�سترجع ما ابُتزَّ مّنا, كياًل بكيل, ووزنًا بوزن, واإن تكن الأخرى فكفى باهلل 

.
)2(

ولّيًا لنا, ووكياًل على المعتدين علينا

)1(  الواقدّي: وهو محّمد بن عمر بن واقد الأ�سلمّي, وقد اتهمه جلُّ رجالّيي العاّمة بالكذب والفتراء واأّنه متروك الرواية.

)2(  �سرح نهج البالغة لبن اأبي الحديد, 6: 302.
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 بقارعٍة اأخرى م���ن قوارعه في ر�سالٍة 
)1(

وه���ا هو ابن عّبا�س )ر����س( يجيب يزيد

كتبه���ا اإليه قائاًل: م���ن عبد اهلل بن عّبا�س اإلى يزيد بن معاوي���ة. اأّما بعُد: فقد بلغني 

كتاُب���ك بذكر دعاء ابن الزبي���ر اإّياي اإلى نف�سه وامتناعي عليه ف���ي الذي دعاني اإليه 

ك, ولكّن اهلل بالذي  م���ن بيعت���ه, فاإْن َيك ذلك كم���ا بلغك فل�سُت حَم���دك اأردُت ول ُودَّ

اأن���وي عليم, وزعمَت اأّنك ل�س���َت بنا�ٍس وّدي فلعمري ما توؤتينا مّما في يديك من حّقنا 

اإّل القلي���ل, واإّن���ك لتحب�س عّنا منه العري�س الطويل, و�ساألتن���ي اأن اأحّث النا�َس عليك 

واأخّذله���م عن اب���ن الزبير, فال ول �سرورًا ول حبورًا, واأن���ت قتلت الح�سين بن علّي!, 

, اإّنك اإْن ُتمّنك نف�سك ذلك لعازب الراأي, واإّنك لأنت 
)3(

, ولك الأثَلُب
)2(

بفيك الكثكُث

المفند المهّور.

ل تح�سبن���ي, ل اأبا لك, ن�سي���ُت قتلك ح�سينًا وفتيان بني عب���د المطّلب, م�سابيح 

الدج���ى, ونجوم الأعالم, غادرهم جنودك م�سّرعين ف���ي �سعيد, مرّملين بالتراب, 

نين, ت�سفي عليه���م الرياح, وتعاورهم الذئاب, وُتن�سي بهم  م�سلوبي���ن بالعراء, ل مكفَّ

ُع���رج ال�سباع, حّت���ى اأتاح اهلل له���م اأقوامًا لم ي�سترك���وا في دمائه���م, فاأجّنوهم في 

اأكفانهم, وبي واهلل وبهم عززت وجل�ست مجل�سك الذي جل�ست يا يزيد.

 ابن العاهر, 
)4(

وم���ا اأن�َس من الأ�سياء فل�سُت بنا�ٍس ت�سليطك عليهم الدعيَّ العاهر

البعي���د رحمًا, اللئيم اأبًا واأّم���ًا, الذي في اّدعاء اأبيك اإّياه ما اكت�سب اأبوك به اإّل العار 

والخ���زي والمذّلة في الآخرة والأولى, وفي الممات والمحيا, اإّن نبّي اهلل قال: »الولد 

)1(  » اأخ���ذ اب���ن الزبي���ر عبد اهلل بن عّبا����ص بالبيعة له, فامتنع عليه, فبلغ يزيد بن معاوية اأّن عبد اهلل بن عّبا�ص قد امتنع 

ه ذلك, وكتب اإلى ابن عّبا�ص: اأّما بعد, فقد بلغني اأّن الملحد ابن الزبير دعاك اإلى بيعته, وعر�ص  على ابن الزبير, ف�سرَّ

علي���ك الدخ���ول ف���ي طاعته لتكون على الباطل ظهيراً وفي الماأثم �سريكاً, واأّنك امتنعت عليه, واعت�سمت ببيعتنا وفاًء 

ف���ك من حّقن���ا, فجزاك اهلل م���ن ذي رح���ٍم باأح�سن ما يجزي ب���ه الوا�سلي���ن لأرحامهم,  من���ك لن���ا, وطاع���ًة هلل فيم���ا عرَّ

ك وح�سن جزائك وتعجيل �سلتك الذي اأنت مّني اأهله في ال�سرف والطاعة  فاإّن���ي م���ا اأن�َص من الأ�سي���اء فل�ست بنا�ٍص برَّ

والقراب���ة بالر�س���ول, وانظ���ر رحم���ك اهلل فيم���ن ِقَبلَك من قومك, ومن يط���روؤ عليك من الآفاق مّم���ن ي�سحره الملحد 

بل�سانه وزخرف قوله, فاأعلمهم ح�سن راأيك في طاعتي والتم�ّسك ببيعتي, فاإّنهم لك اأطوع ومنك اأ�سمع منهم للُمِحلِّ 

الملحد, وال�سالم. فكتب اإليه عبد اهلل بن عّبا�ص...« )تاريخ اليعقوبّي, 2: 247- 248(.

)2(  بفيك الكثكث: اأي بفمك التراب والحجارة. )راجع ل�سان العرب, 2: 179(.

)3(  ولك الأثلب: كناية عن الخيبة, والأثلب اأي�سًا معناه التراب والحجارة. )راجع: ل�سان العرب, 1: 242(.

)4(  يعني به عبيد اهلل بن زياد بن اأبيه.



�ضمم�سم ام�ض���ام����بع�قم�هل�����ق
187

للفرا����ص وللعاه���ر الحج���ر«. فاألحقه باأبيه كما ُيلَحُق بالعفي���ف النقّي ولُده الر�سيد! 

وقد اأمات اأبوك ال�ُسّنة جهاًل! واأحيا البدع والأحداث المظّلة عمدًا!

وم���ا اأن�َس من الأ�سياء فل�سُت بنا�ٍس اطرادك الح�سين بن علّي من حرم ر�سول اهلل 

اإل���ى حرم اهلل, ود�ّس���ك اإليه الرجال تغتال���ه, فاأ�سخ�سته من ح���رم اهلل اإلى الكوفة, 

فخ���رج منها خائفًا يترّقب, وقد كان اأعّز اأهل البطحاء بالبطحاء قديمًا, واأعّز اأهلها 

بها حديثًا, واأطوع اأهل الحرمين بالحرمين لو تّبواأ بها مقامًا وا�ستحّل بها قتاًل, ولكن 

ك���ره اأن يكون هو ال���ذي ي�ستحّل حرمة البيت وحرمة ر�سول اهلل فاأكبر من ذلك ما لم 

تكبر حيث د�س�ست اإليه الرجال فيها ليقاتل في الحرم, وما لم يكبر ابن الزبير حيث 

األحد بالبيت الحرام وعّر�سه للعائر واأراقل العالم.

واأنت! لأنت الم�ستحّل فيما اأظّن, بل ل �سّك فيه اأّنك للُمحّرف العريف, فاإّنك حلف 

ن�س���وة, �ساحب مالٍه, فلّم���ا راأى �سوء راأيك �سخ�س اإلى الع���راق, ولم يبتغك �سرابًا, 

وكان اأمر اهلل قدرًا مقدورًا.

ث���ّم اإّنك الكاتب اإلى ابن مرجانة اأن ي�ستقب���ل ح�سينًا بالرجال, واأمرته بمعاجلته, 

وترك مطاولته والإلحاح عليه, حّتى يقتله ومن معه من بني عبد المطّلب, اأهل البيت 

الذي���ن اأذه���ب اهلل عنهم الرج����س وطهّرهم تطهي���رًا, فنحن اأولئ���ك, ل�سنا كاآبائك 

الأجالف الُجفاة الأكباد الحمير.

, فاغتنمتم قّلة 
)1(

ث���ّم طلب الح�سي���ن بن عل���ّي اإليه الموادع���ة و�ساأله���م الرجع���ة

اأن�س���اره, وا�ستئ�سال اأهل بيت���ه, فعدوتم عليهم, فقتلوهم كاأّنم���ا قتلوا اأهل بيٍت من 

الت���رك والكف���ر, فال �سيء عندي اأعجب من طلبك وّدي ون�سري! وقد قتلت بني اأبي, 

و�سيف���ك يقط���ر من دمي, واأنت اأخذ ثاأري, فاإن ي�س���اء ل ُيطّل لديك دمي ول ت�سبقني 

بث���اأري, واإن �سبقتن���ي ب���ه في الدنيا فقبلن���ا ما ُقتل النبّي���ون واآل النبّيي���ن, وكان اهلل 

)1(  لع���ّل اب���ن عّبا�س )ر����س( ي�سير بهذا اإلى- م���ا ُروي من- قول الإمام الح�سي���نQ: »دعوني فالأذهب ف���ي هذه الأر�ص 

العري�سة حّتى ننظر ما ي�سير اأمر النا�ص«. )تاريخ الطبرّي, 3: 312(.اأو »اأّيها النا�ص, اإذ كرهتموني فدعوني اأن�سرف 

عنكم اإلى ماأمني من الأر�ص« )تاريخ الطبرّي, 3: 318(.
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الموعد, وكفى به للمظلومين نا�سرًا, ومن الظالمين منتقمًا, فال يعجبّنك اأن ظفرت 

بنا اليوم, فواهلل لنظفرّن بك يومًا.

فاأّم���ا ما ذكرت من وفائي, وما زعمت من حّق���ي, فاإن َيك ذلك كذلك, فقد واهلِل 

, واإّني لأعلم اأّن ابني عّمي وجميع بني اأبي اأحّق بهذا الأمر من اأبيك, 
)1(

بايع���ُت اأب���اك

ولكّنك���م معا�سر قري�ٍس كاثرتمونا, فا�ستاأثرتم علين���ا �سلطاننا, ودفعتمونا عن حّقنا, 

فُبع���دًا عل���ى من يجترىء على ظلمن���ا, وا�ستغوى ال�سفهاء علينا, وتوّل���ى الأمر دوننا, 

فُبعدًا لهم كما بعدت ثمود, وقوم لوط, واأ�سحاب مدين, ومكّذبو المر�سلين.

األ وم���ن اأعج���ب الأعاجيب, وما ع�س���ت اأراك الدهُر العجي���َب, حملك بنات عبد 

المطّل���ب, وغلمًة �سغارًا من ُول���ِدِه اإليك بال�سام كال�سبي المجل���وب, ُتري النا�س اأّنك 

قهرتن���ا, واأّنك تاأم���ر علينا, ولعمري لئن كن���ت ت�سبح وتم�سي اآمنًا لج���رح يدي, اإّني 

لأرجو اأن يعظم جراحك بل�ساني ونق�سي واإبرامي, فال ي�ستقّر بك الجدل, ول يمهلك 

اهلل بعد قتلك عترة ر�سول اهلل اإّل قلياًل, حّتى ياأخذك اأخذًا األيمًا, فيخرجك اهلل من 

الدني���ا ذميمًا اأثيمًا, َفِع�س ل اأبا لك فق���د واهلل اأرداك عند اهلل ما اقترفت, وال�سالم 

.
)2(

على من اأطاع اهلل

)1(  وف���ي ه���ذا اإ�سارٌة اإلى اأّنه لم يبايع يزيد, ب���ل كان قد بايع معاوية بعد ال�سلح, لكّن ن�ّس هذه الر�سالة المروّي بتفاوٍت كثيٍر 

في بحار الأنوار: 45: 323 عن )بع�س كتب المناقب القديمة( فيه: »فقد واهلِل بايعتك ومن قبلك...« وهذا كما هو ظاهٌر 

ل يتالءم مع نف�س متن الر�سالة الطافح بالتبّري من يزيد وفعلته.

)2(  تاريخ اليعقوبّي, 2: 248- 250؛ وانظر: بحار الأنوار, 45: 323.
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(((
مقّدمة التحقيق:

الحمد هلل اّلذي ل اإله اإّل هو الحّي القّيوم, وال�سالة وال�سالم على المبعوث رحمًة 

للعالمي���ن محّم���د P خات���م النبّيين, وعلى اأه���ل بيته الطّيبي���ن الطاهرين, واللعن 

الدائم على اأعدائهم ومن والهم اأجمعين, من الآن اإلى قيام يوم الّدين.

اأّما بعد..

الحديث ع���ن ال�سيا�سة وال�سيا�سّيين, بالمفهوم العاّم والمطلق وعلى مّر الع�سور, 

يعن���ي الحديث عن تجاذبات وم�ساّدات واختالفات ف���ي وجهات النظر المتباينة بين 

ه���ذا وذاك, �سواء بين جماعتين مختلفتين, اأو بين اأن�سار الجماعة الواحدة, وذلك 

ب�سب���ب الخت���الف الحا�سل في الآراء والأف���كار والروؤى التي تتبّناه���ا كّل جهة اأو كّل 

�سخ�س.

ة, اأو يفر�س اآراءه ومعتقداته واأفكاره,  ومن اأجل اأن يمّرر كّل طرف �سيا�سته الخا�سّ

علي���ه اأن يعتم���د على مبداأ المناورة والتالعب بالألفاظ, وق���د ي�سل الأمر اأحيانًا اإلى 

ر الو�سيلة(  حّد التنازل عن القيم والمبادئ التي يوؤمن بها, واعتماد مبداأ )الغاية تبرِّ

من اأجل الو�سول اإلى ما ي�سبو اإليه.

مور ال�سيا�سّية 
ُ
وقد نق���ل لنا التاريخ القديم والحديث كيف اأّن الذي���ن ا�ستغلوا بالأ

والق�ساي���ا ال�سلطوّي���ة كان���ت لهم اأ�سالي���ب وطرق ن�ستطي���ع اأن نعّدها غي���ر �سرعّية- 

)1(  تاألي���ف المرج���ع والعاّلم���ة الكبير, ال�سيخ محّمد ُح�سين كا�س���ف الغطاء قّد�س �سّره, المتوّفى �سن���ة 1373 ه�, تحقيق علّي 

جالل باقر.

نبذة من ال�شيا�شة الح�شينّية
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والمق�س���ود بغي���ر ال�سرعّية هنا اإّما اأن تكون مخالفة لل�سرائ���ع ال�سماوّية, اأو للقوانين 

الو�سعّي���ة المانع���ة لمث���ل ه���ذه الأ�ساليب, وه���ذا مّما يمك���ن القول عن���ه بالم�سطلح 

الريا�س���ّي الحديث: »ال�سرب تحت الحزام«- للو�سول اإلى المنا�سب العليا والتبختر 

ببهرج ال�سلطة وال�سول.

وه���ذه ال�سيا�سات المّتبع���ة للو�سول اإلى ال�سلط���ة و�سّدة الحكم تدف���ع بالفرد اإلى 

الت�سّب���ث به���ا وال�ستماتة من اأجلها, ولو كان الثمن هو تحّول���ه اإلى »دكتاتور« ومجرم 

مّية وبني العّبا�س.
ُ
وقاتل للنف�س المحترمة ومرتكب لكّل كبيرة, كما فعل ملوك بني اأ

فهذا يزيد بن معاوية ارتكب اأب�سع الجرائم, وا�ستباح كّل محّرم, من اأجل الحفاظ 

عل���ى تركة اأبيه و�سلطانه, والجلو�س مجل�سه, وه���ذا هارون الر�سيد الخليفة العّبا�سّي 

يق���ول لبنه وفل���ذة كبده: »واهلل ل���و نازعتني الملك لأخ���ذت الذي فيه عين���اك, فاإّن 

.
)1(

الملك عقيم«

مور, فمعظم الثورات والنقالبات- اإْن لم نقل 
ُ
وع�سرنا الحا�سر مليء بمثل هذه الأ

كّلها- التي تحدث هنا وهناك من اأنحاء العالم, وبالأخ�ّس عالمنا العربّي والإ�سالمّي, 

قوامه���ا القتل والتدمي���ر والعنف و�سفك الدم���اء واإزالة الخ�س���وم والمعار�سين لهم 

نا�س عادّيين 
ُ
مور التي ذكرناها هي �سمن �سل���وك و�سيا�سة اأ

ُ
ب�سّت���ى الو�سائل, ف���كّل الأ

تتحّكم فيهم الأهواء, انطالقًا من الأنانّية, وتوؤّثر فيهم المطامع الدنيوّية والم�سالح 

ال�سخ�سّية, وهوى النف�س.

 ,Q اأّم���ا عندما يكون الحديث عن �سيا�سة و�سل���وك رجل مثل الإمام الح�سين

الذي ع�سمه اهلل تعالى من كّل خطاأ وزلل, بن�سو�س قراآنّية واأحاديث نبوّية �سريفة ل 

ب الجاهلّي,  تكاد تخفى على ذوي العقول النّيرة وال�سمائر الحّية البعيدة عن التع�سّ

فالأمر يكون مختلفًا تمامًا.

فالإمام الح�سين Q لي�ست ال�سلطة مبتغاه, ول الحكم غاية مناه, فهو كالكعبة 

)1(  انظر: الحتجاج ج 2 �س 166, عيون اأخبار الر�سا Q ج 2 �س 86.
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يوؤت���ى ول ياأتي, واأفعاله ل تكون انعكا�س���ًا لنزواته و�سهواته الدنيوّية واأهوائه, اأو طبقًا 

مّية, اأو غيرهم: فاإّن كّل 
ُ
لدوافع عاطفّية اأو ع�سائرّية ناتجة من خالف بينه وبين بني اأ

مور ل تعني عند الإمام الح�سين Q �سيئًا, واإّن ما يعنيه هو:
ُ
هذه الأ

مّي���ة اّلذين ت�سّلقوا اإل���ى قّمة ال�سلط���ة, وترّبعوا على - 1
ُ
موقف���ه ال�سرعّي م���ن بني اأ

كر�س���ّي الحك���م, واّتخذوا عباد اهلل خ���وًل, وم���ال اهلل دوًل, دون اأن يكونوا اأهاًل 

ّم���ة. اأ�سف اإلى ذلك علمه �سالم اهلل علي���ه بمدى اأثر هذا الأمر 
ُ
لقي���ادة هذه الأ

على جّده ر�سول اهلل P, الذي لم ُيَر مبت�سمًا بعد اأن اأراه اهلل عّز وجّل َنزَو بني 

.
)1(

مّية على منبره َنزَو القردة
ُ
اأ

خوف���ه عل���ى م�ستقبل الإ�س���الم و�سريعة جّده P, ه���ذه ال�سريعة الت���ي اأ�سبحت - 2

مّية, 
ُ
عر�س���ًة للتحري���ف والتزييف من قبل حّكام الج���ور والظلم, ول �سّيم���ا بني اأ

هذه ال�سريعة التي �سّحى من اأجل تثبيت دعائمها جّده واأبوه واأخوه, روحي واأرواح 

العالمين لهم الف���داء, فقد قال Q في و�سّيته لأخيه محّمد بن الحنفّية حين 

اأراد الخ���روج م���ن المدينة...: »واأّني ل���م اأخرج اأ�س���راً ول بط���راً, ول مف�سداً ول 

ظالماً, واإّنما خرجت لطلب الإ�سالح في اأُّمة جّدي P, اأُريد اأن اآمر بالمعروف 

واأنه���ى ع���ن المنكر, واأ�سي���ر ب�سيرة جّدي واأبي علّي ب���ن اأبي طالب Q, فَمن 

قبلني بقبول الحّق فاهلل اأَْولى بالحّق, وَمن ردَّ علَيَّ هذا اأ�سبر حّتى يق�سي اهلل 

.
)2(

بيني وبين القوم, وهو خير الحاكمين«

ومن هنا , فاإّن �سيا�سة الإمام Q كانت مدرو�سة بدّقة, وخطواته كانت باأوامر 

اإلهّي���ة, فه���و مّمن ل ياأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه, اإذ قال �سالم اهلل عليه, 

عندم���ا حاول بع�سهم اأن يثنيه ع���ن الم�سير- وذلك لق�سور اأفكارهم وعدم اإدراكهم 

مقا�سده ال�سامي���ة- اأو الخروج والم�سير دون اأخذ العيال والن�ساء معه, قال: »اإّن اهلل 

)1(  انظر تف�سير قوله تعالى: {وما جعلنا الروؤيا التي اأريناك اإّل فتنة للنا�س وال�سجرة الملعونة في القراآن}, �سورة الإ�سراء7 

: 60 , في تفا�سير الفريقين.

)2(  بحار الأنوار: ج 44 �س 329- 330.
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رًا لأخذه العيال معه: »اإّن اهلل �ساء اأن  �س���اء ذل���ك, وجّدي اأمرني به«, وقالQ مبرِّ

يراهّن �سبايا«.

فت�سكيك الم�سّككين ب�سيا�سة الإمامQ ما هو اإّل وجهات نظر �سّيقة ل تتعّدى 

كونها من اأ�سخا�س ينظرون اإلى الإمامQ كنظرتهم لأّي قائد ع�سكرّي فا�سل, لم 

يح�سب لمعركته مع يزيد بن معاوية الح�سابات الدقيقة وال�سحيحة, دون النظر اإلى 

ع�سمته ومنزلته ومكانته الإلهّية.

مّية م���ن تدمير للمبادئ 
ُ
اأو م���ن اأ�سخا����س يحاول���ون تبرير ما قام به ح���ّكام بني اأ

وللقي���م ال�سماوّية ومكارم الأخالق التي ُبِعَث النبّي الم�سطفى P ليتّممها, و�سّحى 

.Qمن اأجلها بولده وريحانته الح�سين

وب�سب���ب هذه الأف���كار القا�سرة وال���روؤى ال�سّيقة تران���ا ن�سمع, بي���ن حين واآخر, 

ت�س���اوؤلت ل ترق���ى اإلى م�ستوى ت�سحية الإمام الح�سي���ن Q, ت�ساوؤلت لو فّكر بها 

ب والهوى لكانوا قد وّفروا على اأنف�سهم عناء البحث عن  اأ�سحابه���ا بعيدًا عن التع�سّ

اأجوب���ة مقنعة له���ا؛ لأّن لالإمام الح�سين Q �سيا�سة وا�سح���ة كو�سوح ال�سم�س, ل 

تحت���اج اإلى مزيد من التفكير للو�س���ول اإلى مغزاها.. فهو Q لم ي�ستخدم و�سائل 

غي���ر �سرعّي���ة ول اأ�سلحة محّرمة دولّيًا ف���ي حربه من اأجل الدفاع ع���ن �سريعة جّده, 

ب���ل ا�ستخدم �سالح الت�سحية بالنف�س- والجود بالنف�س اأق�سى غاية الجود- والأولد 

والأموال من اأجل رفع كلمة الإ�سالم وجعلها هي العليا, ودح�س كلمة الباطل المتمّثلة 

بيزيد واأعوانه وجعلها هي ال�سفلى.

وم���ن بين اّلذين وقف���وا في وجه هوؤلء الم�سّككين- بالأدّل���ة والبراهين القاطعة- 

ال�سيخ كا�سف الغطاء قّد�س �سّره, الذي ُعرف بمواقفه العظيمة في الدفاع عن مذهب 

ونه���ج اأه���ل البيت R, من خالل قلم���ه ال�سّيال, اّل���ذي ما انفّك ي���رّد الم�سّككين 

واأ�سحاب العقول المتحّجرة.

فكان���ت ه���ذه الر�سالة التي بين اأيدينا م���ن جملة ر�سائله التي �س���ارع فيها للدفاع 
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عن حقيق���ة ال�سيا�سة الح�سينّية, هذه الحقيقة التي حاول���ت يد الغدر والخيانة- من 

مّية وبني العّبا����س, وَمن لّف لّفهم, 
ُ
اأ�سح���اب الأق���الم الماأجورة من قبل مل���وك بني اأ

واإل���ى يومنا ه���ذا- ت�سويهها وطم����س معالمها, لك���ي ل يت�سّنى للنا����س معرفة مقدار 

الت�سحي���ة العظيم���ة التي �سّحى بها الإم���ام الح�سين Q من اأج���ل الحفاظ على 

مّية.
ُ
بي�سة الإ�سالم, ولكي ل يّطلع النا�س على �سوءات بني اأ

ونتيج���ًة لهذه المحاولت الدنيئة نرى اأّن بع�س �سع���اف النفو�س اأخذوا يتخّبطون 

ف���ي و�سفه���م لقيام الإم���ام الح�سي���ن Q.. فمنهم من جعلها خروج���ًا عن طاعة 

الإمام, حّتى ولو كان هذا الإمام جائرًا وفا�سقًا وفاجرًا.

ومنه���م من جعلها اإلقاًء للنف�س بالتهلكة: لأّنه كيف لمثل الح�سين واأن�ساره الذين 

ل يتج���اوزون ال�سبعين نف���رًا اأن ينت�سروا عل���ى يزيد وجي�س يزي���د البالغ- على راأي 

المقّلين- 18 األف نفر؟!

مّية: لذا ل ينبغي 
ُ
ومنهم من جعلها �سراعًا على ال�سلطة بين بني ها�سم وبين بني اأ

التدّخل في �سراع ن�سب بين اأبناء العمومة.

فج���اءت ه���ذه الر�سال���ة لت�سع ح���ّدًا له���ذه ال�سكوك, ولتزي���ل الغ�ساوة ع���ن اأعين 

الناظري���ن اإل���ى ال�سيا�س���ة الح�سينّية, هذه ال�سيا�س���ة التي اأ�سبحت منهج���ًا لكّل ثوار 

العالم الذين يرف�سون الخ�سوع للظلم والظالمين على مّر الع�سور والقرون.

ترجمة الموؤّلف))):

ه���و: ال�سي���خ محّمد ح�سي���ن بن ال�سيخ علّي ب���ن محّمد ر�سا بن مو�س���ى بن ال�سيخ 

جعف���ر- �ساحب »ك�سف الغطاء«- ابن ال�سيخ خ�سر بن يحيى, الذي يرجع ن�سبه اإلى 

.Q ة اأمير الموؤمنين الإمام علّي بن اأبي طالب مالك الأ�ستر, وهو من خا�سّ

ُولد في النجف الأ�سرف في العراق �سنة 1294 ه�, الموافق 1877 م.

���اًل في: مقّدمة جّنة الماأوى, ومقّدم���ة المراجعات الريحانّية, والعبق���ات العنبرّية في طبقات  )1(  انظ���ر ترجمة ال�سيخ مف�سّ

خرى.
ُ
الجعفرّية, و�سعراء الغرّي, وم�سادر كثيرة اأ



نه�شة عا�شوراء
194

ب���داأ دار�سًا المقّدمات- من نح���و, و�سرف, وبالغة, ومنطق- عل���ى اأ�ساتذة هذه 

العلوم يوم���ذاك في الم�ساجد والمدار�س الحا�سدة بالجم���وع الغفيرة من رّواد العلم 

عل���ى اخت���الف قومّياتهم, فقد كانت النج���ف الأ�سرف م�سدر اإ�سع���اع علمّي ت�سّد له 

الرح���ال من اأقط���ار نائية, وبداأ يتقّدم في هذا المي���دان وكاأّنه في حلبة �سباق يطمح 

اأن يح���وز عل���ى ق�سب ال�سبق, واأنهى هذه العلوم في م���ّدة زمنّية قيا�سّية قّل نظيرها, 

�سول 
ُ
واأ�سب���ح موؤّه���اًل بعد اجتي���ازه لهذه العل���وم- المقّدمات- اأن يرقى اإل���ى علم الأ

ال���ذي ه���و- في الحقيق���ة- الجهاز الذي من خالل���ه ي�ستنبط الفقيه فت���اواه لتحديد 

�سلوك مقّلديه وفق ال�سريعة الإ�سالمّية. در�س الفقه على فقيهين كبيرين ي�سهد لهما 

القا�س���ي والداني بغزارة علمهما, وهما: الماّل ر�س���ا الهمدانّي وال�سّيد محّمد كاظم 

�سول على الم���اّل محّمد كاظم الخرا�سان���ّي, �ساحب »كفاية 
ُ
الي���زدّي, وتتلم���ذ في الأ

�سولّية.
ُ
الأُ�سول«, الذي هو بدوره �ساحب مدر�سة اأ

وافت���ه المنّية يوم الثني���ن18 ذي القعدة1373 ه�, المواف���ق 1954 م, في اإيران, 

ف���ي مدينة )كرند( الت���ي �سافر اإليها وهو يحمل معه اآلم المر�س, وُحمل جثمانه من 

اإي���ران اإلى مدينة النجف الأ�سرف حيث وادي ال�سالم مقبرة النجف الأ�سرف, وُدفن 

في قبره الذي اأعّده لنف�سه عندما �سعر بدنّو اأجله وقرب �ساعته.

واأّرخ وفاته ال�سيخ علّي البازّي قائاًل:

مدينُة العلم بكْت قطَبها الحّجة العظمى, مثال التقى

اأب���ا حلي���م كيف يجدي الُب���كا؟ الديُن قد اأ�سب���ح ينعاك, والأّيام ق���د فقدت خيرة 

تاأريخها

وَم���ن اإلى الإ�سالم اإن�سان عي���ن فقيه �سرع, �سافع الن�ساأتي���ن عليك والنوح و�سفق 

اليدين؟!

التي بها انجلى كّل رين وافتقدت فيك الإمام الح�سين
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منهجّية التحقيق:

اعتم���دت في تحقيق هذه الر�سالة على الن�سخ���ة المطبوعة في قم, ال�سادرة عن 

وف�سيت على ن�سخ���ة الكتاب ال�سادرة 
ُ
دار الكت���اب للطباعة والن�س���ر, والمطبوعة بالأ

عن المطبعة الحيدرّية في النجف عام 1368 ه�, واقت�سرُت في ذلك على الخطوات 

الآتية:

�سبط الن�ّس, من حيث التقطيع والتوزيع والت�سحيح.- 1

ت�سحيح الأخطاء المطبعّية والإمالئّية الوا�سحة بدون الإ�سارة اإليها.- 2

ا�ستخراج الآيات القراآنّية.- 3

خ���رى ال���واردة ف���ي الر�سالة م���ن الم�سادر - 4
ُ
ا�ستخ���راج الن�سو����س والأق���وال الأ

المنقول���ة عنها مبا�سرة اأو بالو�ساطة, وقد اقت�سرت فيه���ا على ِذكِر بع�ِس اأهّم 

جة لها: اإذ لو اأردنا التو�ّسع في ِذكر الم�سادر لخرج بنا المقام  الم�سادر المخرِّ

ّلَف في 
ُ
ع���ن هدف الر�سالة الموؤّلفة لأجله, والتف�سيل موك���ول اإلى مظاّنه, مّما اأ

.Q ,خ�سو�س منهج و�سيا�سة الإمام اأبي عبد اهلل الح�سين

ا�ستخ���راج الأبي���ات ال�سعرّي���ة الت���ي وردت ف���ي الر�سالة, مع ترجم���ة مخت�سرة - 5

لقائلها.

التعريف ببع�س الأعالم والوقائع المذكورة في الر�سالة.- 6

تو�سي���ح المطالب المهّمة, ب�سرحها والتعليق عليه���ا, اأو اإحالتها على م�سادرها - 7

الأ�سلّية.

�سرح معاني الكلمات الغام�سة والغريبة.- 8

اأدرجُت عّدة عناوين لتو�سيح روؤو�س المطالب, وو�سعتها بين الع�سادتين.- 9

األحقُت باأ�سل ر�سالتنا هذه ر�سالًة �سغيرًة كانت قد وردت اإلى ال�سيخ محّمد - 10

ح�سي���ن اآل كا�س���ف الغط���اء, قّد�س �سّره, م���ن مدينة م�سيغن ف���ي اأمريكا, 
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بتاري���خ �سه���ر ربيع الآخ���ر �سنة1358 ه�, م���ن المدعّو عبد اهلل ب���ّري, ورّد 

ال�سيخ, قّد�س �سّره, عليها, الذي كتبه بتاريخ27  ربيع الآخر �سنة1358 هـ: 

المن�سورين في كتابه »جّنة الم���اأوى«: ل�سلتهما الوثيقة بمو�سوع ر�سالتنا, 

اإتمامًا للفائدة.

اأبقي���ُت عل���ى الهوام�س الت���ي اأدرجه���ا ال�سيخ كا�س���ف الغطاء وال�سّي���د القا�سي - 11

ول���ى جمل���ة »من���ه قّد�ص �س���ّره«, واأ�سف���ت اإليها 
ُ
, واألحق���ت بالأ

)1(

الطباطبائ���ّي

التخريج���ات الجديدة وفق الم�سادر الت���ي اعتمدتها في التحقيق, وجعلتها بين 

الع�سادتين.

وفي الختام:

�س���دي جزي���ل �سكري اإلى كّل من اأ�سه���م واأعان في ن�سر ه���ذه الر�سالة اإلى المالأ 
ُ
اأ

العلم���ّي, ول �سّيم���ا الأخ ال�سيخ ع���الء ال�سعيدّي, الذي لفت نظري اإل���ى هذه الر�سالة 

القّيم���ة و�سرورة تحقيقها ون�سرها, واإلى �سماحة العاّلمة ال�سّيد علّي الخرا�سانّي ِلما 

اأتحفن���ي به م���ن ملحوظاته النافعة, واإل���ى الأخ المحّقق ال�سّيد محّم���د علّي الحكيم, 

الذي اأعانني في اإبراز الر�سالة بما يليق بها.

ول يفوتني اأن اأ�سكر هيئة تحرير مجّلة »تراثنا« ِلما بذلوه في هذا المجال..

داعيًا المولى العلّي القدير اأن يوّفقنا جميعًا ِلما فيه خدمة المذهب الحّق مذهب 

 التبريزّي, ُول����د في تبريز �سن����ة 1331 ه�, عال����م فا�سل, در�س 
ّ
 القا�سي الطباطبائ����ي

ّ
)1(  - ه����و: ال�سّي����د محّم����د عل����ي

المقّدمات في تبريز عند والده ال�سّيد محّمد القا�سي وعّمه ال�سّيد اأ�سد اهلل القا�سي وغيرهما من اأ�ساتذة الحوزة 

العلمّية هناك, ثّم �سافر اإلى مدينة قّم المقّد�سة �سنة 1357 ه�, فاأخذ عن علمائها حّتى مرحلة البحث الخارج, وفي 

 ,Q بن اأبي طالب 
ّ
�سنة1369 ه�, وبعد اأن اأكمل مرحلة ال�سطوح �سّد الرحال اإلى مدينة جّده اأمير الموؤمنين علي

P, اإلى النجف الأ�س����رف, لالغتراف من نمير علمائها, 
ّ
اإل����ى حيث القّبة التي يرق����د تحتها باب مدينة علم النبي

والرت�س����اف م����ن مناهل فطاحلها, ثّم عاد اإلى مدينته تبريز �سنة1372 ه�, بعد اأن حاز على درجة الجتهاد, واّتجه 

خرى. له موؤّلفات عديدة, منها: كتاب في 
ُ
نحو التاأليف والتحقيق واإقامة �سالة الجماعة مع اأداء واجباته الدينّية الأ

علم الكالم, اأجوبة ال�سبهات الواهية, ر�سالة في اإثبات وجود الإمام Q في كّل زمان, عائلة عبد الوّهاب, حديقة 

�ستاذه ال�سي����خ محّمد ح�سين اآل كا�سف الغطاء, مع 
ُ
ال�سالحي����ن. وم����ن اأعماله: جمع وترتيب كتاب »جّنة الماأوى« لأ

اإ�ساف����ة بع�����س البحوث العلمّية والتاريخّي����ة والتعليقات النافعة اإلي����ه, و�سعى في طبعه ون�س����ره لأّول مّرة في تبريز. 

ا�ست�سهد, قّد�س �سّره, في تبريز في:11  ذي الحّجة 1399 هـ.
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اأه���ل البيت R, وبّث علومه���م ون�سرها, اإّنه ِنعم المول���ى والمجيب, واآخر دعوانا 

اأِن.. »الّله���ّم ك���ن لولّي���ك الحّجة بن الح�س���ن, �سلواتك عليه وعل���ى اآبائه, في هذه 

ال�ساع���ة, وفي كّل �ساعة, ولّي���اً وحافظاً, وقائداً ونا�سراً, ودلياًل وعيناً, حّتى ت�سكنه 

اأر�سك طوعاً, وتمّتعه فيها طويال«.

والحم���د هلل اأّول واآخ���رًا, و�سّلى اهلل على �سّيدنا محّمد واآل���ه الطّيبين الطاهرين 

المع�سومين المنتجبين, و�سّلم ت�سليمًا كثيرًا.

علّي جالل باقر الداقوقّي



كتاب ال�شيخ عبد المهدي مطر

 ح�سرة الإمام الحّجة- والدي- دامت بركاته, كتابًا كان قد ورد اإليه, 
)1(

دف���ع اإليَّ

ه: من النا�سرّية, 20 �سّوال �سنة 1348 هـ. هذا ن�سّ

�سّيدي حّجة الإ�سالم, ومرجع الأنام, اآية اهلل ال�سيخ محّمد ح�سين كا�سف الغطاء 

ُمّد ظّله.

اإّن بع����س الموا�سيع التي لي�ست بذات اأهّمّية رّبما تعر�س عليها عوار�س الت�سكيك 

وط���وارئ النقد فتكون اأهّم نقط���ة يوّجه اإليها ال�سوؤال, فالعفو اإن كان ال�سوؤال في هذا 

�سيء من الرّكة في الب�سيرة, اأو ال�سعف في العار�سة, اإذا كانت الظروف قد طّورته 

اإلى هذا الحّد.

م���ولي! ي�س���األ الم�سّكك اأو الناقد عّم���ا اإذا كان الح�سي���ن Q عالمًا بقتله في 

ِه اإلى الهتك, ولي�س في تعري�سه  �َس بِعْر�سِ خروج���ه اإلى كربالء و�سبي عياله, فقد عرَّ

ه���ذا �س���يء م���ن الح�سن العقل���ّي المعنوّي ي���وازي قبح الهت���ك, وُكْنُت قد اأجب���ُت: اأّن 

 ,Q ,موّيين, لم تكن تح�س���ل بقتل الح�سين
ُ
الهت���ك فيه مزيد �سناع���ة لأعمال الأ

موّيين, والبروز 
ُ
فح�س���ب, وكانت الغاي���ة للح�سين Q في خروجه اإطفاء نائ���رة الأ

في المظلومّية بكّل مظاهرها, من قتل, وحرق, و�سبي.

 ,Q ,غير اأّن الم�سّكك لم يقنع اأن تكون و�سائل الإطفاء قد قّلت على الح�سين

وهو بذلك المظهر الدينّي, حّتى احتاج اإلى عر�س عائلته على الهتك.

فالأم���ل اأن تفي�س���وا علينا م���ن فيو�سات اأنوارك���م وجلّي بيانكم: ليق���ف الم�سّكك 

والناقد على �سراط العتقاد.

خادمكم عبد المهدي

)1(  - المتحّدث هو: ال�سيخ عبد الحليم ابن ال�سيخ محّمد ح�سين كا�سف الغطاء.



)جواب ال�شيخ عبد الحليم كا�شف الغطاء(

وعلم���ت اأّن هذا الكت���اب من الفا�سل الأديب ال�سيخ عبد المهدّي مطر دام ف�سله, 

وبع���د اأن ا�ستوفيت���ه بالنظر اأمرني الوالد اأن اأكتب في ه���ذا المو�سوع جوابًا عن ذلك 

ال�س���وؤال, واأن اأعتم���د على نف�س���ي بدون ال�ستعان���ة بكاتب اأو كت���اب, اإّل ما يق�سي به 

التاري���خ, فكتب���ت ما يل���ي: ال�سّك عّلة الب���دع, ومن�ساأ الف�ساد, واخت���الف العقائد, ما 

, كثيرًا ما يطراأ على فكر الم���رء فيغّير مجراه ويف�سد عليه 
)1(

م���ن اأم���ر اإّل معّر�س له

معتقده, حّتى من البعيد اأن يخلو منه امروؤٌ في هذه الحياة الدنيا: لذلك من ال�سالح 

للمرء اإزالته باأن ينظر فيه من هو اأح�سف عقاًل, واأثبت راأيًا, واأ�سمى فكرًا.

وم���ن تلك الت���ي تالعبت دول ال�س���ّك في اأ�سبابه���ا, وكثر اللغط به���ا: هي الواقعة 

, وبالحرّي اأن تداولته���ا ال�سكوك, 
)2(

ال�سهي���رة, وحّق���ًا اإّنها الواقع���ة, جّلت وعظم���ت

وتالعبت بها الأفكار, و�سخ�ست اإليها الأنظار.

والآن, فلن���داول فكرن���ا فيها اإجاب���ة للطلب, واإن كّن���ا ل�سنا من اأ�سح���اب الأفكار 

ال�سامية والآراء الثاقبة, لكّن الفكر يظهر من الرّد والبدل على نتيجة ناجعة.

فنق���ول: اإّن���ا اإذا نظرنا اإلى تاريخ الحروب والوقائع نرى منها ما ظهر با�سم الحّق 

والواج���ب الدين���ّي, وهي التي تقع بي���ن منتحلي الأدي���ان والفرق واأ�سح���اب الحقوق 

وال�سي���ادة, وهي محّل البح���ث ومجال النظر. ومنها ما ظهر بمظه���ر حربّي �سيا�سّي 

مم.
ُ
�سرف, وهي الحروب ال�سيا�سّية التي تقع بين الأ

وبم���ا اأّن واقعة الطّف واقعة مذهبّية داخلّية ظهرت با�سم الحّق والواجب الدينّي, 

ل يمك���ن الغور في البحث عنه���ا اإّل بعد اأن نبّين ذاتّي���ة الح�سين, Q, من الجهة 

الدينّية عندنا, ونجعلها مقيا�س البحث.

فالمعتق���د فيها اأّنها ذاٌت مقّد�سٌة ل يعتبر بها الخطاأ والزلل, َتْعَلُم بالمغّيبات قبل 

)1(  - كذا في الأ�سل, ولعّل الأقرب اإلى ال�سواب: ما من امرئ اإّل معّر�ٌس له, اأو ما من اأمر اإّل عر�سٌة له, اأي: عر�سٌة لل�سّك.

)2(  - اأي واقعة الطّف الأليمة في كربالء, في عا�سوراء �سنة 61 هـ.
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وقوعها باإذن اهلل, وهذا العتقاد هو داعي البحث ومجل�س ال�سّك.

فالح�سي���ن, Q, كم���ا كان عالمًا بقتله في خروجه, كذلك كان عالمًا بقتله في 

موّيين من ال�سغائن والأحقاد القديمة على بني ها�سم, 
ُ
بقائ���ه: اإذ من المعلوم ما لالأ

فهم يتطّلبون اأدنى حّجة وفر�سة للفتك بهم.

���ب والت�سّلب علي���ه, تاأّهب   الجائ���ر لّم���ا راأى م���ا للعلوّيين م���ن التع�سّ
)1(

فيزي���د

لالنتق���ام, فاأو�سى جميع ولته وعّمال���ه بالح�سين, Q, �سّرًا حّتى ولو ُوجد متعلِّقًا 

باأ�ست���ار الكعبة, لكّن لين العّمال وترّددهم في اقتحام مهلكة جهّنمّية كهذه مّما اأمهل 

الح�سي���ن, Q, اأن ي�س���ل اإل���ى كرب���الء, ولذلك ترى يزي���د اأْكَثَر من ع���زل الولة 

والعّم���ال اأّيام الح�سين Q, واأّن الح�سي���ن خاطر الموت قبل اأن ي�سل اإلى كربالء 

مّرتين, ولكّن ق�ساء اهلل حال دون ذلك:

 والي المدينة 
)2(

اأّوًل: ف���ي المدينة, وذل���ك اأّن خالد بن الحكم اأو الوليد ب���ن عتبة

اأر�سل اإلى الح�سين وابن الزبير ر�سوًل, فذهبا معًا اإليه, وكان عنده مروان بن الحكم, 

موّية, ترعرع في تدمر 
ُ
)1(  - ه���و يزي���د بن معاوية بن اأبي �سفي���ان, ُولد �سنة22 وقيل �سن���ة 27 هجرّية, ثاني ملوك الدول���ة الأ

فن�س���اأ ن�س���اأة بدوّية, وكان دائم ال�سغل بال�سيد والعبث واللهو وال�سراب, يدخ���ل المغّنين اإلى ق�سر معاوية »الخ�سراء« في 

ّمه: مي�سون بنت بحدل بن حنيف الكلبّية, و«كل���ب« قبيلة كانت ن�سرانّية, اأ�سلمت بعد الفتح 
ُ
ج���وف اللي���ل مع علم معاوية. اأ

الإ�سالمّي لل�سام.

كان يزي���د اأّول م���ن �س���ّن المالهي في الإ�سالم, واآوى المغّني���ن, واأظهر الف�سق و�سرب الخمر, وكان ين���ادم عليها جون- موله- 

والأخطل ال�ساعر, وظهر الغناء بمّكة والمدينة في اأّيامه, واأظهر النا�س �سرب ال�سراب, وكان يفعل فعل المجو�س من نكح 

ّمهات والمحارم, ويّتخذ الغلمان والقيان.
ُ
الأ

ذك���ر الموؤّرخ���ون اأّنه اأمر م�سلم بن عقب���ة با�ستباحة المدينة ثالثة اأّيام ف���ي وقعة الحّرة, وقتل اأهلها الأبري���اء من اأطفال ون�ساء 

و�سيوخ وحّتى بقّية �سحابة ر�سول اهللP. واأمر اأي�سًا الح�سين بن نمير باإحراق الكعبة بالمنجنيق ورميها بالّنار والحجارة 

حرقت البني���ة. اإ�سافة اإلى كّل ه���ذه الأفعال ال�سنيعة, فاإّن���ه ارتكب جريمة يندى لها جبي���ن الب�سرّية ووجه 
ُ
حّت���ى هّدم���ت واأ

التاري���خ اإل���ى يوم القيامة, األ وه���ي جريمة قتل �سبط النبّي P و�سّي���د �سباب اأهل الجّنة الإمام الح�سي���ن بن علّي بن اأبي 

طالب, Q, واأخذ عياله ون�سائه �سبايا, فهذه الجريمة النكراء هي وحدها كافية باأن تخرج يزيد اللعين من الّدين والمّلة.

انظ���ر: الطبق���ات الكبرى لبن �سعدج 4 �س 212, اأن�ساب الأ�سراف ج 5 �س 229- 376, الإمامة وال�سيا�سة ج 1 �س 234, وج 2 

����س 5- 17, تاري���خ اليعقوبّي ج 2 ����س 154, تاريخ الطبرّي ج 5 �س 623, الفتوح- لبن اأعثم- ج 3 �س 180- 188, البدء 

والتاريخ ج 2 �س 241- 244, العقد الفريد ج 3 �س 362, مروج الذهب ج 3 �س 67- 72, الأغاني ج 8 �س 336, البداية 

والنهاية ج 8 �س 181- 189, وللمزيد من التف�سيل راجع: كتاب »يزيد في محكمة التاريخ« لجواد القزوينّي.

)2(  - ال�سحي���ح ه���و: الوليد بن عتبة بن اأبي �سفيان, وّله معاوية على المدينة �سنة 58 بعد اأن عزل عنها مروان. بعث له يزيد 

ب���ن معاوي���ة ر�سالة يطلب فيها منه اأن ياأخذ البيعة له من الإمام اأبي عبد اهلل الح�سين Q بعد هالك اأبيه. انظر: تاريخ 

الطبرّي ج 3 �س 252, تاريخ اليعقوبّي ج 2 �س 154, الكامل في التاريخ ج 3 �س 377.
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فقال للح�سين Q: بايع!

فقال: »ل خير في بيعة �سّراً«.. اإلى اآخره.

�سدد يدك يا رجل فال يخرج حّتى يبايعك, فاإن اأبى فا�سرب عنقه.
ُ
فقال مروان: اأ

وق���ال الزبير: قد علمت اأّنا كّنا قد اأبينا البيع���ة اإذ دعانا اإليها معاوية, وفي نف�سه 

علينا ما ل نجهله, ومتى ما نبايعك لياًل على هذه الحالة ترى اأّنك قد اأغ�سبتنا على 

اأنف�سنا, دعنا حّتى ن�سبح وتدعو النا�س اإلى البيعة فناأتيك ونبايعك بيعة �سليمة, ولم 

يزال به حّتى خّلى عنهما وخرجا.

فقال مروان: تركتهما؟! واهلل لن تظفر بمثلها منهما اأبدًا!

فق���ال: ويحك! اأت�سير عَليَّ اأن اأقتل الح�سين؟! فواهلل م���ا ي�سّرني اأّن لي الدنيا وما 

فيها, وما اأح�سب اأّن قاتله يلقى اهلل بدمه اإّل خفيف الميزان يوم القيامة.

.
)1(

فقال مروان م�ستهزئًا: اإن كنت اإّنما تركت ذلك لذلك فقد اأ�سبت

.
)2(

وعلى اأثر ذلك ُعزل خالد, اأو الوليد

 :Q ,الحّر الرياحّي وعار�س���ه, وقال له الح�سين ,Q ,ثاني���ًا: لّما �سادف

.
)3(

»ثكلتك اأُّمك«.. اإلى اآخره

وم���ا ذكرنا ذلك اإّل ليّطلع الناقد على ت�سّدد يزيد في طلب الح�سين, Q, واأن 

ل ُبّد من قتله ما دام ممتنعًا!

 Q ,وبما اأّن القتل كان عند العرب اأمرًا هّينًا ل اأثر له في نفو�سهم, اآثر الح�سين

)1(  - انظر: تاريخ خليفة بن خّياط �س177 , اأن�ساب الأ�سراف ج 5 �س 313- 317, تاريخ الطبرّي ج 3 �س 269- 270, مقتل 

الح�سي���ن- لب���ن اأعثم الكوف���ّي- �س 15- 20, مقتل الح�سين- للخوارزمّي- ج 1 ����س 268, البداية والنهاية ج 8 �س 118, 

تاريخ ابن خلدون ج 3 �س 24, الملهوف على قتلى الطفوف �س 96- 98.

)2(  - ال�سحي���ح ه���و: الوليد, كما �سبق اأن اأ�سرنا, وقد عزله يزيد ع���ن المدينة ووّلى بدًل عنه عمرو بن �سعيد الأ�سدق. انظر: 

تاري���خ الطب���رّي ج 3 �س 304, حوادث �سنة 60 ه�, الكامل في التاريخ ج 3 �س380 حوادث �سنة 60 ه�, تاريخ ابن خلدون ج 

3 �س 25, حوادث �سنة 60 هـ.

)3(  - انظر تف�سيل الحوار الذي دار بين الإمام اأبي عبد اهلل الح�سين Q وبين الحّر بن يزيد الرياحي في:

تاري���خ الطب���رّي ج 3 �س 305- 306, حوادث �سنة 61 ه�, مقتل الح�سين-لبن اأعثم �س 89- 96, مقتل الح�سين- للخوارزمّي ج 

1 �س 329- 333.
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القتل في خروجه مع الهتك, ِلما له من التاأثير العظيم على نفو�س العرب, ومن العاقبة 

مّية, حذرًا من اأن يقتل في حرم جّده, ويذهب دمه هدرًا بال تاأثير 
ُ
الوخيم���ة عل���ى بني اأ

عظي���م على العالم الإ�سالم���ّي, ول الح�سول على �سرف خالد ي�ستح���ّق تمام الإعظام 

, واأّما ما قلت 
)1(

للعلوّيي���ن, اأو الح�سول به على اأتباع يتظّلمون لهم ويتطّلبون بحقوقهم

من اأّنه لي�س هناك ح�سن معنوّي يوازي قبح الهتك..

فه���ل هناك ح�سن معن���وّي اأكبر من تلك المحا�سن التي تقّدمت, من �سرف خالد, 

واإظه���ار مظلومّيته, والح�سول على اأتباع, اإلى غي���ر ذلك؟! والهتك- واإن كان قبيحًا 

في حّد ذاته- لم يظهر هنا للعالم بمظهر القبح, بل ظهر بمظهر المظلومّية.

..Q ,واأّما ما قلت: اإّن و�سائل الإطفاء لم تك قد قّلت على الح�سين

فذل���ك �سحي���ح, لم تك قد قّلت عليه, لكّن تلك الو�سائل ل تلبث اأن يتال�سى اأثرها 

ب���زوال الح�سي���ن كاأن لم تك �سيئ���ًا: فاإّنا اإذا نظرنا اإلى الو�سائ���ل التي يّتخذها الثائر 

بحّدها تنح�سر:

ّمة ت�ستفّز من 
ُ
اأّوًل: بو�سيل���ة �سيا�سّية: دعايًة تكون في بادئ اأمرها �سلمّية تجعل الأ

تل���ك الدولة حّتى تث���ور عليها, وذلك باأن تن�سر بينها مثالب تاريخ تلك الدولة وفظائع 

اأعماله���ا, وهذه ل تكون اإّل بعد م�سّي مّدة من الزمن على الدولة, حّتى تتراكم عليها 

مثالب التاري���خ, واأّنه يحتاج في ن�سرها وت�سكيل جمعّيتها اإلى زمن غير ق�سير, واأّنها 

 ,Q ,تحتاج اإلى �سيا�سة ودهاء وكذب, وهذه ل يمكن اأن يقوم بها رجل كالح�سين

)1(  - لق���د اأورد اب���ن ع�ساكر حديثًا اأحبب���ت اأن اأذكره هنا لمنا�سبته للمقام, قال: و)حدثنا( مو�س���ى بن اإ�سماعيل, )حدثنا( 

جعفر بن �سليمان, عن يزيد الر�سك, قال: حّدثني من �سافه الح�سين, قال: راأيت اأبنية م�سروبة بفالة من الأر�س, فقلت: 

لمن هذه؟ قالوا: هذه لح�سين. قال: فاأتيته فاإذا �سيخ يقراأ القراآن, قال: والدموع ت�سيل على خّديه ولحيته, قال: قلت: باأبي 

, ول اأراهم اإّل  ّم���ي ي���ا بن ر�سول اهلل! ما اأنزلك هذه البالد والف���الة التي لي�س بها اأحد؟! فقال: هذه كتب اأهل الكوفة اإليَّ
ُ
واأ

, ف���اإذا فعلوا ذلك لم يدعوا هلل حرمة اإّل انتهكوها, في�سّلط اهلل عليهم م���ن يذّلهم, حّتى يكونوا اأذّل من فرم الأَمة:  قاتل���يَّ

 .Q يعني منفعتها. انظر: تاريخ دم�سق ج 14 �س 216, ترجمة الإمام الح�سين ابن علّي

ًة, م���ن بعد ذاك اليوم اإلى يومن���ا هذا, واإلى يوم  اأق���ول: ف���واهلل ما التفّرق وال���ذّل الذي يعي�سه الم�سلم���ون عاّمًة, والعرب خا�سّ

الوقت المعلوم, اإّل نتيجة الجريمة ال�سنعاء التي ارتكبها يزيد واأعوانه, بقتلهم �سّيد �سباب اأهل الجّنة ابن بنت ر�سول اهلل 

وريحانته الإمام الح�سين Q, وخذلن غيرهم, ور�سا و�سكوت اآخرين, من قبل وقعة الطّف الفظيعة وحّتى زماننا هذا, 

ْقهم ِفَرقاً, واجعْله���م َطَرائَق ِق���َدداً, ول ُتْر�ِص الولَة عنهم  فح���ّق عليهم دع���اوؤه Q: »الّلهمَّ اإْن مّتعَتهم اإلى حي���ن َفَفرِّ

اأبداً: فاإّنهم َدَعونا ِلَيْن�سرونا, ثمَّ َعَدْوا علينا فقتلونا«. انظر: الإر�ساد ج 2 �س 110- 111.
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�ٌس- بامتناعه عن البيعة- للقتل, غير لئق به الكذب. ظاهر في اأوائل الدولة, ُمَعرَّ

ثانيًا: بو�سيلة حربّية: وهي تقوم باإ�سهار ال�سيف, وهي التي ل َمَفرَّ للح�سين منها, 

وه���و اأن ي�سه���ر ال�سي���ف في مّك���ة والمدينة, فيذهب م���ع اأ�سحابه الثائري���ن من اأهل 

المدين���ة لي����س له اأثر في التاأري���خ عظيم, فاإّنه ل يالقي من تل���ك الفجائع التي تاأخذ 

بالق�س���ط الأوف���ر من التاأثير على النفو����س, فيذهب الح�سين ف���ي المدينة كما ذهب 

اأ�سحاب���ه, من عبد اهلل ب���ن الزبير وغيره من اأهل المدين���ة, ل اأثر لهم في �سفحات 

المجد والتاأريخ, فقط اأّنه يمتاز منهم بما له من الح�سب ال�سريف, وهذا ل يزيد كّفة 

الميزان �سيئًا ُيذكر ما لم يبا�سره �سيء اآخر.

فيّت�س���ح من ذل���ك للناقد اأن ل �سبيل ل���ه في النتقاد عل���ى الح�سين, Q, في 

خروج���ه, وهو ي���رى اأّن الو�سائل التي بيد الح�سين Q ل ت�س���ع اأثرًا خالدًا, ويرى 

اأن ل ُب���ّد ل���ه من القتل, واإذا قتل ب�سورة ب�سيطة غير مفجعة لم توؤّثر في النفو�س اأثرًا 

كبيرًا, فنقول: ُقتل كاأ�سحابه, واأكثر العرب يموت قتاًل.

ل به َعَليَّ الفكر: وال�سالم. وهذا اآخر ما تف�سّ

عر�ض الجواب على ال�شيخ محّمد ح�شين كا�شف الغطاء

ث���ّم اإّني رفعت ه���ذا البيان وعر�سته عل���ى مطالع والدي, الحّج���ة ال�سامية, وبعد 

اأن ا�ستوف���اه بالنظ���ر, قال: اإّن���ه واإن كان عل���ى مقربة من ال�سواب, ولك���ن ل اأح�سب 

اأّن الخ�س���م اأو الم�س���ّكك يقنع به, ول ُت���زاح عنه به العّلة, ول تنقط���ع به الخ�سومة, 

والم�ساألة تحتاج اإلى ت�سريح من البيان اأو�سع من هذا.

ث���ّم اأوعز بالح�سور لديه في اأوقات فراغ���ه, والجل�سات التي ينتهزها من متراكم 

اأ�سغال���ه, بالبحث والمطالع���ة والتدري�س وف�س���ل الخ�سومات, فاأمل���ى عَليَّ في عّدة 

مجال����س عّدة وج���وه حا�سمة لل�سبهة, وقاطع���ة للحجاج, فجاءت ر�سال���ة من اأبدع ما 

يكون في بابها, بل هي باكورة الإبداع في مو�سوعها.
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جواب ال�شيخ كا�شف الغطاء 

قال, دامت بركاته وامتّدت فيو�ساته:

َكَتْب���َت اإل���يَّ اأّيها الفا�سل- م���ّدك اهلل منه بالع���ون والعناية- تذكر �س���وؤال الناقد 

الم�س���ّكك عن الح�سين, Q, اإذا كان عالمًا بقتله ف���ي خروجه اإلى كربالء و�سبي 

ِه اإلى الهتك. �َس ِبِعْر�سِ عياله, فقد َعرَّ

واأّن���ك اأجبت: ب� »اأّن الهتك فيه مزيد �سناعة لأعم���ال الأُموّيين لم تكن تح�سل 

بقتل���ه فح�سب«, وذك���رت اأّن الم�سّكك لم يقنع بهذا الجواب, وطلبت مّنا جلّي البيان 

ليقف الم�سّكك على �سراط العتقاد.

فنقول واهلل الم�ستعان:

اأّوًل: اإّن ه���ذا ال�سوؤال واأمثاله من البحث والنظ���ر الذي يتمّخ�س عن العترا�س 

والتحّدي لأعمال الأئّمة, ب���ل ولأعمال ر�سول اهلل وخلفائه المع�سومين �سالم 

�سول مذهبنا مع�سر الإمامّية, اّلذين قادنا الدليل 
ُ
اهلل عليهم, ل موقع له على اأ

.
)1(

ولئك النفر المخ�سو�س
ُ
والبرهان اإلى القول بع�سمة اأ

ة, واأعمالهم الت���ي ت�سدر عنهم طول حياتهم  فلي����س عندنا في مناهجهم الخا�سّ

ْدَق الطاعِة,  بين الب�سر, اإّل كمثل َرُجل َعَرَف ِمْنُه الَمِلُك تمام الَكفاَءِة, واأْحَرَز ِمْنُه �سِ

فاأر�سَل���ه �سفيرًا اإلى قوم, َيُبثُّ بينهم الدعاية, ويقوم فيهم بالإر�ساد والهداية, وزّوده 

بمناهج مخ�سو�سة, واألزمه اأن ل ينحرف عنه قيد �سعرة.

ول���كّل واحد من الأنبياء والأئّمة �سجلٌّ خا�سٌّ به, من بدء قيامه بال�سفارة والدعوة 

���ة, والِحَكِم التي  اإل���ى منته���ى اأجله, ح�س���ب الم�سال���ح ومنا�سبات الظ���روف الخا�سّ

اقت�ست لذلك الَمِلك الَحكيم اأن ي�سّجلها على ذلك ال�سفير, ِمن قتل, اأو �سّم, اأو اأ�سر, 

اأو غير ذلك من ق�سايا الت�سحية والمفاداة.

)1(  - راجع مباحث الإمامة في: دلئل ال�سدق ج 4 �س 205 وما بعدها.
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وع���بء ال�سوؤال وعبء البحث عن تلك الِحَك���م والأ�سرار مطروٌح عن الرعية, وهو 

تكّل���ٌف زائد, بل رّبما يكون نف�س ال�سفير غي���ر واقف عليها تمامًا, اإّنما يجد في �سجّل 

اأحوال���ه: عليك اأن تبذل نف�سك للقتل في الوقت الفالني: فيقول: �سمعًا وطاعة: ولي�س 

ل���ه حّق ال�سوؤال والمراجعة عن الحكمة اأو الم�سلحة بعد اأن كان من اليقين على مثل 

 وعزاِئَمُه ُكلَّها ُمنَبِعَثٌة عن اأق�سى ما يمكن من 
)1(

�سوء ال�سم�س اأن ق�سايا ذلك الَحَكم

ال�سالح ومعالي الحكمة, لي�س في الإمكان اأبدع مّما كان.

وكّل ه���ذه النظرّي���ات �سل�سلة عقائ���د يبتني بع�سه���ا على بع����س, وكّلها مدعومة 

بالحّج���ة والبرهان مّم���ا تمّخ�ست عن عق���ول الفال�سفة واآراء الحكم���اء من معاهد 

العل���م والتاأري���خ, وكّلها فروع اأ�س���ل واحد, ينتهي اإليه البح���ث والجدل, وتنقطع عن 

الخ�سومة.

وم���ا ه���و اإّل اإثبات العناي���ة الأزلّية والقّوة القاه���رة ال�ساعرة, واأّنه���ا هي المدّبرة 

, وبعد 
)2(

لهذه العوامل, ل الطبيعة العمي���اء والماّدة ال�سّماء الفاقدة للح�ّس وال�سعور

اإثب���ات تلك العناية ور�سوخ العتقاد بها يهون وي�سه���ل اإثبات ما يتفّرع عليها من تلك 

النظرّيات.

واأّن ِم���ْن لزم تل���ك العناي���ة, بعث الُه���داة والُمر�سدي���ن البالغي���ن اأق�سى مراتب 

الكم���ال الب�سرّي: لتكميل الناق�سين من بني جن�سه���م, ول يت�سّنى التكميل والهتداء 

اإّل بالت�سلي���م والنقياد لهم, واليقين بع�سمتهم عن الخطاأ والخطيئة, واأّنهم موؤّيدون 

بتلك العناية.

وبع���د الإلزام بكّل هاتيك المبادئ عن براهينها, ل يبقى مجال لل�سّك والرتياب, 

والنق���د والعترا����س في �سيء من اأعماله���ا مهما كانت في الفظاع���ة وال�ستنكار في 

مطارح العقول المحدودة والأفكار المحجوبة.

)1(  - كذا في الأ�سل, والظاهر اأّنه ت�سحيف: »الحكيم«, بقرينة: »المِلك الحكيم« التي جاءت قبل عّدة اأ�سطر.

)2(  - اإ�سارة اإلى الماّدّيين اّلذين ي�سّلمون بوجود الماّدة وحدها, وبها يف�ّسرون الكون والمعرفة وال�سلوك, ويقولون باأّن الطبيعة 

هي المدّبرة لعوامل الكون.
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{ۈ ٴۇ ۋ  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې     ى ى 

.
)1(

ائ ائ  ەئ ەئ وئ}

ولع���ّل اإل���ى ذلك اأ�ساروا, �س���الم اهلل عليهم, بقولهم- اإْن �س���ّح الحديث- : »نحن 

اأ�سرار اهلل المودعة في هياكل الب�سرّية: يا �سلمان! اأنزلونا عن الربوبّية ثّم قولوا 

فينا ما ا�ستطعتم, فاإّن البحر ل ينزف, و�سّر الغيب ل ُيعرف, وكلمة اهلل ل ُتو�سف, 

.
)2(

؟ وبَم؟ فقد كفر« ومن قال هناك: ِلم؟ وممَّ

)3(

ولعّل المراد بالكفر معناه الأّول, وهو الظالم

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
)3(

َك�����ْاِف�����ْر اْل���لَّ���ي���َل  نَّ 
َ

اأ ���حَّ  ����سَ اإِْن 

يعن���ي: اإْن تعّر����سَ لتل���ك العترا�س���ات فقد َظلَم واأظل���َم كمن خا�س ف���ي ُلّج من 

الظلم���ات. وم���ا ذكرُت هذه النب���ذة اإّل لالإ�سارة اإلى جواب ذل���ك ال�سوؤال من الوجهة 

ل عليه الم�سّكك الناقد, ول يعتّد به  الدينّية مح�سًا, واإن كنت اأعلم اأّن ذلك مّما ل ُيَعوِّ

���ر, �سّيما لو كان مّمن ل يعرف الح�سين, Q, كما تعرفه علماء  الُمْعَتِر����سُ الُمَتَحيِّ

, ف�ساًل عن الغلط 
)4(

ها, اإمامًا مع�سومًا ل يتطّرق اإليه العبث والعيث ال�سيع���ة وخوا�سّ

وال�ستباه, بل غاية ما يقول فيه اأّنه من َعِلّيِة الرجال واأفا�سلهم, ن�سبًا ونف�سًا و�سجاعة 

وبراعة, لكن ل يمنع ُكلُّ ذلك ِمْن اأْن يجري عليه ما يجري على غيره ِمن نوابغ الدهر, 

)1(  - �سورة الن�ساء الآية 65.

)2(  - اللمعة البي�ساء- للتبريزّي �س 64- 65 عن معاني الأخبار, الأنوار الالمعة في �سرح الزيارة الجامعة- لل�سّيد عبد اهلل 

�سّبر �س 210.

)3(  - عجز بيت من ق�سيدة لل�ساعر بهاء الّدين زهير, المتوّفى656 ه�, وتمامه في الديوان, �س 156:

ك������اِف������ْر ال�����ل�����ي�����َل  اأّن  �������س������حَّ  ل����������ي ف��������ي��������َك اأج�������������������ُر م������ج������اِه������د اإْن 

والَكف���ر- لغ���ًة-: �ستر النعمة, واأ�سله الَكفر- بالفتح, اأي: ال�ستر, ومنه �ُسّمَي المزارع كافرًا ل�ستره البذر, وقيل: الليل كافر, لأّنه 

ي�ست���ر بظلمت���ه كّل �سيء, وَكَفر اللي���ُل ال�سيَء, وَكفر عليه بمعنى غّطاه. انظر: تف�سير الطب���رّي ج 1 �س 143, في�س القدير 

في �سرح الجامع ال�سغير ج 1 �س 22, ل�سان العرب ج 12 �س 120, ماّدة »كفر«, تاج العرو�س ج 7 �س 452, ماّدة »كفر«.

  - الَعْيُث: م�سدر عاَث يعيُث َعيثًا وُعيوثًا وَعيثانًا: اأف�سد واأخذ بغير رفق, وقيل: هو الإ�سراع في الف�ساد. انظر: ل�سان العرب ج 

9 �س 491, ماّدة »عيث«.

)4(  - الَعْيُث: م�سدر عاَث يعيُث َعيثًا وُعيوثًا وَعيثانًا: اأف�سد واأخذ بغير رفق, وقيل: هو الإ�سراع في الف�ساد. انظر: ل�سان العرب 

ج 9 �س 491, ماّدة »عيث«.
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خرى, وال�ستقامة اأحيانًا, واللتواء حينًا, 
ُ
واأفذاذ الب�سر, من ال�سواب تارة, والخطاأ اأ

وكرم �سجاياه وعظم مزاياه ل يقع �سّدًا بين العقول وبين النقد عليه في بع�س �سيرته 

 -Q ,و�سيا�ست���ه, اإن ل���م يكن في كّله���ا: والكمال هلل. وحينئذ فلنفر����س الح�سين

وتي من �سرف الح�سب 
ُ
كم���ا يفتر�سه ال�سائ���ل- زعيمًا من الزعماء, يرى نف�سه بم���ا اأ

ْولى بالخالفة من يزي���د, واأحّق بالُملِك منه, ول ج���رم اأّنه يبذل كّل ما في 
َ
والن�س���ب اأ

و�سعه ل�ستعادة ذلك الحّق المغ�سوب منه ومن اأبيه.

اأّوًل: فعلى الأقّل اأّنه ل يبايع يزيد وي�سير رعّية له, مع ما هو المعلوم من المجاهرِة 

.
)1(

باإحياِء ُكلِّ رذيلة, واإماتِة ُكلِّ ف�سيلة

خرى من البيان لم يكن للخ�سم, لو 
ُ
وعليه: فالجواب الذي ذكرته اإذا ُك�سي حّلة اأ

اأن�سف اأن ل يقتنع به.

وه���ل من �سبي���ل اإلى الك�سف عن نف�سّية يزيد وخ�ّسة طبعه وعدم اأهلّيته, من حيث 

ل���وؤم عن�سره, وخب���ث �سريرته, وقبح �سيرته- م���ع قطع النظر ع���ن الّدين وال�سرع- 

���ة والم�سلمين بالأخ�ّس,  اأق���رب واأ�س���وب واأعمق اأثرًا في النفو�س عاّمة والعرب خا�سّ

�سارى من بلد اإلى بلد, ومن قفر 
ُ
من هتك حرم النبّوة P وودائع الر�سالة, وجلبهم اأ

اإل���ى قفر؟! وهل اأعظم فظاعة و�سناعة من الت�سّف���ي والنتقام بالن�ساء والأطفال بعد 

قتل الرجال؟! واأيُّ ظفر وغلبة على يزيد اأعظم من اإ�سهار هذه الجرائم عنه؟!

اأّم���ا القتل: فقد كان عند الع���رب اأهون �سيء, وهو اأمر معتاد متعارف ل �سيء فيه 

م���ن الفظاعة والغرابة, فكان الح�سي���ن, Q, اأعرف اأّن يزيد وابن زياد من خبث 

ال���ذات و�سوء المَلك���ة م�ستعّدان لتلك الجرائ���م: فاأراد اأن يبرزها منه���م اإلى الوجود 

وتكون النا�س منهم على بّينة مح�سو�سة, ثّم يكون الغالب بعدها هو المغلوب, والقاهر 

هو المقهور.

مّية 
ُ
نعم, يزيد قتل الح�سين, Q, واأن�ساَره, ولكّن الح�سين قتل يزيد وكلَّ بني اأ

)1(  - كما مّر في ترجمته في ال�سفحة 317 فراجع!
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باأعظم من قتلهم له باألف مّرة: قتلهم يزيد يومًا واحدًا, وقتلوه وقومه اإلى اآخر الأبد: 

فاأّي الظفرين اأعظم؟! واأّي القتلين اأكبر؟!

وه���ذه الفل�سفة ق���د اأدركها حّتى الباحث���ون من الأجانب عن الإ�س���الم, وقد األمح 

اإليها الم�ست�سرق الألمانّي الم�سيو ماربين, حيث قال: »لّما كان الح�سين يعلم عداوة 

بن���ي اأُمّي���ة وبني ها�س���م, ويعرف اأّنه بعد قتله ياأ�ِسروَن عيال���ه واأطفاله, وذلك يوؤّيد 

مق�س���ده ويك���ون له اأث���ر عظيم في قل���وب الم�سلمين, �سّيما الع���رب, كما وقع ذلك, 

جلبهم معه وجاء بهم من المدينة...«

اإل���ى اأن ق���ال: »ولّم���ا كان���ت اأنظ���ار المانعي���ن مح���دودة, واأفكاره���م قا�س���رة, ول 

يدرك���ون مقا�س���د الح�سي���ن العالية, واآخر ما اأجابهم ب���ه: اإّن اهلل �ساء ذلك, وجّدي 

, فقالوا: اإن كنت تم�سي اإلى القتل فما وجه حملك الن�سوة والأطفال؟ 
(1(

اأمرني به

.
)3(

.انتهى
)2(

فقال: اإّن اهلل �ساء اأن يراهّن �سبايا«

َلُه الم�ست�سرق جواب���ًا اإقناعّيًا, ودفعًا وقتّيًا, بل  اأق���ول: وهذا الجواب لي�س كما تخيَّ

له مقام���ه الراهن من الحقيقة, ولعّل اهلل �سبحانه, وجّده P, اإّنما اأمراه بذلك كي 

���ح يزيد ويظه���ر حاله للنا�س, نحن ل نقول: اإّن الطري���ق لهتك يزيد انح�سرت  ُيفت�سَ

بهت���ك العيال: ولكن نقول: اإّنه كان اأحد الطرق التي لها التاأثير الكبير في المق�سود. 

�َس ن�س���اءه للهتك مهما كان الأمر: فهو منبعث  ين اأن ُيَعرِّ والق���ول: اإّنه ل يجوز في الدِّ

ين, ب���ل ول ت�سمح به الغيرة,  ع���ن الب�ساطة وال�سذاج���ة, فاإّن الذي ل ي�ساعد عليه الدِّ

ُه للهتك الموجب ِلما يم����سّ ال�سرف, ويخد�س رواق العّفة  هو تعري����س الإن�سان ِعْر�سَ

وال�سيانة, و�سرادق النجابة والح�سانة.

اأّم���ا الهتك الذي ت�ستحكم به عرى القد�س والطه���ارة والعّزة والمنعة, فذلك مّما 

)1(  - انظر: البداية والنهاية ج 8 �س 131.

)2(  - الملهوف على قتلى الطفوف �س 128, بحار الأنوار ج 44 �س 364, ينابيع الموّدة ج 2 �س 60.

�سد الغابة ج 1 �س 498 رقم 1173, ترجمة الإمام الح�سين- ابن �سعد- �س59, تاريخ دم�سق ج 14 �س 209.
ُ
وانظر: اأ

)3(  - ال�سيا�سة الإ�سالمّية  لماربين. 
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ل ي�سي���ن ول يهين, وتلك الحرائر, �سل���وات اهلل عليهّن, مهما �َسِفْرَن َفُهنَّ محّجبات, 

)2()1(

ْلَن فهّن َم�سونات, وهّن بحيث النجم من يد المتناول ومهما َتَبذَّ

 َوْج����ِه اْل���َب���َرْاِق���ِع ُن���ْوُرَه���ا
ْ
��عُّ َع��َل��ى َي�����سُ

)2(

���َواِف���ُر ����سَ ����ُه����نَّ  نَّ
َ
اأ َرْاٍء  ��ُب  َف��َي��ْح�����سَ

والغر�ُس: اأّن هذا الجواب محكم ر�سين, وله حّظه من الحقيقة, واإذا لم يقنع به 

الناقد والم�سّكك فهناك:

وجه ثان وجيه اأي�سًا, وهو: اأّن الح�سين Q, في كّل اأدواره واأطواره, ومنذ ن�ساأ 

و�س���ّب اإلى اآخر نَف�س من حياته, كانت �سيمته ال�سمم وال�سهامة, وعّزة النف�س والإباء 

والكرامة, تتجّل���ى وت�سّع من جميع حركاته و�سكناته, وكّل اأحواله ومَلكاته, ولو ذهبنا 

اإلى �سرد ال�سواهد على هذا لجاء كتابًا مفردًا, ومجموعًا وافيًا.

ويخط���ر لي اأّن الح�سنQ, لّما �سالح معاوية على ال�سروط التي لم يِف ب�سيء 

منه���ا, وكان ق���د ح�سر عند معاوية مع خوا����سّ اأ�سحابه للبيع���ة, فبايع الح�سن ومن 

مع���ه, وطلب معاوية البيعة م���ن الح�سين Q, فقال: دعه! فاإّن���ه ل يبايع, ولكن ل 

ياأتيك منه �سوء.

.
)3(

فقال: ح�سبنا منه ذلك

)1(  - المراد اأّن حرائر الإمام اأبي عبد اهلل الح�سين Q كالنجم في البعد وعلّو المرتبة, وفي منزلة ي�ستحيل معها الو�سول 

, روحي واأرواح العالمين لهّن فداء. اإليهن اأو م�ّسهنَّ بما يخد�س عّفتهنَّ

البيت لل�ساعر جواد بدقت الأ�سدّي, �سمن ق�سيدة من35  بيتًا, مطلعها:  )2(

دوائ���ُر الرقمتي���ن  باأعل���ى  م���وؤازٌر ر�س���وم  للغ���رام  اأّن���ي  بواع���ث 

اإلى اأن يقول:

�سواِف���ُر اأّنه���نَّ  راء  يط���وف عل���ى وج���ه البراق���ع نورهافيح�س���ب 

ويقول في اآخر الق�سيدة:    

فيا ليت �سدري دون �سدرك موطٌئوي���ا لي���ت خ���ّدي دون خ���ّدك عاف���ُر

  وال�ساع���ر ه���و: جواد بن محّمد ح�سين الأ�سدّي الحائرّي, ال�سهير ب� )بدق���ت( اأو )بذكت(, ُولد في كربالء عام 1210 هـ. 

كان فا�س���اًل اأديبًا م�سه���وَر المحّبة لأهل البيتR, ومن م�ساهير �سعراء القرن الثال���ث ع�سر, �ساجل العديد من �سعراء 

ع�سره, اأمثال ال�سيخ �سالح الكّواز كما ذكر ذلك ال�سيخ اليعقوبّي في »البابلّيات«.

َنظَم في مختلف اأبواب ال�سعر فاأجاد واأبدع, له ملحمة رائعة يمتدح بها اأهل البيتR, توّفي �سنة 1281 ه�. انظر: اأدب الطّف 

ج 7 �س 144- 151.

)3(  - انظر: مناقب اآل اأبي طالب- لبن �سهراآ�سوب ج 4 �س 40.
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وبعد اأن تّم الأمر لمعاوية كان الح�سين Q اإذا اجتمع به في ح�سد من محافل 

, وي�سّك جبهته 
)1(

الِدم ال�سام اأو الحجاز ينا�سله ويناظره فير�سخه من القول بال�سَّ

-, ومعاوية يحتمل كّل ذلك 
)3(

-وُرّب قول اأنفذ من �سول
)2(

واِرم بما هو اأم�ّس من ال�سَّ

منه ِلما يعلم من عّزة نف�سه و�سّدة �سكيمته.

م���ّر على الح�سين ع�س���رون عامًا- مّدة خالفة معاوية- ما ذاق فيها طعم الخ�سوع 

وال�ستكان���ة, حّتى اإذا هلك معاوية وامتنع عن البيعة ليزيد, وراأى من ال�سداد الهجرة 

عن المدينة: ليعرف العالم الإ�سالمّي امتناعه عن البيعة, فخرج من المدينة باأهل بيته 

قا�س���دًا مّكة, ولزم الطريق الأعظم الدرب ال�سلطان���ّي, فقيل له: »لو تنّكبت الطريق 

.
)4(

كما فعل ابن الزبير؟ فقال: ل واهلل ل اأُفارقه اأو يق�سي اهلل ما هو قا�ص«

فالح�سي���ن- وعلى ِذكره ال�سالم, هو يحمل بين جنبي���ه هذه النف�س الكبيرة- لّما 

 اأن 
)5(

اأراد الخ���روج م���ن مّكة اإلى العراق اأب���ت نف�سه الكريمة, واأنفت هّمت���ه القع�ساء

يخرج هو وولدانه وغلمانه على ظهور خيولهم خروج المت�سّرد الخائف, والنافر الفزع, 

َه���ِة والَهْيَبِة والَجالِل والِح�ْسَمِة في  بَّ
ُ
ول���م ير�س لنف�سه اإّل اأن يظهر باأ�سمى مظاهر الأ

الموك���ب الملوكّي, وفخامة الملك وال�سلطان. وم���ن المعلوم اأّن لحمل الحرم والعائلة 

م���ن لوازم الفخامة والعظمة, و�سوكة المناطق وال�س���رادق, ما ل يح�سل بدونها, ولو 

خ���رج �سالم اهلل علي���ه من اأوطانه وترك عقائله في عقر داره���م لكان خروجه اأ�سبه 

�سي���ن, وحا�سا ل�سّيد اأهل  م���ا يكون ب�سعاليك الع���رب واأهل الغزو والغارات والمتل�سّ

الإباء اأن ير�سى لنف�سه بتلك المنزلة والخّطة ال�سافلة, بل �سار باأهله وذراريه ليكون 

الِدم- بالفتح-, وفر�ٌس  ْلِدُم: الق���وّي ال�سديد من الحاِفر, وجمعه: �سَ الِدُم: ال�سديُد الحافر, وقيل: ال�سِّ ْل���ِدُم وال�سُّ )1(  - ال�سِّ

ْلب. وه���ي هنا كناية عن قّوة حّجة الإمام الح�سين  الِدٌم- بال�سّم-: �سُ ْلِدٌم و�سُ ْلٌب �سديد, وراأ�ٌس �سِ ْل���ِدٌم- بالك�س���ر-: �سُ �سِ

Q وبالغته. انظر: ل�سان العرب ج 7 �س 387, ماّدة »�سلدم«.

)2(  - اأي: اأحّد من ال�سيوف.

)3(  - من ِحَكِم الإمام اأمير الموؤمنين Q, انظر: نهج البالغة 545 رقم 394.

)4(  - مقتل الإمام الح�سين- لبن اأعثم الكوفّي- 30.

 )5(  - الَقَع�س: نقي�س الَحَدب, وهو خروج ال�سدر ودخول الظهر, َقِع�َس َقَع�سًا, فهو اأْقَع�س وُمتقاع�س, والمراأة قع�ساء, والجمع: ُقْع�س.

و«هّمته القع�ساء« هنا كناية عن علّو هّمة الإمام الح�سين Q وارتفاع عزيمته و�سمّو �ساأنه. انظر: ل�سان العرب ج 11 �س 

243, ماّدة »قع�ص«.



�ض��مدام��ل�����قم�هل�����ق
211

عل���ى مهاد الّدعة وال�سكين���ة والهدوء والطماأنينة, َك�َسْير اأكب���ر ملك من ملوك الدنيا 

واأو�سعهم في القدرة وال�سلطان.

ول تخال���ّن ف���ي كلمتي هذه �سربًا م���ن الخيال, اأو �سيئًا من المبالغ���ة والغلّو: كاّل, 

فاإّن���ك لو نظرت اإلى بع�س الخ�سو�سّيات في �سيره لوجدت منها اأوثق �ساهد لك على 

ما اّدعيناه.

مناء التاريخ 
ُ
ة الحّر التي اّتفق���ت على نقلها اأرباب المقاتل واأ اأْنِع���ِم النظر في ق�سّ

, حيث التقى بالح�سين في قفر من الأر�س ل ماء فيه ول كالء , وقد اأم�ّس 
)1(

وال�سَير

 Q ب���ه وباأ�سحابه العط�س, َوُهْم ُزهاَء األف فار�س على األف فر�س, فقال الح�سين

لفتيان���ه: »ا�سقوا الق���وم واأوردوهم الم���اء, ور�ّسفوا الخي���ل تر�سيف���اً«, ففعلوا واأقبلوا 

 م���ن الماء, ثّم يدنونها من الفر�س, فاإذا عّب فيها 
)3(

, والِط�سا�س
)2(

ون الِق�ساع
ُ
يم���الأ

ثالثًا اأو اأربعًا اأو خم�سًا عزلت عنه و�سقي اآخر حّتى �سقوها عن اآخرها.

فانظر اأّوًل, واعجب ما �سئت بهذا الحنان والرحمة والعطف والإ�سفاق, فاإّن القوم 

اّلذي���ن �سقاهم الح�سين Q, كانوا اأعداءه, وق���د جاُءوا ِمْن ِقَبل ابن زياد للقب�س 

عل���ى الح�سين Q, حّت���ى اإّن علّي بن طّعان المحاربّي- وه���و عراقّي من اأ�سحاب 

 ال�سقاء كم���ا يفعله 
)5(

 وكيف يخن���ث
)4(

الحّر-ل���م يع���رف كي���ف ي�سرب م���ن الراوي���ة

 ,Q الحج���ازّي, فكان ي�سرب والم���اء ي�سيل على اأ�سداقه وثياب���ه, فنزل الح�سين

.
)6(

قاء حّتى �سرب وارتوى بنف�سه وَخَنَث ال�سِّ

)1(  - تقّدمت الإ�سارة اإلى ذلك.

ع���ات. انظر ماّدة »ق�سع« في: ل�سان  ٌع وَق�سَ خمة منه���ا ت�سبع الع�سرة, والجمع: ِق�ساٌع وِق�سَ حف���ة اأو ال�سَّ َع���ُة: ال�سَّ )2(  - الَق�سْ

العرب ج 11 �س 193, تاج العرو�س ج 11 �س 375.

ر, وهي فار�سّية, والجمع: ِط�سا�س. انظر: ت���اج العرو�س ج 3 �س 90, ماّدة  نث���ى ُتذكَّ
ُ
�ْس���ُت من اآنية ال�سفر, اأ : الطَّ ����سُّ )3(  - الطَّ

»ط�ست« وج 8 �س 340 ماّدة »ط�س�ص«.

)4(  - الراوية: هو البعير اأو البغل اأو الحمار ُي�ستقى عليه الماء, والراوية هنا هي الِمزادة والوعاء الذي يكون فيه الماء, �سّميت 

راوية لمكان البعير الذي يحمله. انظر: ل�سان العرب ج 5 �س 380, ماّدة »روي«.

قاء: ثنى فاُه وَك�َسَره اإلى الخارج, ف�سرب منه, واإن َك�َسَرُه اإلى الداخل فقد َقَبَعُه. انظر:  )5(  - َخَن���َث: َثَن���ى وَك�َسَر, خَنَث َفَم ال�سِّ

تاج العرو�س ج 3 �س 207, ماّدة »خنث«.

)6(  - انظر: تاريخ الطبرّي ج 3 �س 305, مقتل الح�سين للخوارزمّي ج1 �س 329- 330.
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, والماء فيه 
)1(

واعج���ب ثانيًا, لإيثاره بالماء في بادية قح���الء و�سح�سحان اأجرد

اأعّز من الذهب, وقد ل يجدونه في يومين اأو ثالثة اأو اأكثر, فاأيُّ �سخاء هذا ال�سخاء؟! 

واأيُّ نف����س تل���ك النف����س؟! واأعج���ب ثالثًا- وهو مح���ّل الغر�س- كم كان���ت �سعة ذلك 

الموك���ب ال�سلطانّي واإدارة ذلك ال���ركاب الملوكّي؟! وكم كان يحمل من الماء؟! حيث 

�سقى نف�سه واأعداءه, �سقى األف فار�س واألف فر�س, وعلى اأقّل تقدير اأّن النفو�س التي 

 
)2(

كانت م���ع الح�سين Q, م���ن اأولده واأن�ساره وعيالتهم األف نف����س, وحمولهم

الِم���كاَرْه الت���ي تحمل خيامهم واأمتعتهم, وما اإليها من ق���دور وق�ساع وط�سا�س, ونحو 

األفي���ن من الخيل والبغال غير الإبل, فتكون النفو�س المحتاجة اإلى الإرواء بالماء في 

ذل���ك الموكب- على اأق���ّل التقادير- خم�سة اآلف اأو اأربع���ة اآلف ن�سمة, غير الف�سلة 

الحتياطّي���ة الت���ي �سقى منه���ا الحّر واأ�سحاب���ه وخيولهم. فالموكب ال���ذي يحمل من 

الم���اء ما يروي �سّتة اآلف اأو �سبع���ة اآلف ن�سمة, كم ترى يكون �سخامة ملكه وفخامة 

 ,Q سلطانه؟! واإذا �سّح ما رواه الطريحّي في »مجمع البحرين« من اأّن الح�سين�

لّم���ا نزل كرب���الء ا�سترى اأر�س نين���وى والغا�سرّية من بني اأ�س���د ب�سّتين األف درهم, 

: فكم كان 
)3(

وا�ست���رط عليهم اأن يدّل���وا زّواره على قب���ره وي�سّيفوهم: انتهى بمعن���اه

معه م���ن الأموال والنقود التي يكون ف�سلَتها �سّتون األف���ًا؟! واأزيدك �ساهدًا على ذلك 

 الذي رواه ال�سّيد ابن 
)4(

م���ن عظمة الملك وال�سلطان ق�سّية محّم���د ب�سير الح�سرمّي

ح�سُح,  ���ُح, وال�سَّ ح�سح���ان: كّله ما ا�ستوى من الأر����س وَجَرد, والجمع: ال�سحا�سِ ح�سح���اُح وال�سَّ ���ُح وال�سِّ ْح�سَ )1(  - ال�سَّ

الأر����س الج���رداء الم�ستوي���ة ذات ح�سًى �سغار, واأر�س �سحا�س���ُح و�سح�سحان: لي�س بها �س���يء ول �سجر ول قرار للماء. 

انظر: ل�سان العرب ج 7 �س 277, ماّدة »�سحح«.

)2(  - الُحُمول: الإبل وما عليها من الهوادج والأثقال. انظر: ل�سان العرب ج 3 �س 334, ماّدة »حمل«.

)3(  - انظر: مجمع البحرين ج 5 �س 461, ماّدة »كربل«.

ة ذك���رت اأّنه »محّمد بن ب�سير  )4(  - ك���ذا ف���ي الأ�سل, والظاهر اأّن كلمة »ب���ن« �ساقطة, لأّن بع�س الم�سادر التي نقلت الق�سّ

الح�سرم���ّي« ,كم���ا في: ترجمة الإمام الح�سين ومقتله لبن �سعد �س 71, تاري���خ دم�سق ج 14 �س 182, اللهوف على قتلى 

خرى ذكرت اأّنه 
ُ
الطف���وف ����س 153, بغية الطلب في تاريخ حل���ب ج 6 �س 2592, تهذيب الكمال ج 4 �س 483, وم�س���ادر اأ

»ب�سي���ر ب���ن عم���رو الح�سرم���ّي« كما في: مقتل الح�سين- لأبي مخنف- �س 156, تاري���خ الطبرّي ج 3 �س 330, وترجم له 

�ساحب »تنقيح المقال« قائاًل: ب�سر بن عمرو بن الأحدوث الح�سرمّي الكندّي, كان من ح�سرموت وعداده في كندة, وكان 

تابعّيًا, وله اأولد معروفون بالمغازي, وكان مّمن جاء اإلى الح�سين Q اأّيام المهادنة. انظر: تنقيح المقال ج 1 �س 173 

رقم 1331.
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طاوو����س وغيره حين قيل له ليلة عا�سوراء ليلة القلق والأرق, الليلة التي كانت الَمنايا 

�سر في 
ُ
, والِحم���ام يحوم فيها على الخي���ام قيل له: اإّن ابن���ك اأ

)1(

فيه���ا عل���ى الَحوايا

حّب اأن يوؤ�سر واأنا اأبقى بعده: ف�سمع 
ُ
ثغَري الرّي: فقال: عند اهلل اأحت�سبه ونف�سي, ما اأ

الح�سي���ن Q قوله, فق���ال له: »رحمك اهلل, اأن���ت في حّل من بيعت���ي, فاعمل في 

فكاك ابنك«. فقال: اأكلتني ال�سباع حّيًا اإن فارقتك. قال: »فاعط ابنك هذه الأثواب 

.
)2(

البرود ي�ستعين بها في فداء اأخيه«. فاأعطاه خم�سة اأثواب قيمتها األف دينار

وعليه: فيكون قيمة كّل ثوب مئتي دينار, مئة ليرة ذهب.

واأن���ا ل اأدري م���ا كانت تل���ك الثياب التي قيم���ة الواحد مئة لي���رة؟! وكم كان معه 

مثلها؟! ولماذا يحملها واأمثالها معه في تلك المراحل؟! هذه �سوؤلة لعّلك في غنًى عن 

الج���واب عنها, ولكن اأّيها الناقد الم�سّكك! اأتح�سب اأّن الح�سين Q, كان �سعلوكًا 

من �سعاليك العرب, ولئيمًا من لئامها, كابن الزبير, الذي يقول لجنده: اأكلتم تمري 

 ويقول للوافد عليه, الم�ستجدي منه, بع���د اأن قال له: اإّن ناقتي 
)3(

وع�سيت���م اأم���ري؟!

.
)4(

قد َنِقَبت

.فق���ال الوافد: لعن اهلل ناقًة حملتني 
)6(

, واخ�سفها ِب�ِسْبت
)5(

فق���ال: ارقعها ِبُهْلب

.
)7(

اإليك. فقال: اإّن وراكبها

ة: ك�ساء مح�سوُّ حول �سنام البعير, وهي ال�سوّية, والحوّية ل تكون اإّل للجمال, وال�سوّية قد تكون لغيرها, لذا تقول  )1(  - الحويَّ

العرب: الَمنايا على الَحوايا, اأي قد تاأتي المنّية لل�سجاع وهو على �سرجه. انظر: ل�سان العرب ج 3 �س 409, ماّدة »حوا«.

)2(  - انظ���ر: ترجمة الإم���ام الح�سين ومقتله- لبن �سعد- �س 71 رقم 292, تاريخ دم�سق ج 14 �س 182, الملهوف على قتلى 

الطفوف 153- 154, بغية الطلب في تاريخ حلب ج 6 �س 2592, تهذيب الكمال ج 4 �س 483, بحار الأنوار ج 44 �س 394.

)3(  - انظر: �سرح نهج البالغة ج 2 �س 123, تاريخ اليعقوبّي ج 2 �س 266.

ِق���ْب: رّق���ة الأخفاف, َنِقَب البعيُر ينقُب فهو َنِقٌب, بالك�سر اإذا رّقت اأخفافه. انظر: ل�سان العرب ج 14 �س 249, ماّدة  )4(  - النَّ

»نقب«.

َنب وحده, وقيل: هو ما غلظ من ال�سعر, والُهْلبُة �سعر الخنزير الذي يخرز به. انظر:  عر كّله, وقيل: هو في الذَّ )5(  - الُهْلُب: ال�سَّ

ل�سان العرب ج 15 �س 111, ماّدة »هلب«.

عال ال�سبتية. انظر: ل�سان العرب ج 6 �س 140, ماّدة  ْب���ُت- بالك�س���ر-: جلود البقر المدبوغة بالَقرظ, تُحذى منه النَّ )6(  - ال�سِّ

»�سبت«.

)7(  - انظ���ر: الأغان���ي ج 1 ����س 18- 19, تاريخ دم�سق ج 28 �س 261, وج 48 ����س 285, النهاية في غريب الحديث والأثر ج 1 

ة ابن منظور في ل�سان العرب ج 1 �س 244, ماّدة »اأنن«, وقال: »اإّن  �س 78, �سرح نهج البالغة ج 20 �س 139. وذكر الق�سّ

وراكبها, يعني: نعم مع راكبها.
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ل ي���ا ه���ذا! الح�سين اأكبر مّما تظّن , الح�سين اأكبر م���ن اأن يتخّل�س من طواغيت 

مّية اّلذي���ن اأرادوا �سفك دمه في حرم اهلل فتنتهك ب���ه حرمة الحرم, كما فعل 
ُ
بن���ي اأ

اب���ن الزبير وفعلوا به, ه���و اأكبر من اأن يخل����س بنف�سه ويترك عيال���ه ي�سرئّبون اإليه 

ويتطّلعون اإلى اأخباره وينا�سدون الركبان عنه.

ْلَتُه من اأّن هتك الحريم ل يقدم الغيور عليه مهما كان الأمر, فهو َوهٌم  واأّما ما تخيَّ

 
)1(

فناك اأّن الهتك الُم�سين هو الذي يلم�س اأذيال العّفة, ويم�ّس ذلذل زائ���ف, وقد عرَّ

ال�سرف, ل الذي ت�ستحكم به اأ�سوار ال�سون و�سياج العفاف.

 Q وبعد هذا كّله, فهل اأقنعك هذا الوجه, وعرفت كيف كانت منزلة الح�سين

من عظمة ال�ساأن و�سمّو ال�سلطان؟!

وهن���اك وج���ه ثالث لحم���ل العيال, وهو: كم���ا كانت الع���رب عليه م���ن اأّنهم اإذا 

اأرادوا اأن ي�ستميت���وا في الحرب, وي�سبروا للطعن وال�سرب, جعلوا الحريم خلفهم, 

وا�ستقبل���وا الع���دّو, فاإّما الحت���ف اأو الفتح, وي�ستحي���ل عندهم النكو����س اأو الفرار, 

وت���رك الحريم للذّل والإ�سار, وي�سهد لهذا عّدة وقائع ل تغيب عن ال�سليع في تاريخ 

, عليه َحَمَل العيال ك���ي ي�ستميت اأ�سحابه دونها, وينال���وا درجة ال�سعادة 
)2(

الع���رب

بال�سهادة كما فعلوا.

وهن���اك وجه راب���ع لعّله اأوجه من تلك الوج���وه, واأقربها اإلى الحقيق���ة, واإْن كانت 

للح�سي���ن Q, ملحوظة وراء التعّبد والنقي���اد والر�سا والت�سليم للم�سّية القاهرة, 

وكان���ت �سيا�سة عن فل�سفة نظرّية, وتدابير ب�سرّية, فه���ي هذه المالحظة التي �سوف 

نبديها ون�سير اإليها على الجملة حيث ل �سعة للتف�سيل.

تقول اأّيها الناقد: »اإّن الح�سين Q, كان يعلم اأّنه يقتل..«.

نعم, واأنا اأقول كذلك, بل يعلم اأّن جميع َمْن معه ِمن الرجال, بل وكثير من الأطفال 

)1(  - ذلذل القمي�س: ما َيلي الأر�س من اأ�سافله, الواحد ُذلُذٌل. انظر: ل�سان العرب ج 5 �س 57, ماّدة »ذلل«.

)2(  - انظر: تاريخ الطبرّي ج 1 �س 467- 482, اأحداث معركة ذي قار, و ج 2 �س  166 اأحداث غزوة حنين �سنة 8 هـ.
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, ول يفلت اإّل َوَلدُه زين العابدين من اأجل العّلة والمر�س.
)1(

ُيقتلون حّتى الر�سيع

مّية واأ�سياعهم �سوف يمّوهون, بل كانوا قد مّوهوا 
ُ
فلّما َعِلَم ذلك ُكّله, َوَعِلَم اأّن بني اأ

عل���ى الم�سلمي���ن اأّن الح�سي���ن Q, خارج عل���ى اإمام زمانه, وهو يزي���د المن�سوب 

 ,Q بالن����سّ علي���ه بال�ستخالف من الخليف���ة الذي قبله وهو معاوي���ة, فالح�سين

, فتكون 
)2(

بخروجه باغ, وحكم الباغي القتل فقاتلوا التي تبغي حّتى تفيء اإلى اأمر اهلل

هذه الفتوى وهذا التمويه اأعظم على الح�سين ِمن قتله.

وه���ذا الط���الء المبه���رج, واإْن كان ل يخفى عل���ى العارفين والنياق���دة, ولكّنهم 

بال�سرورة خا�سعون لل�سلطة, قد �سملتهم الذّلة, واأخملتهم القّلة, واألجمهم الخوف 

والتقّية, �سّيما بعد الفراغ من اأمر الح�سين Q, فال رحمة لأحد بعده ول حرمة, 

والنا����س كما قال ه���و �سالم اهلل عليه, ي���وم الطّف, وكما هو حاله���م اليوم: »عبيد 

 بالحقيقة, ف�ساًل 
)4(

, فمن ذا يقدر اأن ينب�ُس
)3(

الدنيا, والدين لعق على األ�سنتهم«

 به���ا , و�سيوف يزيد واب���ن زياد ف���وق اأروؤ�سه���م, واأموالهم ن�سب 
)5(

ع���ن الإ�سح���ار

اأعينهم؟!

وتعل���م كي���ف يلعب الرجاء والخوف في النفو�س , فحينئ���ٍذ فال يمّر حول اأو حولن 

اإّل وق���د �سّجل التاري���خ اأّن الح�سينQ- واأ�ستغفر اهلل- باٍغ ع���اٍت وقد ُقتل بحكم 

�سريعة جّده. 

وَبّعَد الناقُد فريَته بقوله: هاّل بايع كما بايع اأخوه الح�سن Q, ودفع عن نف�سه 

واأهله القتل؟!

)1(  - انظ���ر: مقت���ل الح�سي���ن- لبن اأعثم الكوفّي- �س 140, تاري���خ الطبرّي ج 3 �س 332, المله���وف على قتلى الطفوف �س 

.169 -168

)2(  - �سورة الحجرات الآية 9.

)3(  - انظر: تحف العقول �س174, مقتل الح�سين- للخوارزمّي- ج 1 �س 337, ك�سف الغّمة ج 2 �س 32.

)4(  - َنَب����سَ ينب����سُ نب�سًا: وهو اأقّل ال���كالم, وما نب�س, اأي: ما تحّركت �سفتاه ب�سيء, وما نب�س بكلمة, اأي: ما تكّلم. انظر: ل�سان 

العرب ج 20 �س 14, ماّدة »نب�ص«.

حارًا, اأي: جاهره به جهارًا. انظر: ل�سان العرب ج 17 �س 289,  )5(  - الإ�سحار: المجاهرة بال�سيء, واأبرز له ما في نف�سه �سَ

ماّدة »�سحر«.
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كي���ف؟! وقد قال بع����س النوا�سب في الق���رون الو�سط���ى: اإّن الح�سين قتل ب�سيف 

.
)1(

�سريعة جّده

وه���ذه عند الح�سين- وهو َعَلُم الحّق, ومناُر الُه���دى, وج�سُم روِح الغيرة والإباء- 

رزّية ل رزّية فوقها, وم�سيبة ل م�سيبة اأعظم منها.

, وتفنيد هذه ال�ساللة, 
)2(

فعل���ى من يعتمد الح�سين Q, في دفع ه���ذه الغائلة

واإنقاذ الم�سلمين من هذه الورطة المهلكة؟!

َعلى رجال وكّلهم �سوف يقتلون معه بعلم منه؟!
َ
اأ

اأم على زين العابدين, وهو اأ�سير م�سغول بعّلته, وقتله اأهون عليهم من قتل ذبابة؟!

فَمن يقوم للح�سين بهذه المهّمة بعد قتله؟!

وَم���ن ذا يقرع بالحّج���ة, ويو�سح المحّج���ة, ويك�سف الحقيقة, ويتعّق���ب الق�سّية, 

ويخط���ب في النوادي الحا�س���دة, والجوامع الحافلة, تلك الخطب���ة البليغة, والحجج 

الدامغة؟!

ت�س���ّور ذلك الع�سر ملّيًا, وا�ستو�س���ع التاأّمل في تلك الأو�ساع, وانظر هل كان من 

الممكن اأن يقوم ب�سيء من ذلك اأكبر رجل با�سل؟!

وَه���ْب اأّن الممكن اأن يفادي رج���ٌل بنف�سه للحّق واإبداء الحقيقة, ولكن هل ُيمهلونه 

اإلى اأن ي�ستوفي الغر�س ويبلغ الغاية؟!

َولي����س عبد اهلل بن عفي���ف الأزدّي, ذلك الب�سير الذي ذهبت عيناه, واحدة يوم 
َ
اأ

خ���رى ب�سّفين: نعم, ذهبت عيناه, ولكن فتح اهلل له في قلبه ع�سر عيون, 
ُ
الجم���ل والأ

)1(  اأقول: لقد و�سل ببع�سهم الكره والبغ�س ون�سب العداوة لأهل البيت R اإلى درجة النطق بمثل هذه التفاهات والتّرهات, 

ب���ل قال���وا كلمة الكفر, ومن اأمث���ال هوؤلء النوا�سب: اأبو بكر ب���ن العربّي محّمد بن عبد اهلل, المتوّف���ى �سنة 543 ه�, راجع 

تفاهات���ه ف���ي كتابه الم�سّمى »العوا�سم م���ن القوا�سم« �س 211- 216, وعبد الرحمن بن خل���دون, المتوّفى �سنة 808 ه�, 

راجع مخاريقه في »مقّدمته« �س 170- 171. وقد ت�سّدى لإمثال هوؤلء النوا�سب, ورّد على تّرهاتهم وخرافاتهم المحقُق 

الكبير والعاّلمة ال�سّيد علّي الح�سينّي الميالنّي في »نفحات الأزهار« ج 4 �س 236- 242, فجزاه اهلل خير الجزاء.

)2(  الغائلة: الِحقد الباطن. انظر: ل�سان العرب ج 10 �س 161, ماّدة »غيل«.
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و�سقط الجهاد عنه بيده, ولكن جاهد في ل�سانه بع�سرة اأ�سياف اإلى اأن اأحرز ال�سهادة 

في هذا ال�سبيل!

فاإّنه لّما �سمع خطبة ابن زياد على منبر الكوفة بعد قتل الح�سين Q وهو يقول: 

الحم���د هلل الذي ن�س���ر اأمير الموؤمنين يزي���د واأ�سياعه, وقتل الك���ّذاب ابن الكّذاب, 

نه�س���ت ب���ه الحمّية والحماية للحّق, وف���ادى بنف�سه في ذلك الح�س���د الرهيب, فقام 

وقطع عليه خطبته قائاًل له: »اإّن الكّذاب ابن الكّذاب اأنت ومن ا�ستعملك يا عدّو اهلل 

, تقتلون اأولد النبّيين وتتكّلمون بهذا الكالم على منابر الم�سلمين«.

فغ�سب ابن زياد وقال: من هذا المتكّلم؟!

فقال: »اأنا المتكّلم يا عدّو اهلل!

اأتقت���ل الذّرّي���ة الطاهرة اّلذي���ن اأذهب اهلل عنهم الرج�س, وتزع���م اأّنك على دين 

الإ�سالم؟!

وا غوث���اه! اأين اأولد المهاجرين والأن�سار لينتقموا من طاغيتك اللعين ابن اللعين 

؟!«, فازداد غ�سب ابن زياد حّتى انتفخت اأوداجه, وقال: َعَليَّ 
)1(
Pعلى ل�سان محّمد

ب���ه! فقام الجالوزة فاأخذوه, وقامت الأ�س���راف من الأزد ع�سيرته فخّل�سوه, وانطلقوا 

ب���ه اإلى منزله. ولكن ه���ل خل�س ونجا من ذلك الطاغية؟! وه���ل كان اآخر اأمره اإّل اأن 

ة طويلة,   في ق�سّ
)2(

ح�س���ر بين يديه ف�سرب عنقه �سب���رًا و�سلب جثمانه في ال�سبخة
ُ
اأ

وما ظفر ابن زياد به اإّل بعد حرب �سجال وتحري�س منه خبيث بين اليمانية والم�سرية 

مّية اّلذين 
ُ
)1(  هنا اإ�سارة اإلى تف�سير الآية الكريمة: { ڃ چ  چ چ} �سورة الإ�سراء الآية 60, التي نزلت في بني اأ

طغوا في البالد واأكثروا فيها الف�ساد, وقد نقلت ذلك كتب التف�سير والحديث والتاريخ, انظر مثاًل: تف�سير الثعلبّي ج 6 �س 

111, تف�سير ابن جزّي الكلبّي ج 2 �س 174, تف�سير القرطبّي ج 10 �س 183- 184, تف�سير الفخر الرازّي ج 20 �س 239, 

زاد الم�سي���ر ج 5 ����س 40- 42, البح���ر المحيط ج 6 �س 54- 55, تف�سير ابن كثي���ر ج 3 �س 48, تف�سير البي�ساوّي ج 1 �س 

575, الك�ّس���اف ج 2 ����س 455, الدّر المنث���ور ج 5 �س 309- 310, تف�سير غرائب القراآن- للني�سابورّي ج 4 �س 361- 362, 

فت���ح القدي���ر ج 3 �س 238- 240, فتح الباري ج 8 ����س 508 ح 4716, عمدة القاري ج 19 �س 30, لباب النقول في اأ�سباب 

الن���زول- بهام����س تف�سير الجاللين ����س 235, مجمع البيان ج 6 �س 250, �سرح نهج البالغة ج 9 �س 220, وج 12 �س 81, 

م�سن���د اأحم���د ج 2 �س 522, مجمع الزوائد ج 5 �س 240- 241, تاريخ الطبرّي ج 5 �س 621, حوادث �سنة 284 ه, الخلفاء 

الرا�سدون- للذهبّي- �س 209- 210, البداية والنهاية ج 6 �س 176- 177, و182, تاريخ الخلفاء- لل�سيوطّي-  �س 16.

)2(  - ال�سبخة: اأر�ٌس ذات ملح وَنّز, وجمعها �ِسباخ. انظر: ل�سان العرب, ج 6 �س 148, ماّدة »�سبخ«.
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. نعم, ما اأنكر على ابن زياد اإّل عبد اهلل بن عفيف ر�سوان اهلل 
)1(

على قاعدة التفّرق

علي���ه, واإّل ذل���ك ال�سحابّي ال�سعيف بكّل مواقع ال�سع���ف, األ وهو زيد بن اأرقم, فاإّنه 

حي���ن راأى راأ�س الح�سين Q بين يَدي ابن زي���اد وهو ي�سربه بعوده, قال له: »ارفع 

عودك عن هاتين ال�سفتين! فواهلل لطالما راأيت ر�سول اهلل P يقّبلهما«.

ث���ّم بكى زيد, فقال له ذل���ك الخبيث: اأتبكي لما فتح اهلل لالأمي���ر؟! لول اأّنك �سيخ 

ق���د خرفت وذهب عقلك لأخذت الذي فيه عين���اك! فخرج زيد وهو يقول: »ملََك عبٌد 

ْرُتم ابن  مَّ
ح����ّراً, اأنت����م ي����ا مع�سر العرب عبيد بعد اليوم, قتلتم ابن بن����ت ر�سول اهلل واأَ

. ول اأ�ستح�سر ُمْنِك���رًا على ابن زياد غير هذين الرجلين, وكلماتهما واإْن 
)2(

مرجان����ة«

كانت ذات قيمة ثمينة في مثل تلك الأّيام الع�سيبة والمواقف الرهيبة, ولكن اأّي �سيء 

لها من التاأثير؟! وما ميلها في تلك التّيارات الجارفة والزوابع القا�سفة؟! وهل هي اإّل 

كلم���ات قيلت وذهبت اأدراج الرياح؟! وهل كانت تكفي لإيج���اد بواعث الثورة, وتكوين 

مّية وتحرير النفو�س وغليان الأف���كار وتاأجيج الّنار لطلب الثار؟! 
ُ
النق���الب على بني اأ

كاّل ث���ّم كاّل, فاإّن الأم���ر يحتاج اإلى اأكثر من ذلك, يحتاج اإل���ى المثابرة والتعقيب في 

الخطب الرّنانة والكلمات المهّيجة, وت�سهير المثالب والم�ساوئ, ونقد ال�سّيئات ونعيها 

على تلك الدولة الغا�سمة وال�سلطة الظالمة والحكومة الجائرة. فاإّن بهذا ومثله تتكّون 

ّمة روح ثورة وانفجار يكت�سح ظلم الظالمين, وتقتلع عروق الجور وال�ستبداد. قل 
ُ
في الأ

ل���ي براأيك, اأّيها الناقد, اأّي رجالت ذلك الع�سر كان يقدر على القيام بتلك المهّمة, 

ويق���وى عل���ى النهو�س بذل���ك الع���بء؟! األي�س ق�سارى اأم���ره, مهما كان م���ن الب�سالة 

والجراأة, اأن يقول الكلمتين والثالث, فيقال: خذوه فاقتلوه فا�سلبوه في ال�سبخة اأو في 

الكنا�س���ة؟! األي�س زين العابدين Q مع اأّنه علي���ل اأ�سير- والأ�سير ل ُيقتل- قد اأمر 

)1(  - انظر: اأن�ساب الأ�سراف ج 3 �س 413- 415, تاريخ الطبرّي ج 3 �س 337, مقتل الح�سين, لبن اأعثم الكوفّي �س 152- 

ب العنيد �س 44, الكامل في التاريخ ج 3 �س 436. 156, مقتل الح�سين للخوارزمّي ج 2 �س 58- 62, الرّد على المتع�سّ

)2(  - انظ���ر: اأن�س���اب الأ�سراف ج 3 �س 412- 413, تاري���خ الطبرّي ج 3 �س 336, مقتل الح�سين للخوارزمّي ج 2 �س 58- 62, 

 ,Q سد الغابة ج 2 �س 21, ترجمة الإمام الح�سين�
ُ
ب العنيد �س 44, الكامل في التاريخ ج 3 �س 436, اأ الرّد على المتع�سّ

البداية والنهاية ج 8 �س 152.
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ابن زياد بقتله لجواب خفيف وقول طفيف, فاإّن ابن زياد بعد اأن فرغ من تحّدي زينب 

 بالخزي والخذلن التفت اإلى 
)1(

واأخرجت���ه بقّوة العار�سة والبيان من الميدان مكعومًا

.Qزين العابدين, فقال: من هذا؟! فقيل له: هو علّي بن الح�سين

فقال: األي�س قد قتل اهلل علّيًا؟!

فقال �سالم اهلل عليه: »كان لي اأخ يقال له عليٌّ قتله النا�ص«.

فقال ابن زياد: بل اهلل قتله!

َوِبَك جراأٌة على 
َ
. فقال ل���ه: اأ

)2(

فق���ال الإمام: »اهلل يتوّف���ى الأنف�ص حين موته���ا«

رّد جواب���ي؟! ي���ا غلمان! خذوه فا�سربوا عنقه! فتعّلقت ب���ه زينب, وقالت: يا بن زياد! 

ح�سب���ك م���ن دمائنا ما �سفكت, ف���اإن عزمت على قتله فاقتلني مع���ه. فقال الطاغية: 

. وما تركه رحمًة لها, ولكن 
)3(

ْت اأن تموَت دونه, اتركوه ِلما به عجبًا للرحم! فواهلل َلَودَّ

 �ستق�سي عليه وتكفي ابن زياد موؤنة 
)4(

ق���د راأى اأّن العّلة والإ�سار والأغالل والجامع���ة

قتل���ه. فاإّن �سالمة زين العابدي���ن وبقاء حياته كان من خ���وارق العادة, وعلى خالف 

مجاري الأ�سباب, ولو ُقتل اأو مات في تلك البرهة لنَقَطَع ن�سل الح�سين, ولكّن م�سيئة 

اهلل �سبحان���ه وق�ساءه ال�سابق باأّن الأئّمة من ذّرّيته ل يرّد ول ُيغلب, وكانت زينب هي 

ال�سبب في حفظه على الظاهر. فليكن هذا وجهًا خام�سًا لحمل العيال, فلعّل الح�سين 

عرف اأّن العّلة والمر�س ل يكفي في �سالمة ولده, واأّنهم قد يقتلونه على مر�سه, واأّن 

لزينب موقفها الباهر في المفاداة والدفاع عنه.

وكّل غر�سنا من �سحب اأذيال هذا المقال, اأن يتج�ّسم لديك كيف كان الحال في كّم 

الأفواه, وعقل الأل�سن, واإرجاف القلوب, وم�سق الح�سام ل�سرب الهام على اأقّل الكالم. 

)1(  - الكع���ام: �سيء يجعل على ف���م البعير, كعم يكعُم كعمًا, فهو مكعوم وكعيم: �سّد فاه, والجمع: ُكُعم. انظر: ل�سان العرب ج 

2 �س 110, ماّدة »كعم«.

)2(  - �سورة الزمر الآية: 42.

)3(  - انظ���ر: ترجم���ة الإمام الح�سي���ن Q لبن �سعد �س 79, تاريخ الطبرّي ج 3 ����س 337, مقتل الح�سين Q لبن اأعثم 

الكوفّي �س 150- 151, الكامل في التاريخ ج 3 �س 435.

: لأّنها تجمع اليدين اإلى العنق. انظر: ل�سان العرب ج 2 �س 359, ماّدة »جمع«. )4(  - الجامعة: الُغلُّ
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اإذًا فَم���ن َيرّد تل���ك الأمانة وي���وؤّدي تلك الوديع���ة, وديعة الح���ّق, واأمانة ال�سدق, 

والنت�سار للحقيقة, واإزهاق الباطل؟!

نع���م, ُقْمَن بكّل تل���ك الوظائف على اأوفى م���ا يرام, واأتّم ما يح�س���ل به الغر�س, 

قام���ت ب���ه ودائع النبّوة وحرائر الوح���ي والر�سالة, نه�سن بتلك الأعب���اء الثقيلة التي 

�سود الرجال.
ُ
تعجز عنها الأبطال واأ

كاأّن الح�سي���ن Q عل���م- ول �س���ّك اأّنه علم- اأّن���ه �سُيقتل هو وجمي���ع اأهل بيته 

واأن�س���اره, ول يبق���ى رجل يت�سّنى له الك�سف لجمهرة ذل���ك الخلق التع�س عن فظاعة 

تلك الجناية و�سناعة تلك الجرائم ال�سّيئة, ولو اأهمل هذه الناحية المهّمة لذهب قتله 

�س���ًدى, ولفات الغر�س والغاي���ة, فلم يجد ُبّدًا من حمل تل���ك الم�سونات معه لتكميل 

ذلك الم�سروع الذي ابتذل نف�سه ونفو�س اأعّزته في �سبيله. وعلم, �سالم اهلل عليه, اأّن 

 
)1(

مّية, مهما بلغوا في خرق النوامي�س وهتك الحرمات والتجاوز على ال�سنا�سن
ُ
بني اأ

العربّي���ة, وال�سرائ���ع الإ�سالمّية, ولكّنهم ل يقدرون على قت���ل الن�ساء: ل يقدرون على 

قت���ل امراأة م�سابة مفجوعة تكّلمت ب�سيء م���ن الكالم تبريدًا وت�سكينًا للوعتها. ويوم 

 ,
)3(

, كما قتلوا الأطفال
)2(

مّية عّدًة من الن�س���اء الوديعات
ُ
الط���ّف واإْن َقَتَل حزُب بني اأ

جّية, وال�سنا�س���ن العربية: يعني ال�سجايا والأخالق والطبائ���ع العربّية. انظر: ل�سان  ْن�ِسن���ة: الطبيع���ة والخليقة وال�سَّ )1(  - ال�سِّ

العرب ج 7 �س 220, ماّدة »�سنن«.

ّم وهب النمرّية القا�سطّية, ذكر ذلك الطبرّي 
ُ
)2(  - ا�سُت�سه���دت م���ع الإمام الح�سين Q يوم الطّف امراأٌة واحدة, ه���ي: اأ

ة التحاقها هي وزوجها عب���د اهلل بن عمير الكلبّي بركب الإمام Q يوم الطّف, وخروج  ف���ي تاريخ���ه, بعد اأن �سرد ق�سّ

زوجها للمبارزة والقتال بين يدي الإمام Q, وخروجها هي اأي�سًا للقتال �ساحذًة هّمة زوجها, منا�سرًة لإمام زمانها, 

ولكّن الإمام Q منعها ورّدها اإلى الخيام, قائاًل لها: ارجعي رحمك اهلل اإلى الن�ساء, فاإّنه لي�س على الن�ساء قتال. قال: 

وخرج���ت اإل���ى زوجها بعد اأن ا�ست�سهد حّتى جل�ست عند راأ�سه تم�سح عنه التراب وتقول: هنيئًا لك الجّنة: فقال �سمر بن 

ذي الجو�س���ن لغ���الم له ي�سّمى ر�ستم: ا�سرب راأ�سها بالعمود! ف�سرب راأ�سها ف�سدخه فماتت مكانها. تاريخ الطبرّي ج 3 

�س 321- 322 و 326, وانظر: اأن�ساب الأ�سراف ج 3 �س 398, الكامل في التاريخ ج 3 �س 422, البداية والنهاية ج 8 �س 

145, اإّل اأّن اب���ن اأعث���م الكوفّي وابن �سهراآ�سوب والخوارزمّي وابن طاوو�س رووا اأّنها كانت مع ولدها وهب وزوجته, التي 

ّمه كانت ت�سّد من اأزره 
ُ
حاولت اأن تثنيه عن الخروج والقتال مع الإمام اأبي عبد اهلل الح�سين Q في بادئ الأمر, لكّن اأ

وتحّث���ه عل���ى ال�ست�سهاد بي���ن يدي الإمام Q ليكون �سفيعًا له عند رّبه يوم القيام���ة, اإّل اأّن زوجته اأخذت- بعد ذلك- 

ّمي! قاتل دون الطّيبين حرم ر�س���ول اهللP, فاأقبل ليرّدها اإلى الن�ساء, 
ُ
عم���ودًا فاأقبل���ت نحوه وهي تقول: ف���داك اأبي واأ

فاأخ���ذت بثوب���ه وقالت: لن اأع���ود دون اأن اأموت معك, وظّلت تقاتل معه اإلى اأن رّدها الإم���ام الح�سين Q اإلى الخيمة. 

انظ���ر: الفت���وح لبن اأعثم الكوفّي ج 5 �س 116- 117, مناق���ب اآل اأبي طالب لبن �سهراآ�سوب ج 4 �س 109- 110, مقتل 

الح�سين للخوارزمّي ج 2 �س 15- 16, الملهوف على قتلى الطفوف �س 116.

)3(  - وا�سُت�سهد مع الإمام اأبي عبد اهلل الح�سين Q يوم الطّف من الأطفال اّلذين لم يبلغوا الحلم خم�سة, وهم: عبد اهلل 
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ولكّن الحرَب لها اأحكام و�سواّذ ل تجري في غيرها.

ل, وكاّل, ل ي�ستطي���ع اب���ن زياد- مهما طغى وتجّبر- اأن يقت���ل �ساعة ال�سلم امراأة 

ع���زلء, اأ�سي���رة بين يدي���ه, ل تحمل من ال�س���الح اإّل قلبه���ا ول�سانها, قلبه���ا درعها, 

ول�سانها �سيفها, ل ي�ستطيع اأن يقتل امراأة مهما تجّراأت عليه, بل ول ي�ستطيع اأن يمّد 

 اإّن زينب العقيلة لّما �سّودت وجه ابن زياد ولطمته تلك اللطمة 
)1(

يده اإليها في�سربها

ال�سوداء بقولها: »ثكلتك اأُّمك يا بن مرجانة!«, ا�سوّدت الدنيا في عينه, حيث عرف 

والحا�سرون ما اأرادت, َفَهمَّ اأن ي�سربها, ولكّن عمرو بن حريث, وهو من اأكبر القّواد 

ف���ي جند ابن �سعد, وكان اأميرًا على الرّجال���ة بعد اأن كان من خوا�ّس اأمير الموؤمنين 

ف���ي �سّفي���ن, اأنكر عليه وجاءه بحّج���ة, وهي اأّنها امراأة, والم���راأة ل توؤاخذ ب�سيء من 

.
)2(

؟! منطقها, فقال ابن زياد: اأما تراها كيف تجّراأت عَليَّ

كان الح�سي���ن واأن�س���اره قد وقفوا ي���وم الطّف موقفًا تج�ّسمت في���ه روح ال�سجاعة 

والب�سال���ة, واأ�سب���ح المثل الأعلى للع���زم والإقدام وال�ستهانة به���ذه الحياة في �سبيل 

العّز والإباء, ودون موارد الذّل! وقفوا موقفًا ما حّدثنا التاريخ بمثله, ول �سمع الدهر 

بنظي���ره! وق���ف �سبعون رجاًل ف���ي مقابل �سبعين األف���ًا, ومددهم اإل���ى الكوفة, بل اإلى 

ال�سام متوا�سل, وهوؤلء ل مدد لهم, هوؤلء على �ساطئ النهر يكرعون منه, وينتهلون 

ولئ���ك قد ُحب�سوا عن الماء يومين اأو ثالثة, والعط�س وحّر الهجير ورمال 
ُ
كّل حي���ن, واأ

ال�سحراء اأحرق اأج�سادهم, وفّتت اأكبادهم, واأطفالهم يت�سارخون من العط�س ن�سب 

ب���ن الح�سين الر�سيع, وعبد اهلل ب���ن الح�سن, ومحّمد بن اأبي �سعيد, والقا�سم بن الح�س���ن, وعمرو بن جنادة الأن�سارّي, 

وق���د ذك���ر اأ�سحاب ال�سير والتواريخ كيفّية ا�ست�سهادهم. انظر: تاريخ الطبرّي ج 3 �س 331- 334, الكامل في التاريخ ج 3 

�س 428- 433, مقتل الح�سين للخوارزمّي ج 2 �س 21- 22, مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 104.

)1(  - اأق���ول: اإّن اب���ن مرجان���ة واأمثاله ل يتوان���ون ول يتوّرعون عن العت���داء على ُحَرِم ر�س���ول اهللP, فهّمه ب�سرب عقيلة 

الطالبّيين زينبO, التي اعتادت اأن ترى مثل هذه العتداءات من هوؤلء القوم واأ�سيادهم, فِمن قبُل راأت كيف عاملوا 

ّمه���ا الزهراءO ولم يرعوا لها حرمة بمجّرد غياب ر�سول اهللP, وكيف قادوا اأباها علّيًا Q لياأخذوا منه البيعة 
ُ
اأ

قهرًا, وكيف رموا نع�س اأخيها الإمام الح�سن المجتبى Q بالنبل, َلَدليل على ذلك, اإّل اأّن اهلل تعالى قّي�س وجود بع�س 

اّلذين تحّركهم ال�سيم وال�سجايا والأعراف العربّية, ولي�س الورع والتقوى والموّدة في القربى التي اأمر بها الكتاب العزيز, 

ى بها النبّي الأكرمP, مّما حال دون ذلك. فانظر وتاأّمل! وو�سّ

)2(  - انظر: تاريخ الطبرّي ج 3 �س 337.
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اأعينه���م, وعل���ى احتفاف اأ�سعاف ذلك الرزايا والمحن به���م. نعم, ومع كّله ما هانوا 

ول ا�ستكان���وا, ول ف�سلوا ول ذّلوا, بل كانوا ي���زدادون ب�سرًا وطالقة, وعزمًا و�سالبة, 

وع���ّزًا و�سهامة. حّقًا اإّنه لموقف باهر, ومقام قاهر, وحديث مده�س, ونفو�س غريبة, 

 ,Qبل وفوق الغرابة بمكان! ولكن األ اأدّلك على اأدهى من موقف اأن�سار الح�سين

واأده����س واأبهى واأبهر؟! هو موقف عقائل النبّوة في مجل�س يزيد وابن زياد! اأت�ستطيع 

ّم راأ�سك مجل�س ابن زياد ف���ي ق�سر الإمارة 
ُ
اأن ت�ستح�س���ر في نف�س���ك, وتتمّثل ف���ي اأ

ْدَخلوا علي���ه ال�سبايا والروؤو�س, وفيهّن الحّرة الح���وراء زينب الكبرى, 
َ
بالكوف���ة وقد اأ

, وروؤو�س القبائل مثول 
)1(

وهو �سكران بن�سوة الفتح والظفر, وروؤ�ساء الأرباع والأ�سباع

بي���ن يديه, والدنيا مقبلة بكّل وجهها عليه؟! دخل���ت عليه تلك العقيلة وجل�ست ناحية 

متنّكرة, فاأبت نف�سه الخبيثة اأن ي�سفح �سفح الكرام, ويغ�سي اإغ�ساء الأماجد, اأبت 

نف�سه اإّل اإظهار ال�سماتة, ولوؤم المَلكة, وخبث الظفر, و�سوء ال�ستيالء, وقبيح الأثرة, 

, ويهتكها- وه���و المهتوك- وقال: َمن ه���ذه المتنّكرة؟! 
)2(

ف�س���األ- ول �سّك اأّن���ه.....

.Oفقيل له: هي زينب بنت علّي

فق���ال لها ق���ول ال�سامت ال�ساتم: اأراأي���ت كيف �سنع اهلل باأخي���ك الح�سين والعتاة 

 اليقين 
)3(

الم���ردة م���ن اأهل بيت���ه؟! فقالت- ق���ول الثابت الَجن���ان, المتدّرع بدل����س

والإيم���ان, الم�ستحقر له ولكّل ما له م���ن قّوة و�سلطان: »ما راأي���ت اإّل جمياًل, اأُولئك 

ق���وم كت���ب اهلل عليه���م القتل فبرزوا اإل���ى م�ساجعهم, و�سيجم���ع اهلل بينك وبينهم, 

 ثكلتك اأُّمك يا بن مرجانة!«, فلّما لطمته 
(4(

فتح���اّج وتخا�س���م فانظر لمن الَفْلج؟!

به���ذه اللطمة ال�س���وداء لم يجد �سبي���اًل للت�سّفي منها والنتق���ام اإّل باأ�سواأ الكالم من 

ْبع- بال�س���ّم-: وهي جزء من �سبعة. انظر: ل�سان  ْب���ع, اأي المنزل والمحّلة والدار. والأ�سباع: جمع ال�سُّ )1(  - الأرب���اع: جمع الرَّ

الع���رب ج 5 ����س 115, ماّدة »ربع«, تاج العرو����س ج 11 �س 199, ماّدة »�سبع«. وروؤ�ساء الأرب���اع والأ�سباع كناية عن روؤ�ساء 

الع�سائر والأحياء والمجاميع التي كانت حا�سرة مجل�س ابن زياد حين دخول حرم ر�سول اهلل �سبايا اإلى ق�سره.

)2(  - كذا في الأ�سل, والظاهر اأّن هناك �سقطًا في الفقرة.

, والجمع: ُدُل�ٌس. انظر: ل�سان العرب ج 4 �س  َل�سِ ل����س من الدروع: اللّين���ة, ودرٌع ِدل�س: بّراقة مل�ساء لّينة بّينة الدَّ )3(  - الدِّ

388, ماّدة »دل�ص«.

َفُر والفوز, وقد َفَلَج الرجُل على خ�سمه يفلُج فلجًا. انظر: ل�سان العرب ج 10 �س 314, ماّدة »فلج«. )4(  - الَفْلُج: الظَّ
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حدوثتكم.
ُ
ال�سباب وال�ستيمة, فقال: الحمد هلل الذي قتلكم وف�سحكم, واأكذب اأ

فقال���ت- غير طائ�سة ول مذعورة-: »اإّنما ُيفت�س���ح الفا�سق وُيكذب الفاجر, وهو 

غيرنا«.

وق���ف الح�سين واأن�ساره ظهيرة عا�سوراء وهم عل���ى خيولهم الجياد, وفي اأيمانهم 

, قد رفلوا باأبراد الع���ّز, وتكّللوا 
)2(

ع���اد , وعلى متونه���م ال�سمر ال�سِّ
)1(

البي����س الح���داد

, وهم �ساحكون 
)3(

بتيج���ان ال�سرف, ل ُيقت���ل منهم واحد حّتى َيقتلوا األفًا م���ن عدّوهم

م�ستب�سرون, ثقة بما ي�سيرون اإليه َبعُد من منازل الفردو�س الأعلى في دار النعيم.

كان هذا موقف الح�سين واأن�ساره يوم الطّف.

ووقف���ت زين���ب بنت عل���ّي Q, والخفيرات من اأهل بيتها ف���ي مجل�س ابن زياد 

 
)4(

وه���م في قي���د الإ�سار, وذّل ال�سغار, ل ترى اأمام عينها اإّل عدّوًا �ساتمًا, اأو كا�سحًا

�سامت���ًا, اأو قات���اًل لُحماته���ا و�ُسراته���ا, واليتامى والأيام���ى حولها, كّل ه���ذه ال�سوؤون 

وال�سجون مّما تذيب القلب, وتذهل اللّب, وتطي�س عندها الأحالم, وتخر�س الأل�سنة, 

وتموت الفطنة, ول ي�ستطيع اأجلد اإن�سان اأن ينب�س بكلمة في مثل تلك الكوارث.

اأفه���ل تخ�سى- لو ت�سّورت مزايا تل���ك الرزايا لزينب- اأن تقول: اإّن موقفها عند 

اب���ن زياد كان اأعظم م���ن موقف اأن�سار الح�سين يوم الط���ّف عند جند ابن �سعد؟! 

 الإثبات. ه���ل اأح�س�سَت في تلك ال�ساعة الرهيبة من زينب اأمام 
َّ
ق���ل ول تخف, وعَلي

عدّوه���ا القا�سي الظالم ال�سامت ال�سات���م اأن تلجلج ل�سانها؟! اأو ا�سطرب َجنانها؟! 

اأو ظه���ر عليه���ا ذّرة من ال���ذّل وال�ستكانة؟! اأو خ�سعت فانقطع���ت؟! اأو عجزت عن 

)1(  - البي�س الِحداد: ال�سيوف الحداد القاطعة التي �ُسحذت وُم�سحت بحجر اأو مبرد. انظر: ل�سان العرب ج 1 �س 555, ماّدة 

»بي�ص«, و ج 3 �س 80 ماّدة »حدد«.

عاد, وقيل: هي نحٌو من الأّلِة,  )2(  - ال�سع���َدُة: القن���اة, وقيل: القناة الم�ستوية تنبت كذل���ك ل تحتاج اإلى التثقيف, والجمع: �سِ

ُة اأ�سَغُر من الحربة. انظر: ل�سان العرب ج 7 �س 344, ماّدة »�سعد«. والألَّ

)3(  - جه���ة اللتئ���ام دقيق���ة مع ما �سبق في �سحيفة 349: وقف �سبعون رجاًل في مقابل �سبعي���ن األفًا, بالمبالغة هنا والحقيقة 

هناك. منه }.

)4(  - الكا�س���ح: الع���دّو المبغ����س الذي ي�سمر لك العداوة ويطوي عليها ك�ْسَحُه, اأي باطن���ه. انظر: ل�سان العرب ج 12 �س 99, 

ماّدة »ك�سح«.
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ارتج���ال الخطب البليغة التي لو جاء بها ال���وادع ال�ساكن والمطمئّن الآمن بعد ليال 

واأّيام لكانت اآية من اآيات الإبداع, ورمزًا من رموز البراعة؟! فكيف وقد اندفعت بها 

في ح�سد الرجال على �سبيل الرتجال, وهي على ما عرفَت من الو�سع: عنه يقال في 

, تتقاذفها لهوات الُكرب, وتلوكها وتم�سغها 
)1(

ال�س���ّدة: »بين ِذَراَعْي وجبهة الأ�سد«

, فراآُه �سلبًا مّرًا, ل يلين لغامز, ول 
)2(

اأنياب النوب, حّتى اإّن ابن زياد اأعَجَم ُعوَدها

غ, واأّنها ل تنقطع ول تكّل, ول تعرف للرهبة وللخوف معنًى, وخ�سي اأن ل  يل���ّذ لما�سِ

ُتبق���ي من هتكه وف�سيحته باقية, واأن تقل���ب عليه الراأي العاّم, وُتْحِدث في جماعته 

 و�سّدته, فكان اآخر كالمه معها 
)3(

َر من خّطته, وتنازل عن ُغلوائه فتق���ًا ل ُيرتق, غيَّ

 ل 
)4(

بع���د اأن �سفت غليلها منه: لعمري اإّنها ل�سّجاعة, ولقد كان اأبوها اأ�سجع منها؟!

مثولة ال�سبر والثبات, ورمز غلبة الحّق على 
ُ
يا ب���ن مرجانة! ما هي ب�سّجاعة, هي اأ

الباطل, واحتقار الحكم الزائف والملك الزائل, و�سلطنة الخداع والمكر.

ل ي���ا بن مرجانة! ه���ذه زينب بنت علّي ال���ذي َعلََّم النا�س الف�ساح���ة, والبراعة, 

وال�سجاعة, وال�سجاعة.

هذه زينب بنت الزهراء البت���ول, ل كمرجانة و�سمّية َذَواَتْي الأعالم في الجاهلّية 

.
)5(

والإ�سالم

)1(  - عجز بيت للفرزدق, وتمامه:

ب��ه اأ��������س�������رَّ  ع������ار�������س������ًا  راأى  َم��������ن  ب������ي������ن ذراع����������������ي وج������ب������ه������ة الأ���������س��������ِدي������ا 

انظ���ر: �س���رح ديوان الفرزدق �س 215, كتاب �سيبويه ج 1 ����س 180, اإمالء ما َمنَّ به الرحمن �س 480, تف�سير �سورة الروم, 

خزان���ة الأدب ج 2 ����س 281- 282, واأورده �ساحب مغني اللبيب �س 498, رقم 707, وفي �س 809 رقم 1047, دون اأن 

ين�سبه لأحد.

ه ليعلم �سالبت���ه ِمن َخوِره  )2(  - الَعْج���ُم: َع����سٌّ �سدي���ٌد بالأ�سرا����س دون الثنايا, وعج���م ال�سيء يعجمه عجم���ًا وعجومًا: ع�سّ

وَرخاَوته. انظر: ماّدة »عجم« في: ل�سان العرب ج 9 �س 70, تاج العرو�س ج 17 �س 463. واأعجَم عوَدها: يعني اختبر قّوتها 

و�سالبتها �سالم اهلل عليها.

ته. انظر: ل�سان العرب ج 10 �س 114, ماّدة »غال«. )3(  - الُغْلواء: �سرعُة ال�سباب و�ِسّرته, وُغَلواُء كّل �سيء اأّوُله و�ِسرَّ

)4(  - انظ���ر: تاري���خ الطب���رّي ج 3 �س 337, مقتل الح�سين لبن اأعثم الكوفّي �س 150, الكامل في التاريخ ج 3 �س 435, مقتل 

الح�سين للخوارزمّي ج 2 �س 47- 48.

)5(  - �سمّية: هي جارية للحرث بن كلدة, الطبيب الثقفّي, كانت من البغايا ذوات الرايات بالطائف, وت�سكن حارة البغايا خارجًا 

ع���ن الح�س���ر, وتوؤّدي ال�سريبة للحرث, وكان قد زّوجها من غالم رومي له ا�سمه: عبيد, وفي اأحد اأ�سفار اأبي �سفيان للطائف 

طلب من اأبي مريم الخّمار بغّيًا, فقّدم له �سمّية فعلقت بزياد وو�سعته على فرا�س عبيد �سنة اإحدى من الهجرة, وكان ُين�سب 
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)2(

, �ساحب���ة القارعة
)1(

ه���ذه زينب بن���ت الطاهرة الع���ذراء, ل كهن���د الخرق���اء

:P التي يقول فيها ح�ّسان �ساعر النبّي ,
)3(

والفاّكة

اْل��َب��ْط��َح��ْاِء ِب��َج��ْاِن��ِب  ِبيُّ  اْل�سَّ .ِل��َم��ِن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
)4(

البيتين

وم���ا كان���ت تلك ال�سجاع���ة منها, �سالم اهلل عليه���ا, في م���ّرة اأو مّرتين, بل كانت 

كّلما �ساق الأمر, وا�ستّدت المحنة, وتجمهر المتفّرجون عليهم عند دخولهم الكوفة, 

وعن���د خروجهم منها, وفي ق�سر الإمارة, وفي مجل�س ابن زياد: في كّل ذلك تتحّدى 

 
)6(

َقِع , والِم�سْ
)5(

فُتْده�س, وتحتّج فُتْفلج, وتخطب فُتْعجب, تخطب خطبة البليِغ الُمِدرِّ

 والراحة والفراغ والطماأنينة.
)8(

َعة  الذي تهّياأت له كّل اأ�سباب الدَّ
)7(

ِه الُمَفوَّ

, فجعل 
)9(

دخ���ل ال�سبي اإل���ى الكوفة بحال يذوب ال�سفا منها وي�سج���ي المح�سُب

ّم عبيد اهلل 
ُ
اإلي���ه, األحق���ه معاوية باأبيه اأبي �سفيان فقيل ل���ه: زياد بن اأبي �سفيان. ومرجانة: هي زوجة زياد بن اأبي �سفيان, واأ

�سد الغابة ج 2 �س 119, رقم 1800, مروج الذهب ج 3 �س 6.
ُ
بن زياد. انظر: ال�ستيعاب ج 2 �س 523, رقم 825, اأ

َناع ول لها ِرفق, فاإذا بنت  نثى خرقاء, وامراأة خرقاء: اأي غير �سَ
ُ
)1(  - الُخ���رق: الجه���ل والُحمق, َخُرَق ُخرقًا, فهو اأخرق, والأ

بيتًا انهدم �سريعًا. انظر: ل�سان العرب ج 4 �س 74, ماّدة »خرق«.

)2(  - قارعة الداِر: �ساَحتها, وقارعة الطريق: اأعاله, وقيل: و�سطه, وقيل: هو نف�س الطريق.

و�ساحبة القارعة: كناية عن المراأة التي تكثر الجلو�س على قارعة الطريق ول ي�سلم من ل�سانها الماّرة, ول تبالي بما يقال فيها. 

انظر: ل�سان العرب ج 1 �س 123, ماّدة »قرع«.

: الَه���رُم م���ن الإبل والنا�س, َفكَّ َيُفكُّ فّكًا وفكوكًا, و�سيخ فاكٌّ اإذا انف���رج لحياه من الَهرم. انظر: ل�سان العرب ج  )3(  - الف���اكُّ

10- �س 307- 308, ماّدة »فكك«.

)4(  - قال ح�ّسان بن ثابت لهند ابنة عتبة بن ربيعة:

����ِب����يُّ ِب����ج����اِن����ِب ال���َب���ْط���ح���اِء َم������ْه������ِد ِل�����َم�����ْن ال���������سَّ ذي  َغ�������ي�������َر  ع����ل����ي����ه  م�����ل�����ق�����ًى 

������ٌة ����ْل����َت����ُة ال����َخ����دَِّن�������َج�������َل�������ْت ِب�����������ِه ب�����ي�����������س�����اُء اآِن�������������سَ ���ْم�������س �����سَ ِم������ن َع������ْب������ِد ����سَ

انظر: ديوان ح�ّسان بن ثابت ج 1 �س 396.

ت ال�سماء بالمطر َدّرًا, اإذا كثر مطرها, و�سماء ِمدراٌر اأي: تدّر المطر. وهي هنا كناية عن  ّيال, وَدرَّ : المكِث���ر ال�سَّ )5(  - الُم���ِدرُّ

غ���زارة عل���م عقيلة بني ها�سم ال�سّيدة زين���ب �سالم اهلل عليها وبالغتها. انظر: ل�سان الع���رب ج 4- �س 324- 326, ماّدة 

»درر«.

َقُع: البليغ الماهر في ُخطبته, والجمع: م�ساِقع. انظر: تاج العرو�س ج 11 �س 275, ماّدة »�سقع«. )6(  - الِم�سْ

ُه: الرجل الذي يجيد القول. انظر: ل�سان العرب ج 10 �س 356, ماّدة »فوه«. )7(  - الُمَفوَّ

ه. انظر: ل�سان العرب ج15 �س 250- 251, ماّدة »ودع«. َعُة: ال�سكينة والوقار والتََّرفُّ )8(  - الدَّ

)9(  - عجز بيت لل�سيخ ها�سم الكعبّي, من ق�سيدة طويلة يرثي بها الإمام الح�سين Q في 99 بيتًا, مطلعها:

ب��ع��ول��ة  م���ّن���ي  ت���دن���و  اأن  ال���ق���ل���ب  وم��ط��ل��ُبُم���ن���ى  ذاك  دون  ق�������س���ٌد  ول���ل���رك���ب 
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اأه���ل الكوف���ة ينوحون ويبك���ون, فقال علّي ب���ن الح�سين, Q, وق���د اأنهكته العّلة: 

 .
)1(

»تقتلنا رجالكم وتبكينا ن�ساوؤكم, فالَحَكُم بيننا وبينكم اهلل يوم ف�سل الق�ساء«

ث���ّم تعاظمت الفجيع���ة ف�سار الرجال والن�س���اء يبكون معًا, فق���ال Q: »اأتبكون 

: ونظرت اإلى زينب 
)3(

. قال ب�سر بن خزيم الأ�سدّي
)2(

وتنوح����ون لن����ا؟! فمن قتلنا؟«

بن���ت علّي, Q, يومئذ فلم اأَر خفرة قّط اأنط���ق منها كاأّنما تنطق عن ل�سان اأمير 

الموؤمني���ن Q, وق���د اأوماأت اإلى النا����س اأن ا�سكتوا, فارت���ّدت الأنفا�س, و�سكنت 

, ثّم قالت: »الحم����د هلل, وال�سالة على اأبي محّمد واآل����ه. اأّما بعد.. يا 
)4(

الأجرا����س

 والغ����در! اأتبكون؟! ف����ال رقاأت الدمع����ة, ول هداأت 
(5(

اأه����ل الكوف����ة! ي����ا اأهل الخت����ل

. واندفعت 
)6(

الرّن����ة, اإّنم����ا َمَثُلُك����م كَمَث����ِل التي نق�س����ت غزلها من بعد ق����ّوة اأنكاث����اً«

كال�سي���ل المنح���در, اإل���ى اأن قال���ت: »اأتبك����ون وتنتحب����ون؟! اإي واهلل فابك����وا كثيراً 

اإلى اأن يقول:

ي���ذوب ال�سف���ا منه���ا وي�سج���ي المح�سُبورح���������ن ك����م����ا ������س�����اء ال������ع������دّو ب���ع���ول���ة 

ويقول في اآخر الق�سيدة:

وم����وع����دك ال���ح���ّق ال�����ذي ل��ي�����س ي��ك��ذُبول������ي م���ن���ك م�����وع�����وٌد اأرج��������ى ن��ج��اح��ه 

والناظ���م ه���و: ال�سيخ ها�سم بن حردان الكعبّي الدورقّي, ُولد ون�ساأ في الدورق م�سكن ع�سائر كعب في الأهواز, ثّم �سكن كربالء 

والنج���ف, وه���و من فحول ال�سعراء وف���ي طليعتهم, نظم في رثاء اأهل البيت R فاأكثر واأب���دع واأجاد, له ديوان اأكثره في 

الأئّمة R وي�سّم بين دّفتيه ع�سرين ق�سيدة ح�سينّية اأو اأكثر, توّفي �سنة 1231ه�. انظر: الديوان ج 1 �س 6, اأدب الطّف 

ج 6 �س 218.

ّم كلثوم بنت الإمام اأمير الموؤمنين علّي Q كما في: ينابيع الموّدة ج 3 �س 86, بحار الأنوار ج 45 �س 115.
ُ
)1(  - الكالم لأ

)2(  - انظر: مقتل الح�سين لبن اأعثم الكوفّي �س 147, مقتل الح�سين للخوارزمّي ج 2- �س 45, الملهوف على قتلى الطفوف 

�س 192.

)3(  - ك���ذا ف���ي الأ�سل, وق���د اختلف اأ�سح���اب ال�سير والتواريخ ف���ي �سبط ا�سمه, فف���ي بالغات الن�ساء ����س 74- 77: حذام 

خرى حذيم, وف���ي الأمالي لل�سيخ المفيد ����س 312: حذلم بن �ستير, وفي ن�سخة ب���دل: حذلم بن ب�سير, 
ُ
الأ�س���دّي, وم���ّرة اأ

وفي الحتجاج  ج 2 �س 29- و31: حذيم بن �سريك الأ�سدّي, وفي مقتل الح�سين للخوارزمّي ج 2 �س 45: ب�سير بن حذيم 

الأ�سدّي, وفي الملهوف على قتلى الطفوف �س 192- 194: ب�سير بن خزيم الأ�سدّي, وفي الرجال لل�سيخ الطو�سّي �س 88: 

.Q باب الحاء: حذيم بن �سريك, وقد عّده من اأ�سحاب الإمام علّي بن الح�سين

)4(  - الَجْر�ُس والِجْر�ُس والَجَر�ُس: ال�سوت الخفي, والحركة وال�سوت من كّل ذي �سوت, والَجَر�ُس: الذي ُي�سَرب به, والجمع: 

اأجرا�س. انظر: ل�سان العرب ج 2 �س 248, ماّدة »جر�ص«.

)5(  - الخت���ل: تخ���ادع عن غفلة, َخَتله يخُتله ويخِتله ختال وختالنًا, وخاتلُه: خدعه ع���ن غفلة, والختل: الخديعة. انظر: ل�سان 

العرب ج 4 �س 24, ماّدة »ختل«.

)6(  - �سورة النحل الآية 92.
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. ويلكم! اأتدرون اأيَّ كبد لر�سول 
(1(

وا�سحك����وا قلي����اًل, فلقد ذهبتم بعارها و�سنارها

اهلل فريت����م؟! واأيَّ كريم����ة ل����ه اأبرزت����م؟! واأيَّ دم له �سفكت����م؟! اأفعجبتم اأن قطرت 

 واأنتم ل ُتن�سرون, فال ي�ستخفّنكم الجهل, 
(2(

ال�سم����اء دم����اًء ولعذاب الآخرة اأخزى

, ول يخاف فوت الثار, واإّن رّبكم لبالمر�ساد«. قال: فواهلل 
(3(

فاإّنه ل يحفزه الِبدار

لقد راأيت النا�س يومئٍذ حيارى يبكون, وقد و�سعوا اأيديهم في اأفواههم, وراأيت �سيخًا 

يبكي حّتى اخ�سّلت لحيته وهو يقول: باأبي اأنتم, كهولكم خير الكهول, و�سبابكم خير 

. ثّم خطبت 
)4(

ال�سب���اب, ون�ساوؤكم خير الن�ساء, ون�سلكم خير ن�سل, ل يذّل ول ُيخزى

. ثّم خطبت فاطمة ال�سغرى بخطبتها التي تقول في اأّولها: 
)5(

ّم كلثوم بخطبة بليغة
ُ
اأ

 اإلى اآخر ما قالت.
)6(

»الحمد هلل عدد الرمل والح�سى, وزنة العر�ص اإلى الثرى..«

ه���ذا كّله وهم �سائرون ُي�ساقون في ال�سبي على اله���وادج والمحامل, وفي الكوفة, 

وعند ابن زياد.

ولك���ن هلّم معي ندخل م���ع هذا ال�سبي اإلى ال�سام, وننظ���ر كيف دخوله على يزيد 

ووقوفه���م بي���ن يدي���ه, ولن�ستبق اإلى مجل����س يزيد نتب���ّواأ لنا موقفًا من���ه قبل ازدحام 

موي نتطّلع..
ُ
المتفّرجين وتزاحم النّظارة.. ووقفنا في حا�سية النادي الأ

نار: اأقبح العيب والعار. انظر: ل�سان العرب ج 7 �س 211, ماّدة »�سنر«. )1(  - ال�سِّ

لت الآية: 16. )2(  - �سورة ف�سّ

)3(  - ب���اَدَر ال�س���يء مباَدَرًة وِبدارًا وابَتَدَرُه وَبَدَر غيره اإليه َيْبُدُره: عاَجل���ُه, ول يحفزه الِبدار, اأي ل تدفعه المعاجلة, وال�سمير 

عائد اإلى اهلل �سبحانه وتعالى. انظر: ل�سان العرب ج 1 �س 340, ماّدة »بدر«.

)4(  - انظ���ر: الأمال���ي لل�سيخ المفيد �س 321- 324, الأمالي للطو�سّي ����س 91, المجل�س الثالث رقم 142, الحتجاج ج 2 �س 

109- 114, مقتل الح�سين للخوارزمّي ج 2 �س 45- 47, الملهوف على قتلى الطفوف �س 192- 194. 

ّم كلثوم بنت اأمير الموؤمنين عل���ّي بن اأبي طالب Q, فقال: »...عن 
ُ
وق���د اأورد اب���ن طيفور الخطبة كامل���ة, اإّل اأّنه ن�سبها اإلى اأ

ح���ذام الأ�س���دّي وق���ال مّرة اأُخرى: حذيم, قال: َقدْمت الكوفة اإلى اأن قال...: وراأي���ت اأُّم كلثوم- ر�سي اهلل عنها- ولم اأَر 

خفرة... اإلى اأن قال: ..وراأيت �سيخاً كبيراً من بني جعفي, وقد اخ�سّلت لحيته من دموع عينه, وهو يقول:

���ُل���ُك���ُم  ُي���خ���زى ك���ه���ول���ك���م خ����ي����ُر ال���ك���ه���ول وَن�������سْ ول  ي����ب����وُر  ل  ن�������س���ٌل  ُع������دَّ  اإذا 

انظر: بالغات الن�ساء �س 74- 77.

)5(  - انظر: بالغات الن�ساء �س 74, الملهوف على قتلى الطفوف �س 198.

)6(  - الحتجاج ج 2 �س 104- 108, رقم 169, الملهوف على قتلى الطفوف �س 194- 197.
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)1(

ه���ذا يزيد جال����س على ال�سري���ر ف���وق الم�سطبة العالي���ة, وهو مخم���ور يرّنح

, وخمرة النت�سار , ومنت�ٍس بن�سوتين: ن�سوة 
)3(

 من خمرتين خمرة الُعقار
)2(

اأعطاف���ه

 
)5(

مّية من الأعيا�س والعناب�سة
ُ
, ودونه طواغيت بني اأ

)4(

الملك, ون�سوة الفتح والظفر

 بحلل الديباج..
)6(

م���ن بني عبد �سم����س, وهم على كرا�سي الذه���ب والعاج, يرُفل���ون

وه���ذه اأقداح ال�س���راب والخمور, ونخب الفرح وال�سرور ت���دار عليه وعليهم, والأعواد 

 P والمزامي���ر ت�س���رب لديهم.. فبينما)ه���م( ومثل���ه, اإذ اأدخلوا �سب���ي اآل محّمد

ن�س والطرب, 
ُ
 بالحب���ال, بين ن�س���اء واأطفال.. هن���اك ا�ستفّزته ن�س���وة الأ

)7(

قي���ن مربَّ

, لي�ساه���دوا اأخذه 
)8(

وتمّن���ى ح�س���ور اأ�سياخ���ه قتلى ب���در, من عتب���ة و�سيبة والولي���د

َح الرجُل وغيره وَتَرّن���َح: تمايل من ال�ُسكر وغيره. انظر: ل�س���ان العرب ج 5 �س 331, ماّدة  ز ال�س���راب, وَرنَّ َرنُّ���ُح: َتَم���زُّ )1(  - التَّ

»رنح«.

)2(  - الِعط���ُف: الَمنِك���ُب, منِكب الرج���ل عطفه, واإبطه ِعطُفُه, والُعط���وف: الآباط, وِعطفا الرجل والداّب���ة: جانباه عن يمين 

و�سمال, و�ِسّقاه من َلُدن راأ�سه اإلى وركه, والجمع اأعطاف وِعطاف وُعطوف: وِعطفا كّل �سيء: جانباه. انظر: ل�سان العرب 

ج 9 �س 269, ماّدة »عطف«.

)3(  - الُعق���ار: الخم���ر, �ُسّميت بذلك لأّنها عاقرت العقل, يقال: عاقره اإذا لزمه وداَوَم عليه, والمعاقرة: اإدمان �سرب الخمر. 

انظر: ل�سان العرب ج 9 �س 317, ماّدة »عقر«.

)4(  - اأقول: نقل لنا اأ�سحاب ال�سير والتواريخ اأّن اهلل عّز وجّل نّغ�س ن�سوة يزيد بقتله اأبي عبد اهلل الح�سين Q في لحظات, 

ولم يدعه يهناأ بهذه الن�سوة, ذلك حين جبهه يحيى بن الحكم اأخو مروان, قائاًل:

ِم����ن اب�����ِن زي�����اد ال���ع���ب���ِد ذي ال��ح�����س��ب ال���وغ���ِل 

ن�����س��ِل ب�����ال  اأ�����س����ح����ْت  اهلل  ر������س�����وِل  وب�����ن�����ُت 

������فِّ اأدن�����������ى ق�����راب�����ًة  ل�����ه�����ام ِب�����َج�����ن�����ِب ال������طَّ

���م���ّي���ة اأ����س���ح���ى ن�����س��ُل��ه��ا َع��������َدد ال��ح�����س��ى  ����سُ

وكذلك عندما اعتر�س عليه اأبو برزة الأ�سلمّي �ساحب ر�سول اهللP, قائاًل: »ويحك يا يزيد! اأتنكث بق�سيبك ثغر الح�سين 

اب���ن فاطم���ة؟! اأ�سه���د لقد راأيت النبّي ير�سف ثناي���اه وثنايا اأخيه الح�سن, ويقول: اأنتما �سّي���دا �سباب اأهل الجّنة, فقتل 

اهلل قاِتلَُكم���ا ولعن���ه, واأع���ّد له���م جهّن���م و�س���اءت م�سيراً«. انظر: اأن�س���اب الأ�سراف ج 3 �س 412, تاري���خ الطبرّي ج 3 �س 

338- 341, البدء والتاريخ ج 2 �س 242.

مّي���ة ب���ن عب���د �سم�س من الَوَلد اأح���َد ع�سَر ذكرًا, كلُّ واحد منه���م ُيكّنى با�سم �ساحبه, فمنه���م: الأعيا�س, وهم: 
ُ
)5(  - كان لأ

العا����س واأب���و العا�س, والعي�س واأبو العي�س, والعوي�س ل َكِنيَّ له. والعناب�س, وهم: حرب واأبو حرب, و�سفيان واأبو �سفيان, 

مّية بعكاظ, وعقلوا اأنف�سهم وقاتلوا قتاًل �سديدًا 
ُ
وعم���رو واأب���و عمرو, واإّنما �ُسّموا العناب�س لأّنهم ثبتوا مع اأخيهم َحرب بن اأ

هوا بالأ�سد, والأ�سود يقال لها العناب�س, واحدها عنب�سة. انظر: الأغاني ج 1 �س 17- 18, ل�سان العرب ج 9 �س 415,  ف�ُسبِّ

ماّدة »عنب�ص«.

ُجُل في ثيابه َيرُفُل اإذا اأطالها وجّرها متبخترًا. انظر: ل�سان العرب ج 5 �س  ْجل, وَرَفَل الرَّ ه بالرِّ ْفُل: َجرُّ الذيل وَرْك�سُ )6(  - الرَّ

275- 276, ماّدة »رفل«.

)7(  - الربق���ة: الحب���ل, اأو عروة في الحبل ُتجعل في عنق الحيوان, والربق بالفتح: م�سدر قولك: َرَبْقُت ال�ساة والجدي اأْرُبُقها 

واأرِبُقها ربقًا, وربَّقها: �سّدها في الربقة. انظر: ل�سان العرب ج 5 �س 123, ماّدة »ربق«.

)8(  - لق���د ب���رز عتب���ة بن ربيعة واأخوه �سيب���ة بن ربيعة وابنه الوليد يوم ب���در اإلى القتال, فبرز لهم الإم���ام اأمير الموؤمنين علّي 

ب���ن اأبي طالب Q وحمزة ع���ّم النبّيP وعبيدة بن الحارث, فقتل اأميُر الموؤمنين الوليَد بن عتبة, وقتل حمزُة �سيبَة بن 

ربيع���ة, واختل���ف عبيدة وعتب���ة بينهما ب�سربتين كالهما اأثب���ت �ساحبه, وكرَّ الإمام علّي Q على عتب���ة فقتله. وعتبة بن 
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بثاأرهم, وقيامه باأوتارهم, واأّنه زاد على اأخذ الثار بقتل الرجال و�سبي العيال, قائاًل:

���ِه���ُدْوا  ِب����َب����ْدٍر ����سَ
ْ
���َي���ْاِخ���ي ����سْ

َ
.َل���ْي���َت اأ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هنال���ك قامت العقيلة زين���ب فقالت, وا�سمع ما قال���ت, وانظر كيف خطبت, وهل 

راعه���ا اأو هاله���ا �س���يء من تلك المظاه���ر الهائل���ة, وتاأّمل في فق���رات خطبتها التي 

 من ظهر يزي���د, وكانت اأ�سّد عليه من �س���رب الح�سام في يد 
)1(

ق�سم���ت به���ا الَفقار

, واأقذر من 
)2(

ّبهة- اأحقر م���ن ُقالمة
ُ
ال�سرغ���ام, وانظر كي���ف �سّيرته- وهو بتلك الأ

َدَق اهلُل َكذِلَك حي���َن َيقول: {ۀ ہ           ُقمام���ة, قامت �سلوات اهلل عليها فقال���ت: »�سَ

.
(3(

ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ}

َبْحنا ُن�ساُق  ْر�ِس َواآفاَق ال�َسماِء, َفاأ�سْ
َ
قط���اَر الأ

َ
َخْذَت َعَلْينا اأ

َ
َظَنْن���َت يا َيزيد َحْيث اأ

َ
اأ

�سارى, اأّن ِبنا َعل���ى اهلِل َهوانًا َوِبَك َعَلي���ِه َكراَمة, َواأّن ذِلَك 
ُ
َبْي���َن َيَدْيَك َكما ُت�س���اُق الأ

ِلِعَظ���ِم َخَطِرَك ِعْنَده؟! َف�َسَمْخَت ِباأْنِفَك, َوَنَظ���ْرَت في عْطِفَك, َجذلن َم�ْسرورًا, َحْيث 

فا َلَك ُمْلُكنا َو�سلطاُننا. مور ُمّت�سَقة, َوِحيَن �سَ
ُ
, َوالأ

)4(

َراأْيَت الُدْنيا َلَك ُم�سَتْو�ِسقة

َن�سي���َت َقوَل اهلِل َع���ّز َوَج���ّل: {گ ڳ ڳ ڳ     ڳ ڱ ڱ ڱ 
َ
َفَمْه���اًل َمْه���اًل! اأ

.
)5(

ڱں ں   ڻ ڻ ڻ ڻۀ  ۀ ہ ہ  }؟!
اأم���ن الع���دل يا بن الطلق���اء تخديُرك حرائ���َرك واإم���اءك, و�َسْوُقَك بن���ات ر�سول 

بديت وكيف ُيرتجى مراقب���ة َمن لفظ فوه اأكباَد 
ُ
اهلل �سباي���ا؟! ق���د ُهتكت �ستورهّن, واأ

الأزكياء, ونبت لحمه بدماء ال�سهداء؟!

ّم معاوية وجّدة يزيد, لذا هو ي�ستذكر هنا اأجداده من م�سركي قري�س اّلذين هلكوا 
ُ
ربيع���ة, ه���و والد هند زوجة اأبي �سفيان, اأ

ف���ي معركة بدر الكبرى على يد اأمي���ر الموؤمنين علّي Q, ويعّد انت�ساره على الإمام الح�سين Q هو اأخذًا بثارات بدر. 

انظر: تاريخ الطبرّي ج 2 �س 32.

د من عظام ال�سلب من َلُدن الكاهل اإلى الَعْجب,  )1(  - الِفق���رة والَفَقَرة والَفقار- بالفت���ح-: واحدة َفقار الظهر, وهو ما تن�سّ

والجمع: ِفَقر وَفقار, وقيل: ِفْقرات وِفَقرات. انظر: ل�سان العرب ج 10 �س 300, ماّدة »فقر«.

)2( - الُقالمة: ا�سم ما قطع من طرف الظفر. انظر: ل�سان العرب ج 11 �س 291, ماّدة »قلم«.

)3( - �سورة الروم الآية: 10.

ُه وجمعه وحمله, وا�ستو�سقت الإبل, اأي: اجتمعت, ا�ستو�سَق لك الأمر: اأمكَنك,  مَّ )4( - و�سَق: و�سقه َي�ِسُقه و�سقًا وو�سوقًا, اأي: �سَ

وم�ستو�سقة: مجتمعة. انظر: تاج العرو�س ج 13 �س 481, ماّدة »و�سق«.

)5(  - �سورة اآل عمران الآية 178.
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ثّم تقول غير م�ستعظم ول متاأّثم:

����َت����َه����لُّ����ْوا َف����َرح����ًا َه�������لُّ�������ْوا َوا�����سْ
َ
.  َلأ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تهتف باأ�سياخك, زعمت اأّنك تناديهم, فَلَتِرَدنَّ و�سيكًا َموِرَدُهْم, وتوّدّن اأّنك �سللت 

 P وبكم���ت, ولم تكن قلت ما قلت, وفعلت ما فعل���ت, ح�سبك باهلل حاكمًا, وبمحّمد

خ�سيم���ًا, وبجبرئيل ظهيرًا, و�سيعل���م َمن �سّول لك ومّكنك من رقاب الم�سلمين بئ�َس 

.
)7(

 واأيُُّكم �سرٌّ مكانًا واأ�سعف جندًا
)6(

للظالمين بدًل

اأق���ول: األ بحرم���ة الإن�س���اف والحقيقة ق���ل لي: اأت�ستطي���ع ري�سة اأعظ���م م�سّور 

واأب���دع ممّثل اأن يمّثل ل���ك حال يزيد و�سموخه باأنفه, وزه���ّوه بعْطفه, و�سروره وجذله 

مور وانتظ���ام الملك, ولّذة الفت���ح والظفر, والت�سّفي والنتق���ام, باأح�سن 
ُ
باّت�س���اق الأ

من ذلك الت�سوي���ر والتمثيل؟! وهل في القدرة والإمكان لأحد اأن يدمغ خ�سمه بتلك 

الكلم���ات, وهي على الحال الذي عرفت؟! ثّم لم تقنع منه بذلك حّتى اأرادت اأن تمّثل 

ل���ه وللحا�سرين عن���ده ذّلة الباطل وع���ّزة الحّق, وع���دم الكتراث والمب���الة بالقّوة 

وال�سلطة, والهيبة والرهبة.

���َة قدره, و�سعة مقداره, و�سناعة فعل���ه, ولوؤم فرعه واأ�سله,  َف���ُه ِخ�سَّ اأرادت اأن ُتَعرِّ

وتعاليها عن حواره, وترّفعها عن مخاطبته, فقالت وتعاظمت بحّق وا�ستطالت:

»ولئ���ن جّرت علَيَّ الدواهي مخاطبتك اأّني اأ�ست�سغر قدرك واأ�ستعظم تقريعك, 

واأ�ستكب���ر توبيخ���ك, لكّن العي���ون عبرى, وال�سدور ح���ّرى, األ فالعجب كّل العجب 

لقتل حزب اهلل النجباء بحزب ال�سيطان الطلقاء«.

ث���ّم اأرادت اأن تج�ّس���م ل���ه عيان���ًا مقام الع���ّزة, ومو�س���ع ال�سبر والجل���د والثبات 

مور بعواقبها, 
ُ
َفُه والنا�َس جميل النظر ف���ي العاقبة, واأّن الأ وال�سكين���ة..اأرادت اأن تعرِّ

)6(  - �سورة الكهف الآية: 50.

)7(  - �سورة مريم الآية: 75.
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.
)1(

ر الوا�سطة والأعمال بخواتمها, واأّن �سرف الغاية- كما يقال- يبرِّ

اأرادت اأن تعّرف���ه �سرف اآبائها واأبنائها, واأّن القتل وال�سهادة ما زادهم اإّل فخارًا, 

وما جلب لعدّوهم اإّل عارًا ونارًا, فقالت وما اأبلغ ما قالت: »فِكد كيدك, وا�سَع �سعيك, 

ونا�س���ب جه���دك, ف���واهلل ل تمح���و ِذكرن���ا, ول تميت وحين���ا, ول ت���درك اأمدنا, ول 

َتْرُخ����صُ عن���ك عاره���ا, وهل راأي���ك اإّل فند, واأّيام���ك اإّل عدد, وجمع���ك اإّل بدد, يوم 

ينادي المنادي: األ لعنة اهلل على الظالمين؟!

فالحم���د هلل الذي ختم لأّولنا بال�سعادة, ولآخرنا بال�سهادة والرحمة, وهو ح�سبنا 

.
)2(

ونعم الوكيل«

ه���ذا قلي���ل من كثيِر تلك الخطبة, التي هي اآية ف���ي البالغة والف�ساحة, ومعجزة 

من معجزات البيان!

وه���ل يختلج���ك ال�سّك والريب باأّن كّل فق���رة منها كانت على يزي���د اأ�سّد من األف 

�سربة؟!

وهل ت�س���ّك اأّن هذه الخطبة واأمثالها كانت هي ال�سرب���ة القا�سية على ُملك يزيد 

ومعاوية؟!

وهل اأبقت لهم من باقية؟!

ّم كلثوم وفاطم���ة ال�سغرى ورباب 
ُ
وه���ل يبقى لك �س���كٌّ بعُد اأّن مواق���ف زين���ب واأ

و�سكينة, في الكوفة وال�سام, بل في كّل موقف ومقام, كانت ل تق�سر- اإْن لم تتفّوق- 

على موقف ُحماتهّن و�ُسراتهّن يوم الطّف؟!

ر الوا�سطة, ولكن ل يكون ذلك اإّل لَمن ع�سمه الب���اري عّز وجّل عن كّل خطاأ وزلل, فتقييم  )1(  - اأق���ول: نع���م, اإّن �س���رف الغاية يبرِّ

المع�س���وم ل�سرف الغاية ون���وع الو�سيلة يكون تقييمًا اإلهّيًا ل ي�ستند اإلى الهوى والرغب���ات ال�سخ�سّية, فكّل الو�سائل التي يّتبعها 

ر الوا�سطة«  للو�س���ول اإل���ى الغاية ل تخرج عن كونها و�سائ���ل �سرعّية. ولِعلم الم�سّنف قّد�س �سّره باأّن مقولة: »�س���رف الغاية يبرِّ

ر ت�سخي�س الغاية ال�سريفة من غيرها مّمن هم دون مرتبة الع�سمة, اّلذين تتعّدد اجتهاداتهم  على اإطالقها غير �سحيحة, لتعذُّ

واآراوؤهم تبعًا لأهوائهم وت�سّوراتهم في تقييم الغايات وت�سخي�س الو�سائل ال�سحيحة للو�سول اإليها, لذا اعتر�سها بقوله: »كما 

يقال« فالحظ!

)2(  - انظ���ر: بالغ���ات الن�ساء ����س 70- 73, مقتل الح�سين للخوارزمّي ج 2 �س 74, الحتجاج ج 2 �س 122- 130, رقم 173, 

الملهوف على قتلى الطفوف �س 215- 218, بحار الأنوار ج 45 �س 134.
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وهل ت�سّك وترتاب في اأّن الح�سين, �سالم اهلل عليه, لو ُقتل هو وُوْلُدُه, ولم يتعّقبه 

, ولم يطلب 
)1(

قيام تلك الحرائر في تلك المقامات بتلك التحّديات لذهب قتله ُجبارًا

ب���ه اأح���د ث���ارًا, ول�ساع دمه ه���درًا, ولم يكن قتل���ه اإّل قتل عبد اهلل ب���ن الزبير واأخيه 

م�سعب واأمثالهما مّمن َخَمَد ِذكرهم و�ساع وترهم؟!

مم, وتهييج 
ُ
نع���م, ل يرت���اب لبيب عارف باأ�سباب الث���ورات, وتكوين انقالب���ات الأ

الراأي العاّم, اأّن اأقوى �سبب لذلك هو الخطابة وال�سحر البيانّي الذي يوؤّثر في العقول 

وينير العواطف!

, تعلم حّقًا اأّنه ما قلب الفكرة 
)2(

واإذا ا�ستح�س���رت واقعة الطّف المفجعة وتوالبها

عل���ى بني �سفي���ان, وانقر�ست دول���ة يزيد باأ�سرع زم���ان, اإّل من ج���ّراء تلك الخطب 

والمق���الت الت���ي لم يقدر اأّي رجل ف���ي تلك الأوقات الحرجة والأو�س���اع ال�ساّذة على 

القي���ام باأدنى �س���يء منها, فقد ت�سل�سل���ت الثورات والفتن على يزي���د من بعد فاجعة 

الطّف اإلى اأن هلك.

, وتعّقبتها 
)3(

بل م���ا نه�ست جمعّي���ة التّوابين, وتالهم قي���ام المختار لأخذ الث���ار

, التي هلك بعدها يزيد باأّي���ام قليلة, ما كان كّل ذلك اإّل من اأثر تلك 
)4(

واقع���ة الحّرة

)1(  - الُجبار: الَهَدُر, ذهب دمه ُجبارًا, اأي هدرًا. انظر: ل�سان العرب ج 2 �س 168, ماّدة »جبر«.

)2(  - التول���ب: وَل���د الأتان من الوح����س اإذا ا�ستكمل الحول. وهنا كناي���ة عّما اأولدته واقعة الطّف من الح���روب والثورات التي 

مّية بعد ا�ست�سهاد الإمام الح�سين Q. انظر: ل�سان العرب ج 2 �س 41, ماّدة »تلب«.
ُ
اندلعت على بني اأ

���ة الأخذ بالث���ار« لل�سّيد مح�سن الأمي���ن العاملّي, تحقيق فار����س ح�ّسون كريم,  )3(  - راج���ع ر�سال���ة »اأ�س���دق الأخب���ار في ق�سّ

المن�سورة على �سفحات مجّلة »تراثنا«, العدد المزدوج 66- 67, ال�سنة ال�سابعة ع�سرة- ربيع الآخر- رم�سان 1422 هـ.

خرى ت�ساف اإلى جريمته الكبرى التي ارتكبها بقتله الإمام 
ُ
)4(  - هذه الواقعة هي عاٌر في جبين يزيد بن معاوية, وجريمة اأ

الح�سي���ن Q. ف���ي هذه الواقعة من الماآ�سي والويالت تكاد ال�سم���اوات يتفّطرن من هولها, فقد ا�ستباح م�سلم بن عقبة 

وجن���وده وباأمر من يزي���د مدينة الر�سولP ثالثة اأّيام, واعت���دوا على العذارى من بنات المهاجري���ن والأن�سار, وقتلوا 

الآلف م���ن ال�سيوخ والن�ساء والأطفال الالئذين بقبر �سّي���د المر�سلينP, حّتى اإّنه لم يبق بعدها بدرّي, واأمر بعد ذلك 

بالبيع���ة ليزي���د وعلى اأّنهم َخ���َوٌل وعبيد له, اإْن �ساء ا�ست���رّق واإْن �ساء اأعتق, فبايعوه على ذل���ك, وفيهم جابر بن عبد اهلل 

الأن�سارّي واأبو �سعيد الخدرّي وغيرهما من بقّية ال�سحابة. ثّم بعث م�سلم بن عقبة بروؤو�س اأهل المدينة اإلى يزيد, فلّما 

حد:
ُ
بْعرى يوم اأ لقيت بين يديه جعل يتمّثل بقول ابن الزِّ

ُ
اأ

ج��������زع ال�������خ�������زرج م������ن وق��������ع الأ�������س������ْلل�����ي�����ت اأ������س�����ي�����اخ�����ي ب������ب������در �����س����ه����دوا

انظر: اأن�ساب الأ�سراف ج 5 �س 335- 337, الإمامة وال�سيا�سة ج 1 �س 234- 239, البدء والتاريخ ج 2 �س 243- 244, العقد 

الفري���د ج 3 ����س 372- 374, تاريخ الطب���رّي ج 5 �س 623, البداية والنهاية ج 8 ����س 177- 180, وفيات الأعيان ج 6 �س 

276, الفخري لبن الطقطقّي �س 119, الإتحاف بحّب الأ�سراف �س 66.
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المواقف الم�سهودة لزينب واأخواتها.

فكان الح�سين Q يعلم اأّن هذا عمل ل ُبّد منه, واأّنه ل يقوم به اإّل تلك العقائل, 

فوجب عليه- حتمًا- اأن يحملهّن معه, ل لأجل المظلومّية ب�سبيهّن فقط, كما �سرحناه 

, بل لنظر �سيا�س���ّي وفكر عميق, وهو تكميل الغر�س وبلوغ الغاية 
)1(

ف���ي الجواب الأّول

م���ن قلب الدولة على يزيد, والمبادرة اإلى الق�ساء عليها قبل اأن تق�سي على الإ�سالم 

ولى!
ُ
وتعود النا�س اإلى جاهلّيتها الأ

فق���د اأ�سبح الّدين على عهد يزيد هو دين القرود والفهود, دين الخمور والفجور, 

وال�سرب بالعود والطنبور, واأو�سك اأن يذهب دين محّمد, P, اأدراج الرياح, وتكون 

.
)4(

, ونظرائهما
)3(

 و�سجاح
)2(

نبّوته كنبّوة م�سيلمة

اإذًا, فجزى اهلل تلك الحرائر بح�سن �سنيعهّن عن الإ�سالم اأح�سن الجزاء, وكّل م�سلم 

مدين بال�سكر لهّن وللح�سين, Q, اإذا كان م�سلمًا حّقًا ويرى لالإ�سالم حّقًا عليه.

)1(  - انظر: الجواب الأّول في ال�سفحة 324  وما بعدها.

)2(  - هو: ُم�سيلمة بن حبيب من بني تميم, متنّبئ, كان ي�سجع لقومه ال�سجعات م�ساهاًة للقراآن, و�سع عنهم ال�سالة, واأحّل 

لهم الخمر والزنا! ُولد باليمامة قبل ولدة والد ر�سول اهللP, كان من المعّمرين, تلّقب بالجاهلية ب� »الرحمن«, وعرف 

خين�س, كان ا�سمه َم�ْسَلمة, و�سّماه الم�سلمون ُم�سيلمة ت�سغيرًا 
ُ
�سيغر, اأ

ُ
ب� »رحمن اليمامة«, قالوا في و�سفه: كان ُرَوْيِجاًل, اأ

ل���ه, ُقت���ل في غزوة اليمام���ة عام 12 ه�, وكان عم���ره اآنذاك 150 �سنة. انظ���ر: تاريخ الطبرّي ج 2 ����س 199- 200, تاريخ 

الخلفاء لل�سيوطّي �س 89, �سذرات الذهب ج 1 �س 23.

ّم �سادر, كانت رفيعة ال�ساأن في قومها, 
ُ
)3(  - هي: �سجاح بنت الحارث بن �سويد, وقيل: بنت غطفان التغلبّية التميمّية, تكّنى اأ

�ساع���رة, اأديب���ة, عارف���ة بالأخبار, لها علم بالكت���اب اأخذته عن ن�سارى تغل���ب, وكانت متكّهنة قبل اّدعائه���ا النبّوة, وهي 

م���ع اّدعائه���ا النبّوة فقد كّذبت بنبّوة م�سيلم���ة الكّذاب, ثّم اآمنت به, فتزّوجها من غير �سداق! ث���ّم اأ�سدقها باأن و�سع عن 

قومها �سالَتي الفجر والع�ساء الآخرة!! وقيل: اإّنها عادت اإلى الإ�سالم بعد مقتل م�سيلمة, فاأ�سلمت وهاجرت اإلى الب�سرة, 

وتوّفيت بها في زمان معاوية نحو �سنة 55هـ.

انظ���ر: م���روج الذهب ج 2 �س 303, الإ�سابة �س 723, رقم 11361, البداي���ة والنهاية ج 6 �س 239- 241, حوادث �سنة 11 ه�, 

تاريخ الخمي�س ج 2 �س 159, ل�سان العرب ج 6 �س 174, ماّدة »�سجح«, الأعالم ج 3 �س 78.

)4(  - م���ن اأمث���ال: ُطليح���ة بن خويلد بن نوفل بن ن�سلة بن الأ�ستر الأ�سدّي, �سهد معرك���ة الخندق مع الأحزاب, واأ�سلم �سنة 9 

ه�, ثّم ارتّد واّدعى النبّوة في عهد اأبي بكر, ثّم كانت له وقائع كثيرة مع الم�سلمين, ثّم خذله اهلل وهرب حّتى لحق باأعمال 

دم�سق, ونزل على اآل َجْفَنة, ثّم اأ�سلم وقدم مّكة معتمرًا, ثّم خرج اإلى ال�سام مجاهدًا, و�سهد اليرموك, و�سهد بع�س حروب 

�سد الغابة ج 2 ����س 477, رقم 2639, تاريخ دم�سق  
ُ
الفر����س, وُقت���ل بنهاوند �سن���ة 21 ه�. انظر: ال�ستيعاب ج 2 رقم 773, اأ

ج 25 ����س 149- 172, رق���م 2992, الإ�سابة ج 3 �س 542, والأ�س���ود العن�سّي, عيهلة بن كعب بن عوف العن�سّي المذحجّي, 

قي���ل: اإّن���ه كان اأ�سود الوجه ف�سّمي الأ�سود للونه, متنّب���ئ م�سعوذ, من اأهل اليمن, اأ�سلم لّما اأ�سلم���ت اليمن, وارتّد في اأّيام 

النب���ّيP ف���كان اأّول مرتّد في الإ�سالم, واّدعى النبّوة, ُقتل قبل وفاة النبّيP بخم�سة اأّيام, وكان ظهوره في �سنة 10 هـ. 

انظر: الكامل في التاريخ ج 2 �س 201, البداية والنهاية ج 6 �س 228.
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وعل���ى ه���ذا, فيحّق للجن�س اللطي���ف- كما ي�سّمونه الي���وم- اأن يفخر على الجن�س 

الآخ���ر بوج���ود مثل تل���ك العلّي���ات العلوّيات فيه, وق���د تجّلى واّت�س���ح اأّن هذا الجن�س 

ال�سريف قد يقوم باأعمال كبيرة يعجز عنها الجن�س الآخر, ولو بذل كّل ما في و�سعه, 

واأّن له التاأثير الكبير في قلب الدول والممالك, وتحوير الأفكار, واإثارة الراأي العاّم.

وه���ذه نكتة واحدة من نكات ال�سيا�س���ة الح�سينّية, وغور نظره في ال�سوؤون الدولّية 

ل���و قطعنا النظر ع���ن الوحي والإمامة, وجعلناه كواحد من النا�س قد ثار على عدّو له 

متغّلب عليه, يريد النتقام منه, يريد اأن ينقله من عر�سه اإلى نع�سه, ومن ق�سره اإلى 

قب���ره, ومن ملكه اإلى هلكه, ويري���د اأن يق�سي على دولة اأبيه ودولته, ول يدع حّظًا في 

الملك لولده وذّرّيته.

ومن ت�سّفح �سيرة معاوية, وجهوده العظيمة, وتدابيره العميقة مّدة ع�سرين �سنة, 

يع���رف عظي���م م�ساعيه, وكم كان حري�سًا على توطيد دعائ���م الملك ليزيد, وحب�سه 

اأبدًا عليه وعلى ولده, حّتى د�ّس ال�سّم اإلى الح�سن, Q, وقتله مقّدمة ل�ستخالف 

يزيد, وك���م ا�ستعمل العاِمَلين القويَّين ال�سيف والدينار, والرغبة والرهبة, في تمهيد 

عر����س يزيد واإعطائه �سولجان المل���ك وتاج الخالفة الذي انتزع���ه من بني ها�سم, 

واأعمل التدابير المبرمة في اأن ل يعود اإليهم اأبدًا.

ولك���ّن الح�سين, وعلى ِذكره اآلف التحّية وال�س���الم, بتفاديه وت�سحيته, وتدابيره 

 ذلك العر�س , وهدم ذلك البنيان الذي 
)1(

الفل�سفّي���ة, واإحاطته بدقائق ال�سيا�سة, َثلَّ

بن���اه معاوي���ة في ع�سري���ن �سنة, هدمه في ب�سع���ة اأّيام, وما اأثمر ذل���ك الغر�س الذي 

غر�س���ه معاوية ليزي���د اإّل الع���ار وال�سنار, والخ���زي الموؤّبد, واللعن���ة الدائمة, و�سار 

معاوية المثل الأعلى للخداع والمكر, والظلم والجور, والرمز لكّل رذيلة, ومعاداة كّل 

ف�سيلة.

كّل ذل���ك بف�سل ال�سيا�سة الح�سينّية وعظيم ت�سحيت���ه, و�سار هو واأهل بيته- اإلى 

: ُهِدم وزاَل اأمُر قومه. انظر: ل�سان العرب ج 2 �س 123, ماّدة »ثلل«. )1(  - ُثلَّ َعْر�ُس فالن َثالًّ
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الأبد- المثل الأعلى لكّل رحمة ونعمة, وبركة و�سالم, فما اأكبره وما اأجّله!

وقد بقيت هناك دقائق واأ�سرار لم يّت�سع الوقت لنظمها في هذا ال�سلك, ولقد كنت 

اأتمّنى منذ ع�سرين �سنة اأن اأنتهز من عمري فر�سة, واآخذ من مزعجات اأّيامي مهلة, 

لأكتب كتابًا في دقائق ال�سيا�سة الح�سينّية, واأ�سرار ال�سهادة, بما لم يكتبه كاتب, ول 

حاَم حول �سيء منه موؤّلف, ول تفّوه واأَلّم خطيٌب ببع�سه, ولكّن حوادث الأّيام وتقّلبات 

خرى
ُ
ال�سروف ل تزال تدفعني من محنة اإلى محنة, ومن كارثة اإلى اأ

��ِة... ��ْا���سَ ْرُج����ْوَح����ٍة َب���ْي���َن اْل��َخ�����سَ
ُ
���َق���ْاَوِة َواْل��َع��َم��ْىَك����اأ َوَم���ْن���ِزَل���ٍة َب��ْي��َن اْل�������سَّ

حّتى اأ�سبحت كالآي�س من الح�سول على تلك الأمنّية, ول ياأ�س من روح اهلل.

وهذا الذي ذكرنا هنا ط���رف من �سيا�سة الح�سين, Q, وناحية من نواحيها, 

ذكرنا منه ما يتعّلق به الغر�س في الجواب, ودفع ال�سّك والرتياب.

وف���ي الختام, اأرجع فاأق���ول: ما اأدري, هل اندفع بهذه الوج���وه الأربعة اأو الخم�سة 

اعترا�س الناقد اأو الم�سّكك على الح�سين, Q, في حمل العيال؟!

؟!
)1(

وهل انك�سف ال�ستار عن تلك الأ�سرار

ف���اإْن كان كّل ذل���ك البيان ل���م يقنعه, ولم يدف���ع �سّكه وريبه, فاأم���ره اإلى اهلل, ول 

اأح�سبه اإّل مّمن قال فيه �سبحانه: {ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 

, واهلل ولّي التوفيق لنا ولهم, وبه الم�ستعان.
)2(

ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ   ېئ ېئ}
ربيع 2 �سنة 1358 ه�

�سوؤال من اأمريكا 

م�سيغن

)1(  - ويحتم���ل البع����س اأّن وج���ه حمل الح�سين Q للعيال معه اأّن���ه كان يخ�سى عليهّن الأ�سر وال�سبي ل���و تركهّن في بيوتهّن 

مّية كان���وا يتو�ّسلون اإلى اأخذ البيعة منه بكّل و�سيلة, وحينئذ فاإّم���ا اأن يبايع اأو يتركهّن في الأ�سر, فاإن 
ُ
بالمدين���ة, لأّن بن���ي اأ

�سّح, فهو وجه خام�س اأو �ساد�س )منه قّد�س �سّره(.

)2(  - �سورة الأنعام الآية: 25.
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�سّيدي الحّجة اآل كا�سف الغطاء

تي���ح لي اأن اأّطلع على كت���اب »ال�سيا�سة الح�سينّية«, لجامع���ه: ولدكم المحرو�س 
ُ
اأ

عبد الحليم, وما دار به من بحوث حول الح�سين و�سيا�سة الح�سين Q, فخرجت 

م���ن ه���ذه المطالعة على و�س���ك العتقاد الرا�سخ م���ن اأّن الح�سين لم ُيقت���ل اإّل لأجل 

�س���يء معنوّي, وهذا ال�سيء المعنوّي ل يزال مجهوًل عند الباحثين عن تاأريخ الحرب 

موّي���ة, وعن���د اأتب���اع الح�سي���ن Q, اّلذين يتح���ّرون جميع الأ�سالي���ب الموؤّثرة, 
ُ
الأ

 التي تمّجد موقف 
)2(

 الح�سينّية اإثارة للذكريات الدفينة
)1(

ويزيدونها على النواجي���د

موّيي���ن اّلذين عا�سروه وم�سوا على مبادئه 
ُ
الح�سي���ن Q, وتخذل موقف يزيد والأ

و�سننه الظالمة.

اإّن الح�سين لم ُيقتل لأجل الّدين الإ�سالمّي, كما تقول ال�سيعة بذلك, ولم ُي�ست�سَهد 

طلب���ًا للُملك وال�سلطان, بل ُقتل, Q, محافظًا عل���ى معنوّياته الها�سمّية التي هي 

ّمة العربّية وبعثه���ا من جديد, متمّتعة بجميع اأ�سالي���ب الثقافة وو�سائل 
ُ
عّل���ة وجود الأ

النجاح القت�سادّي الماّدي.

وه���ذه الَقْتَل���ُة التي يقولون عنها: اإّنها كانت في �سبي���ل اهلل, و�سبيل المحافظة على 

 عن اأعين 
ً
معنوّية اآل محّمد في �سبيل اهلل اأي�سًا, هي ال�سيء المعنوّي الذي ل يزال مخّباأ

ّدة, والفزع والهول, والمنجود: المكروب. انظر: ل�سان العرب ج 14 �س 49, ماّدة »نجد«. قُل وال�سِّ )1(  - النَّجدة: الثِّ

)2(  - اأق���ول: اإّن حادث���ة الطّف الفجيعة, وجريمة القتل ال�سنيعة, التي راح �سحّيتها حّجة اهلل على خلقه الإمام اأبو عبد اهلل 

خرى التي كّلما مّر عليها الزمان يعتريها 
ُ
الح�سين Q واأهل بيته والخيرة من اأ�سحابه, لي�ست كالحوادث التاريخّية الأ

ّمًة من ال�سياع 
ُ
الن�سي���ان وت�سب���ح في خب���ر كان. فت�سحية الإمام الح�سين Q ه���ذه اأحيت دينًا من الفناء, واأنق���ذت اأ

وال�س���الل, فل���ول هذه الت�سحية َلما بقي من الإ�سالم اإّل ا�سمه ومن الق���راآن اإّل ر�سمه, لذا اقترن ا�سمه Q مع الّدين 

اقترانًا, ف�سارت اأ�سرار ومزايا �سهادته Q تتجّدد بتجّدد الزمان, وتطلع كّل يوم على الب�سر طلوع ال�سم�س والقمر, ل 

ينته���ي اأمدها, ول ينطفئ نورها, ول تبرد حرارته���ا. قال الإمام اأبو عبد اهلل جعفر بن محّمد ال�سادق عليهما ال�سالم: 

 Q اإلى الح�سين بن علّي عليهما ال�سالم وهو مقبل, فاأجل�سه في حجره وقال: اإّن لقتل الح�سين Pنظر النبّي«

ح����رارة ف����ي قل����وب الموؤمنين ل تبرد اأب����داً«. ثّم قال Q: »باأبي قتيل كّل عب����رة«. قيل: وما قتيل كّل عبرة يا بن ر�سول 

اهلل«؟

قال: »ل يذكره موؤمٌن اإّل بكى«. انظر: م�ستدرك الو�سائل ج 10 �س 318, كتاب الحّج ح 14. وقال ال�ساعر:

ك��ّل��م��ا م����ّر ال����زم����اُن ِذك������ُره ي��ت��ج��ّدُدك����ذب ال����م����وُت ف��ال��ح�����س��ي��ُن م��خ��ّل��ُد
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الباحثي���ن. ونحن اإذا قلنا: اإّن الح�سين, Q ,م���ات دفاعًا عن �سرف الّدين, نكون 

ق���د اأ�ساأنا اإلى الّدين الإ�سالمّي نف�سه, الذي لي�س يقوم على َقْتلة الح�سين, Q, اأو 

ا�ست�سه���اد اأّي نبّي من الأنبياء, ولي�س هو �سورة ماّدي���ة يملكها فرد من الب�سر, لتموت 

بموت���ه وتحي���ا بحياته. والأف�س���ل لكّل مقت�س���د, اأن يجعل هذه الق�سّي���ة ق�سّية عائلّية 

تتفاوت عن حّد وقوعها بين �سمّو مبادئ الح�سين وبين انحطاط مبادئ يزيد.

وق���د اأدرك ولدك���م- حر�سه اهلل- في جوابه على كت���اب ال�سيخ عبد المهدّي �سيئًا 

م���ن هذا, اإذ قال: اإّن الذي عّر����س الح�سين للقتل هو تمّنعه عن المبايعة ليزيد, وفي 

موّيين, حّتى ولو كان 
ُ
عدم القيام بهذه المبايعة يتعّر�س الح�سين لأن يقتل ب�سيوف الأ

ف���ي عقر داره, دون اأن ي�سطّر اإلى الخروج لمحاربة يزيد واأتباعه, واأن يعّر�س ن�ساءه 

واأطفال���ه للهتك الذي هو �سورة القبح عند طبق���ات الأ�سراف اّلذين منهم الح�سين, 

كما زعم غير واحد في افترائه على الح�سين وعائلة الح�سين.

اإّن ه���ذا الفترا����س ممكن الوقوع اأكثر م���ن غيره, ومبايعة الح�س���ن لمعاوية التي 

موّية اإلى ما بعد 
ُ
, هي التي اأّجلت وقوع الحرب الأ

)1(

ظّلت اأ�سبابها مغم�سة في بحثكم

وف���اة معاوي���ة, ويظهر اأّن الح�سن بتعّهده لمعاوية اأّنه ل ي���رى من الح�سين �سيئًا- كما 

ج���اء بر�سالة �سماحتكم- وقف وقف���ة الم�سفق الذي ل يريد اأن ُيفَجع باأخيه وهو حّي, 

اأراد بمبايعت���ه اأن يحج���ب دماء الأبري���اء التي اأباحها يزيد في تعّنت���ه وطغيه وف�ساده 

واعتدائ���ه على اأخيه الح�سين. ولكّن ال�سيا�سة لعب���ت دورها يومذاك: اإذ مات معاوية 

, واإذا توّف���ي الح�سن- الذي 
)2(

ال���ذي كان عن���ده مخافة من اهلل اأكثر من ول���ده يزيد

يعّد بحّق نبرا�س ال�سيا�سة الها�سمّية الموؤّدية اإلى اإعمال ال�سالم القومّي- الذي وقف 

موّية, فيم���ا لو �سّم �سوته اإلى 
ُ
حائ���اًل في حياته دون وقوع ح���رب طاحنة كالحرب الأ

)1(  - لالّطالع على تفا�سيل �سلح الإمام الح�سن Q مع معاوية, والظروف التي اأحاطت بالإمام Q وا�سطرته اإلى هذا 

ال�سلح, راجع كتاب »�سلح الح�سن« لل�سيخ را�سي اآل يا�سين قّد�س �سّره, ففيه بيان ما كان بين الإمام وابن اأبي �سفيان.

)2(  - لي����س عن���ده ول عند ولده يزيد �سيء من مخافة اهلل, ولك���ّن معاوية عنده �سيا�سة وتدّبر دنيوي ويزيد لي�س عنده دين ول 

�سيا�سة. كا�سف الغطاء.
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�سوت اأخيه الح�سين في زمن معاوية, الذي تعود مبايعته لهذا ال�سبب الوفاقّي- على 

 
)1(

م���ا اأظّن- ل لأ�سباب الخوف والوجل الذي عزاه كثي���ر من �سعفاء العقول والنوايا

ال�سّيئة للح�سن.

اأّم���ا ق�سّية الع���ادة العربّية التي قلتم- �سماحتكم-: اإّنها دفع���ت بالح�سين اإلى اأن 

ي�سح���ب اأولده ون�ساءه معه م�ستميتًا في �سبيل الكرامة وال�سرف, فهذه تخ�سع- على 

خروجها عن قلم �سماحتك���م- ل�سروب النقد والعترا�س, اإذ كان الّدين الإ�سالمّي, 

اأو التعالي���م الإ�سالمّية- بتعبي���ر اأ�سّح- حرمت المراأة من مخالط���ة الرجال و�سماع 

اأحاديثه���م اإّل م���ن وراء الحج���اب, واأرجعتها اإلى بيته���ا حيث تق���وم بتربية وتهذيب 

اأولده���ا وتدبير �س���وؤون منزلها, الذي يعّد ن�سف الحياة الزوجّية- اإذا لم يكن كّلها- 

ف���ي نظر قانون ال���زواج المدنّي والدينّي, فكيف بالح�سي���ن خرق حجاب هذا النظام 

واأ�سح���ب عائلته وتابعيه معه جريًا عل���ى العادة العربّية المعروفة قبل ظهور الإ�سالم 

وبعده؟! 

وتعلمون اأّن العادة التقليدّية غير حكم الّدين الت�سريعّي, فحكم الّدين اأ�سمى مكانة 

ف���ي نف�س الح�سين من عاطفة العادة, فهل هناك �سرورة حيوّية دفعت بالح�سين, اأن 

ل يكت���رث بتعاليم الّدين, ويّتب���ع ما اأوحته عاطفة العادة التي تع���ّد ملغاة بحكم هذه 

التعاليم؟!

اًل. هذا ما نريد الإجابة عنه مف�سّ

وهناك �سيء اآخر يخ�سع للنقد ال�سخ�سّي, وهو: اأّن الخم�سة الأثواب التي اأعطاها 

 كان يزيد ثم���ن الواحد منها على المئة 
)2(

الح�سي���ن اإلى محّمد ب���ن ب�سير الح�سرمّي

لي���رة عثمانّي���ة, ل يتوافق اقتناوؤه���ا بهذا الثمن الباهظ من قب���ل الح�سين مع دواعي 

الزهد التي كانت متج�ّسمة في اأبيه وجّده �سّيد الر�سل, اإذ عرفنا عن طرق الأحاديث 

)1(  - النّي���ة: عم���ل القلب, وهي موؤّنثة ل غير, وُتجمع جمع موؤّنث �سالم, لذا يكون جمعها ب� »النّيات« ل »النوايا« التي هي خطاأ 

�سائع. انظر: ل�سان العرب ج 14 �س 342, ماّدة »نوي«.

)2(  - انظر ما تقّدم في ال�سفحة 336 .
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المروّي���ة اأّن علّيًا وال���د الح�سين كان يرتدي ال�سوف على بدنه داخاًل ويلب�س الأطمار 

الرخي�س���ة خارج���ًا, دللًة على زهده وورع���ه وتقواه, اأو تقليدًا للنب���ّي الذي هو المثل 

مثولة ع���زاء للفقير الذي ل 
ُ
ّم���ة الإ�سالمّية, وال���ذي جعل بهذا الرت���داء اأ

ُ
الأعل���ى لالأ

ي�ستطي���ع اأن يلب�س ثوب���ًا ي�ساوي ثمنه مئة ليرة عثمانّية ونحوها, كما ا�ستطاع الح�سين 

 مثل هذا الثوب ويهب خم�سة على غراره اإلى اأحد اأتباعه من الفقراء؟!
)1(

اأن يلب�س

اإّن هذه الرواية- على ما فيها من ا�ستقراء في النقل- ت�سّور لنا الح�سين م�سرفًا, 

طامع���ًا ف���ي خير الدني���ا اأكثر من خي���ر الآخرة, بينما ل���و رجعنا اإل���ى ا�ستق�ساء ورع 

الح�سين وزهده وتقواه لوجدنا ذلك اأّنه ل يتوافق ورغبة الح�سين في ت�سميد عواطف 

الفقراء المجروحة, والترفيه عن كّل بائ�س محتاج!

ة بهذا  فٌة خا�سّ ول���و اأّن راوي���ًا عزا ذلك اإلى الح�سن, الذي كان له َميٌل خا����سٌّ و�سِ

ّبهة والمجد في 
ُ
الثراء الدنيوّي لأمكننا اأن ن�سّدق ذلك, بدليل اأّن الح�سن ن�ساأ على الأ

زمن جّده واأبيه.

واأّم���ا الح�سين فم���ن المعروف عنه اأّن���ه كان ل يعرف قيمة للدني���ا, ولو عرف لها 

قيمة لبايع يزيد, وبذلك كان اأ�ساف اإلى ثرائه ثراًء اآخَر يدفعه له يزيد بدًل من تلك 

المبايع���ة, التي كانت منعت هذه الحرب وذلك الهت���ك, وحّولت معنوّية الح�سين من 

رجل �سريف نزيه حافظ على مبداأ اأجداده, ومعنوّية هذا المبداأ اإلى رجل ماّدي عبث 

.
)2(

بكّل �سيء, وخ�سع لكّل �سيء بتاأثير الماّدة

)1(  - لم يلب�س الح�سين تلك الثياب, واإّنما كان يقتنيها ليعطيها )كا�سف الغطاء(.

)2(  - اأق���ول: اإّن ه���ذه الفقرة تت�سّمن من التناق�سات ال�سيء الكثير الذي ي�ستوقف اأي قارئ, منها: قوله: »اإّن الح�سن ن�ساأ على 

الأُّبه���ة والمج���د ف���ي زمن جّده واأبيه«. وهذا خ���الف العقل والمنطق, اإذ كيف عا�س الح�سن به���ذا الو�سف والح�سين على 

العك����س من���ه وقد ترعرعا �سويًة ف���ي كنف اأبيهما وجّدهما وتعّلم���ا منهما الزهد والإيثار؟! فه���ل كان ر�سول اهللP, واأمير 

الموؤمنين Q يمّيزان بين الح�سن والح�سين؟! األم تنزل اآية الإطعام فيهم جميعًا؟! اأم هل كان الح�سن ابن حّرة والح�سين 

م���ة فقيرة؟! كّل ه���ذه ال�ستفهامات تلجئنا اإلى اليقين القطع���ي اأّن مثل هذه المقولت وغيره���ا هي مح�س افتراءات 
َ
اب���ن اأ

مّية للنيل من منزلة الإمام الح�سن Q, وهيهات! وقوله: »واأّما الح�سين فمن المعروف عنه 
ُ
واأكاذيب و�سعها رواة بني اأ

اأّنه كان ل يعرف قيمة للدنيا«. وهذا- اأي�سًا- خالف منهج الإمام الح�سين Q: لأّن قيمة الدنيا عنده Q معنوية اأكثر 

مّما هي ماّدية, فهو ل ينظر اإلى الدنيا على اأّنها دار بقاء ومتاع ونزوات و�سهوات وملّذات, واإّنما ينظر اإليها من منطلق قوله 

تعالى: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}, ولذا فالدنيا عند الح�سين Q دار عبادة وطاعة للباري عّز وجّل, والّدين هو 
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خرى ل تتوافق و�سّحة النقل- وهي واردة بجواب �سماحتكم- من اأّن زيد 
ُ
ورواي���ة اأ

ب���ن اأرقم ق���ال ليزيد يوم كان ي�سرب راأ����س الح�سين بعوده: ارفع ع���ودك عن هاتين 

ال�سفتين! فواهلل طالم���ا راأيت ر�سول اهللP يقّبلهما, اإذ اإّنه من المعروف اأّن ر�سول 

اهللP كان يقّب���ل الح�سين في نحره على اعتب���ار اأّنه �سيموت مقتوًل, ويقّبل الح�سن 

ف���ي فمه على اعتبار اأّن���ه �سيموت م�سمومًا, فكيف تناق�س المعنى الذي وقع فعاًل كما 

اأ�س���ار النبّيP؟! وكيف انتقل تقبيل فم الح�سن اإلى فم الح�سين الذي مات منحورًا 

عل���ى قفاه, ولم ينتق���ل تقبيل نحر الح�سين اإلى نحر الح�س���ن الذي مات م�سمومًا في 

؟!
)1(

فمه

وفي ال�ستعرا�س الدينّي لأهل البيت نجد اعترا�سًا على الحديث الذي ورد بل�سان 

النب���ّي P, قال مخاطبًا �سلم���ان الفار�سّي: »نح���ن اأ�سرار اهلل المودع���ة في هياكل 

الب�سرّية. 

ل  البحر  فاإّن  ا�ستطعتم,  ما  فينا  قولوا  ثّم  الربوبّية  عن  اأنزلونا  �سلمان!  يا 

؟!  ُينزف, و�سّر الغيب ل ُيعرف, وكلمة اهلل ل ُتو�سف, ومن قال هناك: ِلَم؟! وممَّ

وبَم؟! فقد كفر«.

اإذ اإّن من يتاأّمل المعاني ال�ستهاللّية من الحديث, يجد اأّن منها ما يعّد ا�ستكبارًا 

الو�سيلة التي يحافظ بها الإن�سان على الدنيا, فاإذا ذهب الّدين ذهبت الدنيا, وخوفًا على الّدين من الندرا�س وعلى الدنيا 

مّية- �سّحى الإمام Q بنف�سه واأهل بيته.
ُ
من الخراب وانت�سار الف�ساد- ب�سبب ما يفعله بنو اأ

)1(  - اأق���ول: ل���و تج�ّس���م الكاتب قلياًل من عناء البح���ث في بطون الكتب الت���ي روت ف�سائل الأئّمة R, َلما ح���اَر في اأمر تقبيل 

الر�س���ولP للح�س���ن والح�سين عليهما ال�سالم. فقد روى اأحمد بن حنبل في م�سن���ده, عن يعلى العامرّي, اأّنه خرج مع ر�سول 

اهللP اإلى طعام ُدعوا له, قال: فا�ستمثل ر�سول اهللP اأمام القوم وح�سين مع غلمان يلعب, فاأراد ر�سول اهللP اأن ياأخذه, 

ق���ال: فطفق ال�سبّي ها هنا م���ّرة وها هنا مّرة, فجعل ر�سول اهللP ي�ساحكه حّتى اأخذه, قال: فو�سع اإحدى يديه تحت قفاه 

خ���رى تح���ت ذقنه فو�سع فاه على فيه فقّبله, وقال: »ح�سين مّن���ي واأنا من ح�سين«, »اأحّب اهلل من اأحّب ح�سيناً«, »ح�سين 
ُ
والأ

�سب���ط م���ن الأ�سب���اط«. م�سند اأحمد ج 4 �س 172, وهذا الحديث وما �سبقه مّما تق���ّدم- عن زيد بن اأرقم, في ال�سفحة344, 

من تقبيل ر�سول اهللP �سفَتي الإمام الح�سين Q, وما تقّدم في ال�سفحة 360, الهام�س رقم 1, عن اأبي برزة الأ�سلمّي- 

م���ن تر�سي���ف ر�سول اهللP �سفَتي الح�سن والح�سين, ُكّلها تفيد اأّن النب���ّيP كان يقّبل الح�سنين من �سفتيهما. نعم, ا�ستهر 

عن���هP باأّن���ه كان يكثر من تقبيل الح�سن Q من فمه والح�سين Q من نح���ره, لعلمه �سلوات اهلل و�سالمه عليه بكيفية 

ا�ست�سهادهما عليهما ال�سالم, ولكن هذا ل يدّل على التخ�سي�س. انظر: ف�سائل ال�سحابة لأحمد بن حنبل ج 2 �س 968, رقم 

1361, تاريخ بغداد ج 2 �س 204, الم�ستدرك على ال�سحيحين ج 3 �س 177- 178, �سرح الأخبار ج 3 �س 112, ح 1049.
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ف���ي الأر�س, وه���و يخالف بمنطوق���ه اإرادة اهلل التي ج���اءت في الق���راآن, فمحت اآية 

ال�ستكبار الخليقة بالم�ست�سعفين من النا�س.

ويجد اأّن كلمة »اأ�س���رار اهلل المودعة« التي عّمت جميع »هياكل الب�سرّية« تتعّر�س 

لل�س���ّر حين���ًا, وللخير حينًا اآخر, وتنقل من الزهد والتق���وى دورًا, واإلى الف�ساد والإثم 

والفو�سى دورًا اآخر, حيث كانت هياكل الب�سر الطاهرة فيها.

فهل كان الر�سول يعني اأّنه هو وذّرّيته �سّر اهلل المودع في هياكل الب�سرّية الطاهرة 

فق���ط؟! اأو في جمي���ع الهياكل؟! �سواء كان���ت طاهرة اأو خبيثة, مجرم���ة اأو م�سلحة, 

مدّن�س���ة اأو غي���ر مدّن�سة؟! هذا �س���وؤال نطرحه اأمام �سماحتكم م���ن ال�سطر الأّول من 

الحديث.

واأّم���ا ال�سطر الآخر, فيه: »ومن قال: ِلَم؟! ومّم؟! وِبَم؟! فقد كفر«, فيكفينا اأن 

نق���ول: اإّن فيه َحْجرًا لعقل الإ�س���الم الذي ُخلق حّرًا طليقًا بحكم الت�سريع الإ�سالمّي, 

ونت�س���اءل كي���ف اأباح النبّي محّم���دP لنا اإدراك اهلل عن طري���ق العقل بعد التفكير 

والتكيي���ف والمقارن���ة والم�سابه���ة والظّن وال�س���ّك والريبة وما اأ�سبه ذل���ك, ثّم تكون 

ه���ذه الأ�سي���اء كّلها �سرعّية بنظر القانون الإ�سالمّي, ولم يب���ح لنا اإدراك كنه »اأ�سرار 

اهلل المودع���ة, و�س���ّر اهلل الذي ل يعرف, وكلمة اهلل الت���ي ل تو�سف« المتج�ّسمة في 

�سخ�سه و�سخ�س ذّرّيته من بعده؟!

اإّن ه���ذا المن���ع المجّرد عن العقل والروّية يعّر�س الر�س���ول P- اإذا كان �سادرًا 

عنه- اإلى عّدة انتقادات عقلّية, اأهّمها: اإّنه اأباح للعقل اأن يدرك اهلل تعالى عن طريق 

الظّن والتفكير الذي حّرمه لإدراك �سخ�سه, وبذلك جعل نف�سه فوق اهلل تعالى, واإْن 

كانت هذه النف�س هي خليقة اهلل والخا�سعة لأمر اهلل!

ه���ذا, ف�ساًل عن اأّن هذا الّدعاء المتج�ّس���م في كلمة »�سّر الغيب الذي ل يعرف, 

وكلم���ة اهلل الت���ي ل تو�سف« يجعل لل�سكوك والأوهام �سبياًل للوقوف حائاًل بين حكم 

العق���ل وعاطفة العتقاد, ولماذا ل ُيعرف ر�سول اهلل ال���ذي هو كلمة اهلل, وله اأعمال 
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واأقوال تدّل على �سخ�سه وتنّم عن �سجاياه واأخالقه؟!

ومت���ى كانت اأعمال الرجل واأقوال���ه وت�سّرفاته الدينّي���ة والجتماعّية بين اأيدينا, 

يمكنن���ا اأن نحكم عل���ى �سخ�سّيته من اأّنها �سخ�سّية �سالحة اإذا كانت اأعماله واأقواله 

تواف���ق ال�سالح, واأن نحك���م على هذه ال�سخ�سّية من اأّنه���ا �سخ�سّية مجرمة فا�سدة 

فيما اإذا كانت اأعماله واأقواله تاأتي الف�ساد, وترتكب الإجرام والفو�سى الجتماعّية!

ل اأعتق���د اأّن هذا القول ي�سدر عن نبّي- كمحّم���د P- كان متوا�سعًا جّدًا, وهو 

كاإن�س���ان ب�سي���ط يم�سي في الأ�سواق, وي���اأكل وي�سرب, فكيف به كنب���ّي يقول مثل هذا 

القول الذي هو من �سفات الإلهّية؟!

ب���ل اأعتق���د اأّن هذا الحديث من جملة الأحاديث التي د�ّسته���ا اليهود د�ّسًا في كتب 

الإ�س���الم, انتقا�سًا من قيم���ة الدعوة المحّمدّية, التي هي اأ�سم���ى من كّل �سيء ظهر 

على وجه الأر�س.

اأّم���ا اإذا كان هن���اك ما يدعو اإل���ى العتق���اد ب�سّحتها, فاأرجو م���ن �سماحتكم اأن 

اًل. لوا ببيان ذلك ولو مف�سّ تتف�سّ

من مدر�سة كا�سف الغطاء الكبرى في النجف الأ�سرف

27 ربيع 2 �سنة 1308 ه�

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وله الحمد والمجد

اإلى الحبر الفا�سل, بل الإن�سان الكامل, وما اأعّز الكمال في الإن�سان!

كان ق���د وردني منك كتاب فيه �سيء م���ن الإطناب, ذكرت فيه بع�س المالحظات 

جيب���ك, اإن لم يكن عن 
ُ
عل���ى بع�س مندرج���ات »ال�سيا�سة الح�سينّي���ة«, ووعدتك اأن اأ

كّله���ا فع���ن بع�سها على الأقّل , في كتاب اأرجو اأن يكون ق���د و�سل اإليك في البريد مع 

كت���اب »اأ�سل ال�سيع���ة«, هدّية لل�سّيد فائز ح�سين, اأمين النه�س���ة العربّية الها�سمّية, 

حر�سه اهلل واإّياك.



�ض��مدام��ل�����قم�هل�����ق
243

تقول- اأّيدك اهلل- في كتابك: ونحن اإذا قلنا: اإّن الح�سين Q مات دفاعًا عن 

�س���رف الّدين, نكون قد اأ�ساأن���ا اإلى الّدين الإ�سالمّي...« اإلى اآخ���ر ما اأبديت في هذا 

المو�س���وع, وكاأّنه غ���اب عنك اأّننا حيث نقول: مات اأو قتل دفاع���ًا عن الّدين, ل نريد 

اأّن الّدين الإ�سالمّي يموت بموته ويحيا بحياته, بل نريد العك�س, يعني اأّن الّدين يحيا 

بموته ويموت با�ستبقاء حياته وهذه حال جميع من قتل في �سبيل اهلل, اّلذين يقول اهلل 

 ,
)1(

ج���ّل �ساأنه عنه���م: {گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ}

, واأمثالهم, مّمن بذلوا 
)2(

مث���ل: حمزة, وجعفر, وعبيدة بن الحارث, و�سعد بن الربيع

حياته���م في الدنيا لحياة الّدي���ن, فوجدوا خيرًا من تلك الحياة عند اهلل تعالى, فهم 

عند اهلل اأحياء غير اأموات واإن كانوا بالنظر اإلى الدنيا اأمواتًا غير اأحياء.

ول يل���زم من ه���ذا اأن يكون الّدين الإ�سالمّي �سورة ماّدي���ة يملكها فرد من الب�سر 

كم���ا تخّيلت, �سرورة اأّن الّدي���ن هو عبارة عن تلك الأح���كام والقوانين التي جاء بها 

الر�سول الأمين من رّب العالمين, وحياتها وموتها بالعمل بها وعدم العمل بها.

ولّم���ا �سل���ك يزيد, في خالفت���ه, م�سل���كًا يوجب اإبط���ال العمل ب�سرائ���ع الإ�سالم, 

حيث �سار يجاهر ب�سرب الخم���ور وارتكاب الفجور وترك ال�سوم وال�سالة, والنا�س 

, وكاأّنه بهذا يريد الق�ساء 
)3(

يّتبعون���ه طبعًا, لأّن »النا�ص على دين ملوكه���م« كما قيل

ّحى الح�سي���ن Q بحياته وحياة خي���رة اأهل بيته  عل���ى الإ�سالم وموت���ه, لذلك �سَ

واأ�سحاب���ه, اإنكارًا على يزي���د, واإبطاًل لم�ساعيه, واإحياًء للّدي���ن, ولحمل النا�س على 

العمل ب�سرائعه, كما قال �سالم اهلل عليه, اأو قيل عنه:

ي�ستقم ل���م  م��ح��ّم��د  دي�����ُن  ك����ان  خ��ذي��ن��ي!اإن  ����س���ي���وف  ي����ا  ب��ق��ت��ل��ي  اإّل 

�سرف  ع��ن  دف��اع��ًا  اإّل  نف�سه  ب���ذل  م��ا  ع��ل��ي��ه-  اهلل  ���س��الم  الح�سين-  اأّن  ف��ح��ّق��ًا 

)1(  - �سورة اآل عمران الآية 169.

حد, انظر ترجمته في تنقيح المقال ج 2 �س 13 ط النجف. 
ُ
)2(  - �سعد بن الربيع الخزرجّي, اأحد نقباء الأن�سار من �سهداء اأ

القا�سي الطباطبائّي.

�سول الأخبار �س 30, 
ُ
)3(  - انظ���ر: فت���ح الباري ج 7 �س 114, تذك���رة المو�سوعات- للفتني- �س 183, و�سول الأخيار اإل���ى اأ

ك�سف الغّمة ج 2 �س 230, �سير اأعالم النبالء  ج 17 �س 507, رقم  328.



نه�شة عا�شوراء
244

اأح�سّنا  بل  الّدين,  اإل��ى  اأ�ساأنا  قد  بهذا  نكون  ول  المقّد�س,  للمبداأ  وتفاديًا  الّدين 

النفو�س.  ب��اأع��ّز  ُي��ف��دى  واأّن���ه  المع�سوم,  الإم���ام  نف�س  ف��وق  جعلناه  حيث  اإل��ي��ه, 

وم���ن الغري���ب قول���ك- حر�س���ك اهلل- عل���ى قولن���ا: »اأّن الع����ادة العربّي����ة دفعت 

بالح�سي����ن Q اأن ي�سح����ب اأولده ون�س����اءه مع����ه م�ستميت����اً ف����ي �سبي����ل الكرامة 

وال�س����رف, فقلتم: اإّن التعاليم الإ�سالمّية حرم����ت المراأة )من( مخالطة الرجال 

و�سم����اع اأحاديثه����م اإّل م����ن وراء حج����اب! األي�ص م����ن الغريب اأن تق����ول- واأنت بهذه 

الثقاف����ة-: اإّن الّدي����ن الإ�سالم����ّي حرم المراأة من مخالط����ة الرجال, فتجعل ذلك 

و�سمة �سنعاء ولطخة �سوداء في جبين الّدين الإ�سالمّي؟!

كي���ف يقال ه���ذا وه���ذه ال�سّديق���ة فاطم���ة الزهراءO بن���ت م�س���ّرع الّدين 

الإ�سالم���ّي, خطبت في الم�سجد النبوّي في ح�سد المهاجرين والأن�سار تلك الخطبة 

.
)1(

البليغة الغّراء التي ت�ستغرق ما يقرب من �ساعة, وكّلهم ي�سمعون وي�سهدون

, وتحّدث الرجال بالأحاديث النبوّية, 
)2(

وهذه عائ�سة ما زالت مّدة عمرها تخطب

واإذا نظرت اإلى كتب �سحاح اإخواننا ال�ُسّنّيين تجد الربع اأو الثلث تقريبًا ينتهي �سنده 

.
)3(

اإلى عائ�سة, حّتى ن�سبوا اإلى النبّي P اأّنه قال: »خذوا ثلث دينكم من الحميراء«

دع عن���ك هذا! وراجع كتاب »بالغات الن�س���اء« واأمثاله, وانظر اإلى الن�ساء الالتي 

!
)4(

كّن يخطبن في الجيو�س في �سّفين ويحّر�سن اأهل العراق على حرب اأهل ال�سام

 على معاوية بعد اأن تّم الأم���ر له, وكيف كانت تلك 
)5(

وانظ���ر اإلى كالم الواف���دات

)1(  - انظر: بالغات الن�ساء �س 54- 69, �سرح الأخبار ج 3 �س 40, معاني الأخبار �س 355, دلئل النبّوة لبن جرير الطبرّي 

����س 30- 41, الحتج���اج ج 1 ����س 253- 292, �سرح نهج البالغة ج 16 ����س 232- 234, ك�سف الغّمة ج 2 �س 480- 494, 

جواهر المطالب في مناقب علّي بن اأبي طالب ج 1 �س 155- 169.

)2(  - انظر: بالغات الن�ساء �س 35.

�سول الأح���كام ج 1 �س 211, م�ساألة 11, 
ُ
)3(  - انظ���ر: النهاي���ة في غريب الحديث ج 1 ����س 438, ماّدة »حمر«, الإحكام في اأ

ل�سان العرب ج 3 �س 317, ماّدة »حمر«, البداية والنهاية ج 3 �س 103, ال�سيرة النبوّية لبن كثير ج 2 �س 137.

ّم �سن���ان بنت خيثمة بن خر�سة. انظر: بالغات الن�ساء �س 
ُ
)4(  - مث���ل كالم الزرق���اء بنت عدّي بن غالب, وبكارة الهاللّية, واأ

90- 93, جواهر المطالب في مناقب الإمام علّي بن اأبي طالب ج 2 �س 235- 237.

)5(  - مثل كالم �سودة بنت عمارة بن الأ�ستر الهمدانّية, واآمنة بنت ال�سريد زوجة عمرو بن الحمق الخزاعّي ر�سي اهلل عنه, 

الت���ي حب�سه���ا معاوية �سنتين. انظ���ر: »بالغات الن�س���اء« لبن طيفور, و »اأع���الم الن�ساء« لعمر ر�سا كّحال���ة, واأمثالهما من 

الكتب. القا�سي الطباطبائّي.



�ض��مدام��ل�����قم�هل�����ق
245

الن�سوة اأجراأ من اللبوة, واأقوى قلبًا من ال�سخور. 

 ي���وم حّر�ست اأولدها الأربعة في بع����س حروب الم�سلمين 
)1(

نظ���ر اإلى الخن�ساء
ُ
اأ

. وبعد هذا, فه���ل تجد من ال�سحيح قول���ك: »اإّن الإ�سالم حرم 
)2(

حّت���ى ُقتل���وا جميعًا

المراأة من مخالطة الرجال«؟!

األ���م تكن الن�س���اء ت�سّمد الجرحى وت�سق���ي العطا�سى, وتزغ���رد وتهلهل وتحّر�س 

المقاتلين على الهجوم في حرب النبّي P وحرب الو�سّي Q؟!

دع وانظ���ر اإلى �سفاي���ا النبّوة وحرائ���ر الر�سالة وبنات �سّي���د الموّحدين ويع�سوب 

ّم كلثوم و�سكينة وخطبهنَّ في كرب���الء والكوفة وال�سام, 
ُ
الّدي���ن Q, من زين���ب واأ

وف���ي مجل����س يزيد وابن زياد, وفي النوادي والمجتمعات, فه���ل مع هذا كّله تقول: اإّن 

التعاليم حرمت المراأة من مخالطة الرجال و�سماع اأحاديثهم واأرجعتها اإلى بيتها؟!

اأّم���ا اآية الحج���اب, فهي واردة ف���ي خ�سو�س ن�ساء النب���ّي Q, وكان الأعراب 

اّلذي���ن اأخب���ر اهلل جّل �ساأنه عنه���م بقوله تعال���ى: {ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ 

 ي���وؤذون ن�ساء النبّي بالهجوم عليهّن في منازلهّن, فنهاهم 
)3(

ۇئ ۆئ ۆئ}
. نع���م, اإّن التعالي���م الإ�سالمّية حّرمت على 

)4(

اهلل ع���ن ذلك, راجع �س���ورة الأحزاب

 ,
)5(

الن�ساء مطلقًا التبّرج واإظهار الزينة للرجال: { ڃ چ چ چ چ}

واأين هذا من حرمة المخالطة؟!

)1(  - ه���ي: الخن�س���اء بنت عمرو بن ال�سريد, اّتفق اأه���ل العلم بال�سعر اأّنه لم تكن امراأة قبله���ا ول بعدها اأ�سعر منها, ووفدت 

الخن�ساء على ر�سول اهللP مع قومها من بني �سليم فاأ�سلمت معهم, وتوّفيت �سنة 646 ميالدية. القا�سي الطباطبائّي.

�س���د الغابة ج 6 �س 88- 90, رقم 6876, 
ُ
)2(  - انظ���ر ترجم���ة الخن�س���اء في: ال�ستيعاب ج 4 �س 1827- 1829, رقم 3317, اأ

الإ�سابة ج 7 �س 613- 616, رقم 11106.

)3(  - �سورة الحجرات الآية 4. القا�سي الطباطبائّي. وانظر تف�سير الآية الكريمة- مثاًل- في: تف�سير الطبرّي ج 11 �س 381- 

382, تف�سير الفخر الرازّي ج 28 �س 117, مجمع البيان ج 9 �س 195, الدّر المنثور ج 7 �س 552- 554.

)4(  - انظر مثاًل: تف�سير الفخر الرازّي ج 25 �س 224- 226, مجمع البيان ج 8 �س 152, الدّر المنثور ج 6 �س 639- 643.

ولى} يعني اإذا خرجتّن من 
ُ
ا�س- المتوّفى 370 ه-: {ول تبّرجن تبرج الجاهلية الأ )5(  - �سورة الأحزاب الآية 33. قال الج�سّ

بيوتك���ّن, قال: كانت له���ّن م�سية وتك�ّسر وتغّنج فنهاهّن اهلل عن ذلك, وقيل: هو اإظه���ار المحا�سن للرجل, وقيل: الجاهلية 

مور كّلها مّما اأّدب اهلل تعالى 
ُ
ولئك, فه���ذه الأ

ُ
ول���ى ما قبل الإ�س���الم, والجاهلّية الثانية حال من عمل في الإ�سالم بعمل اأ

ُ
الأ

ب���ه ن�س���اء النبّيP �سيانة لهّن, و�سائر ن�ساء الموؤمنين مرادات بها. انتهى. انظر: اأحكام القراآن ج 3 �س 443 ط م�سر . 

القا�سي الطباطبائّي.
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ول���و �سّلمنا تنازًل بحرمة المخالطة, فاأّي منافاة به���ذا ِلما اأبديناه واأريناه من اأّن 

حمله لن�سائه واأولده ا�ستماتة في �سبيل الكرامة وال�سرف؟! فاإّن حمله لهّن ل ي�ستلزم 

المخالطة بوجه, واإّل َلما جاز لمراأة اأن ت�سافر من محّل اإلى اآخر اأبدًا!

واأغرب من ذلك, بل واأعجب جّدًا قولك- اأّيدك اهلل و�سّددك: »وهناك �سيء اآخر 

يخ�س���ع للنق���د ال�سخ�سّي, وه���و اأّن الخم�سة الأثواب يزيد ثم���ن الواحد منها على 

مئ���ة لي���رة عثمانّية ل يتواف���ق اقتناوؤها مع دواعي الزهد الت���ي كانت متج�ّسمة في 

اأبي���ه وج���ّده �سّيد الر�سل...« اإلى اآخر ما اأف�ست به واأفدت في هذه الناحية. وكاأّنك- 

 وعدم الوج���دان, واأّن الغناء 
)1(

عاف���اك اهلل- تح�س���ب اأّن الزهد هو الفق���ر والَفالكة

والث���روة تناف���ي الزهد؟! ل يا عزي���زي, اأعّزك اهلل! حقيقة الزه���د هو عدم الحر�س 

عل���ى الم���ال, وعدم المب���الة في الدنيا, واأن يك���ون وجود المال وعدم���ه عنده �سواء, 

وق���د جم���ع اهلل الزه���د ف���ي كلمتي���ن: {ې  ى ى ائ ائ ەئ   ەئ وئ 

, وحقيقة الزهد ل تظهر ول تتجّلى اإّل مع توّفر النعم وغزارة المال 
)2(

وئ}
وبذل���ه, وع���دم الحر����س, والتعّفف عن رذيل���ة ال�سّح والبخ���ل {ی جئ حئ مئ 

 .
)3(

ىئ يئ جب}
اأّم���ا الفقي���ر المعدم, الذي ل يجد ول يمل���ك �سيئًا, فاأّي زهد ل���ه؟! واأّي ف�سيلة 

ل���ه بذل���ك الزهد القه���رّي؟! وقد �سئل الح�س���ن الب�سرّي: »اأن���ت اأزه���د اأم عمر بن 

عب���د العزي���ز- وهو خليف���ة الم�سلمين-؟ فقال: عمر بن عب���د العزيز اأزهد مّني, 

لأّن���ه وج���د فع���ّف, وتمّكن فكّف, ولع���ّل الح�سن لو وج���د وتمّكن ل�ستخ���ّف, واأكل 

.
(4(

فاأ�سرف

)1(  - الَفاَلَك���ُة: الفق���ر, والَمْفُلوُك: الفقير, وجمعه: َمَفاليك, وهي كلمة فار�سّية الأ�س���ل. هذا, وقد اأّلف الدلجّي, اأحمد بن علّي 

بن عبد اهلل ال�سافعّي, المتوّفى �سنة 838 ه, كتابًا حول الفقر والفقراء بحث فيه عن اأ�سبابه وعلله وذويه وحالتهم, واأورد فيه 

هم الفقر بنابه واأناخ عليهم الدهر, �سّماه »الَفاَلَكُة والَمْفُلوكون«. انظر: هدّية العارفين ج 1 �س 124, اإي�ساح  اأ�سهر من ع�سّ

المكنون ج 2 �س 320, معجم المطبوعات العربّية والمعّربة ج 1 �س 877, المعجم المجمعي ج 6 �س 112, ماّدة »فلك«.

)2(  - �سورة الحديد الآية: 23. القا�سي الطباطبائّي.

)3(  - �سورة الح�سر الآية: 9, �سورة التغابن الآية: 16. القا�سي الطباطبائّي.

)4(  - انظر: ربيع الأبرار ج 1 �س 811 نحوه.
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واأّما ر�سول اهلل واأمي���ر الموؤمنين- �سلوات اهلل عليهما واآلهما- حيث كانا ياأكالن 

ال�سعير ويلب�سان ال�سوف, فلي�س لأّنهما كانا ل يتمّكنان من الماآكل الطّيبة والمالب�س 

اللّينة, ولكّنهما كانا يحتقران الدنيا ونعيمها الفاني, ويقولن عن اأهل الدنيا: »اأُولئك 

. ولأمير الموؤمنين Q, في 
)1(

ق���وٌم عّجل���ت لهم طّيباتهم, ونحن اأُّخرت طّيباتن���ا«

نه���ج البالغة كالم مع الع���الء بن عا�سم, ال���ذي ترك الدنيا ولب����س ال�سوف, فقال 

 نف�سه! لق���د ا�ستهام بك الخبي���ث« يعني: ال�سيط���ان. فقال: يا اأمير 
(2(

ل���ه: »ي���ا ُع���َديَّ

الموؤمني���ن! هذا اأنت في خ�سونة ملب�سك وج�سوبة ماأكل���ك؟! قال: »ويحك! اإّني ل�سُت 

كاأن���ت, اإّن اهلل تعال���ى فر�ص على اأئّمة العدل اأن يقّدروا اأنف�سهم ب�سعفة النا�ص, كي 

.
)4(

بالفقير فقره«
(3(

ل يتبّيغ

وللباق���ر وال�سادق عليهما ال�سالم م���ع �سفيان الثورّي واأ�سحابه من متق�ّسفة ذلك 

الع�س���ر ومت�سّوفة تلك الأّي���ام, حيث كانوا يعتر�سون عل���ى الأئّمة R اإذا وجدوا 

عليه���م بع�س المالب����س الفاخرة قائلي���ن: »اإّن جّدكم ر�س���ول اهلل واأمي���ر الموؤمنين 

�سلوات اهلل عليهما ما كانا يلب�سان هذه المالب�ص؟! فيقول لهم الإمام: »ذاك حيث 

اإّن الزم���ان ق���ّل, اأّما اإذا دّرت الدنيا اأخالفه���ا فاأَْولى النا�ص بها اأولياء اهلل«, اأو ما هو 

. ولقد كان 
)6(

. وللر�سا Q كالٌم عال �سريٌف في هذا المو�سوع
)5(

بهذا الم�سمون

لأمي���ر الموؤمنين Q في المدينة من ال�سياع والب�ساتين والمزارع, كعين اأبي نيزر 

)1(  - الم�ست���درك عل���ى ال�سحيحي���ن ����س 117, ح 7072, زاد الم�سي���ر ج 7 ����س 177, مجمع البيان ج 9 ����س 131, الترغيب 

والترهيب ج 4 �س 62, ح 120.

)2(  - ُع���َدّي ت�سغي���ر عدّو. القا�سي الطباطبائ���ّي. اأقول: وقد ذكر ابن اأبي الحديد في �سرح نه���ج البالغة ج 11 �س 33, رقم 

202, اإ�سافة اإلى هذا المعنى, اأّنه يمكن اأن يراد به التحقير المح�س, ويمكن اأن يراد به ال�ستعظام لعداوته لنف�سه.

)3(  - تبّي���غ: ه���اج, تبّيغ به ال���دم, اأي هاج به, وتبّيغ بالفقير فقره, اأي: هاج عليه وحمله على المنكر من الأعمال. انظر: ل�سان 

العرب ج 1 �س 558, ماّدة »بيغ«.

)4(  - نهج البالغة ج 1 �س 423 ط م�سر, )�س 324-325  رقم 209(, �سرح ابن اأبي الحديد ج 3 �س 111 ط م�سر) ج 11 

�س 32- 33, رقم 202(. القا�سي الطباطبائّي.

)5(  - انظر: ك�سف الغّمة ج 2 �س 157, تهذيب الكمال في اأ�سماء الرجال ج 3 �س 425, رقم 933, �سير اأعالم النبالء ج 6 �س 

261- 262, رقم 117, بحار الأنوار ج 47 �س 221 ح 7.

)6(  - نقل ال�سيخ ال�سدوق في عيون اأخبار الر�سا Q ج 1 �س 279 رقم 81, حديثًا عن الإمام الر�سا Q, عن اأبيه مو�سى 

بن جعفر Q, قال: �سئل ال�سادق Q عن الزاهد في الدنيا, قال: الذي يترك حاللها مخافة ح�سابه, ويترك حرامها 

مخافة عقابه, ونحوه في معاني الأخبار �س 287.
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لوف الدناني���ر, وقد اأوقفها جميعًا في �سبيل 
ُ
, ما يدّر كّل �سنة باأ

)1(

والبغيبغ���ة وغيرها

اهلل, وكان ي�سرب بالم�سحاة بيده في عقار اهلل, ل حر�سًا على الدنيا والأموال, ولكن 

.
)2(

حر�سًا على الإنفاق في �سبيل اهلل والإح�سان على ال�سعفاء من عباد اهلل

)1(  - انظ���ر ف���ي م���ا يخ�ّس اأمالك اأمير الموؤمنين Q الت���ي ت�سّدق بها: تاريخ المدينة ج1 ����س 219- 228, الكامل في اللغة 

والأدب ج 2 ����س 153- 155, مناق���ب الإم���ام اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب ل�سليم���ان الكوفّي ج 2 �س 81- 82, معجم ما 

ا�ستعجم ج 1 �س 262, الإ�سابة ج 7 �س 343, رقم 10660, معجم البلدان  ج 4 �س 198 رقم 8699. واأبو نيزر- الذي تن�سب 

لبه, وجده الإمام  اإليه العين- هو مولًى لالإمام علّي Q, كان ابنًا للنجا�سي ملك الحب�سة- الذي هاجر اإليه الم�سلمون- ل�سُ

عل���ّي Q عن���د تاجر بمّكة فا�ستراه منه واأعتقه مكافاأًة بما �سنع اأب���وه مع الم�سلمين حين هاجروا اإليه, وذكروا اأّن الحب�سة 

َم���ِرَج عليه���ا اأمُره���ا بعد موت النجا�سي, واأّنه���م اأر�سلوا وفدًا منهم اإلى اأبي ني���زر وهو مع الإمام لُيَمّلك���وه عليهم ويتّوجوه ول 

يختلفوا عليه, فاأبى, وقال: ما كنت لأطلب الملك بعد اأن َمنَّ اهلل عَليَّ بالإ�سالم. انظر ترجمته في الم�سادر المذكورة اآنفًا.

)2(  - قال ال�سّيد ر�سي الّدين بن طاوو�س الح�سنّي قّد�س �سّره في كتابه القّيم »ك�سف المحّجة« ما هذا لفظه: واعلم يا ولدي 

محّمد... اأّن جماعة مّمن اأدركتهم كانوا يعتقدون اأّن النبّيP جّدك محّمدًا واأباك علّيًا �سلوات اهلل عليهما كانا فقيرين 

لأجل ما يبلغهم اإيثارهم بالقوت واحتمال الطوى والجوع والزهد في الدنيا, فاعتقد ال�سامعون لذلك الآن اأّن الزهد ل يكون 

اإّل م���ع الفق���ر, وتعّذر مع الإم���كان. ولي�س الأمر كما اعتقده اأهل ال�سعف, المهملين للك�س���ف, لأّن الأنبياء R اأغنى اأهل 

ممهم 
ُ
الدنيا, بتمكين اهلل جّل جالله لهم مّما يريدون منه جّل جالله من الإح�سان اإليهم, ومن طريق نبّوتهم كانوا اأغنى اأ

واأهل مّلتهم, ولول اللطف بر�سالتهم ما كان لأهل وقتهم مال ول حال, واإّنما كانوا R يوؤثرون بالموجود ول ي�سبقون اهلل 

جّل جالله بطلب مال يريد اأن يطلبوه من المفقود.

ك فاطمة �سلوات اهلل عليها فدكًا والعوالي من جملة مواهبه, وكان دخلها, في رواية ال�سيخ عبد  مَّ
ُ
 وقد وهب جّدك محّمٌدP اأ

اهلل ب���ن حّم���اد الأن�سارّي: اأربعة وع�سرون األف دينار كّل �سنة, وفي رواية غي���ره: �سبعون األف دينار, وهي وزوجها المعّظم 

والواهب الأعظم من اأعظم الزّهاد والأبرار, وكان يكفيهم منها اأي�سر الي�سير, ولكّن العارفين ما ينازعون اهلل جّل جالله 

مناء والعبيد ال�سعف���اء, في�سرفون في الدنيا وفي م���ا يعطيهم منها كما 
ُ
ف���ي تمّل���ك قليل ول كثي���ر, ولكّنهم كال���وكالء والأ

ي�سّرفه���م ه���و جّل جالله, وهم ف���ي الحقيقة زاهدون فيها وخارجون عنها. ووجدت في اأ�س���ل, تاريخ كتابته �سبع وثالثين 

ومئتي���ن.. ع���ن مولنا علّي اأبيك اأمير الموؤمنين Q: تزّوجت فاطمةO وم���ا كان لي فرا�س, و�سدقتي اليوم لو ُق�ّسمت 

عل���ى بني ها�سم لو�سعته���م. وقال في الكتاب: اإّنه Q وقف اأمواله وكانت غّلته اأربعي���ن األف دينار, وباع �سيفه وقال: من 

ي�ست���ري �سيف���ي؟! ول���و كان عندي ع�ساء ما بعته. وروى فيه اأّنه قال مّرًة Q: م���ن ي�ستري �سيفي الفالني؟ ولو كان عندي 

ثمن اإزار ما بعته, قال: وكان يفعل هذا وغّلته اأربعون األف دينار من �سدقته...

وراأي���ت ف���ي كتاب اإبراهيم بن محّمد الأ�سعرّي, الثقة, باإ�سن���اده عن اأبي جعفر Q, قال: ُقب�س عليٌّ Q وعليه دين ثمانمئة 

خ���رى له بثالثمئة األف درهم 
ُ
األ���ف دره���م, فباع الح�سن Q �سيعة ل���ه بخم�سمئة األف درهم فق�ساها عنه, وباع �سيعة اأ

فق�ساها عنه, وذلك اأّنه لم يكن يذر من الخم�س �سيئًا وكان تنوبه نوائب. وراأيت في كتاب عبد اهلل بن بكير, باإ�سناده عن 

اأب���ي جعف���ر Q, اأّن الح�سين Q ُقتل وعليه دين, واأّن علّي بن الح�سين زين العابدين Q باع �سيعة له بثالثمئة األف 

...Q ليق�سي دين الح�سين

ة من فاطمةO لها عامل من ذّرّيت���ه, فكيف وقع ال�سعفاء اأّنه  وكان وق���ف ج���ّدك اأمير الموؤمني���ن Q على اأولده خا�سّ

ته؟! وهل خلق اهلل جّل جالله الدنيا والآخرة اإّل لأهل  كان فقيرًا واأّن الغنى ل يكون لمن جعله اهلل جّل جالله من خا�سّ

 على القارئ الكريم اأّن علّي���ًا اأمير الموؤمنين 
ّ
عنايت���ه؟! انتهى. )انظ���ر: ك�سف المحّجة �س 123- 126(. وغي���ر خفي

Q ا�ستخ���رج عيون���ًا بكّد يده بالمدين���ة وينبع و�سويعة, واأحيى به���ا مواتًا كثيرًا, ثّم اأخرجها ع���ن ُملكه وت�سّدق بها 

عل���ى الم�سلمين, ول���م يمت و�سيء منها في ُملكه, وجملة من و�ساياه Q في �سدقات���ه وموقوفاته مروية في الجامع 

الكبي���ر »الكاف���ي« للكليني رحمه اهلل ج 7 �س 47- 55, فراجع. ولم يوّرث اأمير الموؤمين Q بنيه قلياًل من المال ول 

كثي���رًا اإّل عبي���ده واإماءه و�سبعمئة درهم من عطائ���ه تركها لي�ستري بها خادمًا لأهله قيمته���ا ثمانية وع�سرون دينارًا, 

عل���ى ح�س���ب المئة اأربعة دنانير, هكذا كانت المعاملة بالدراهم اإذ ذاك. وكان اأمير الموؤمنين Q يعمل بيده يحرث 

الأر�س وي�ستقي الماء ويغر�س النخل, كّل ذلك يبا�سر بنف�سه ال�سريفة ولم ي�ستْبِق منه لوقته ول لعقبه قلياًل ول كثيرًا, 
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 تلك الأثواب الثمينة تم�ّس ورع الح�سين Q وزهده لو كان ي�سّح 
)1(

وكان���ت ِقنية

به���ا ويحر����س عليها, اأَما وق���د بذلها في ف���ّك الأ�سير المجاهد ف���ي �سبيل اهلل فتلك 

ف�سيل���ة للح�سي���ن, Q, وكرامة تزيد في عل���ّو ورعه وزهده, ورغبت���ه في ت�سميد 

عواطف الفق���راء المجروحة, والترفيه عن كّل بائ�س محت���اج. ولعّلك- عافاك اهلل- 

ح�سب���ت اأّن الح�سين, Q, يلب�س تلك الثياب ويتظاهر فيه���ا بالبذخ والخيالء, اأو 

نحو ذلك مّما ينافي تلك القد�سّية ال�سامية!

كاّل ي���ا عزيزي! فاإّن الح�سي���ن, �سالم اهلل عليه, لو مَلَك الدنيا كّلها لوهبها لحظة 

واحدة في �سبيل اهلل, وفي �سبيل البّر والمعروف, وما كان ي�سع �سيئًا من تلك الثياب 

عل���ى ب�سرة بدنه ال�سري���ف, واإّنما يقتنيها ليجود بها ويعطيه���ا وي�سعها في موا�سعها 

الالئقة بها.

وق���د ورد ف���ي بع�س الأخبار اأّنه �سالم اهلل عليه لّم���ا ا�سُت�سهد كان عليه من الّدين 

�سبع���ة اآلف دينار ذهبًا, اأو �سبعون األفًا, واأّن علّي ب���ن الح�سين لّما رجع اإلى المدينة 

.
)2(

امتنع عن الطعام والمنام اإلى اأن ق�ساها عن اأبيه

والخال�س���ة: اأّن الزه���د هو قط���ع العالقة عن الدنيا, وعن ح���ّب المال, ل عدم 

وج���ود المال, ولي����س الزهد هو لب�س الثي���اب الممّزقة والأطم���ار المرّقعة والماآكل 

الخ�سنة!

ة عين اأبي نيزر معروفة, نقلها اأبو العّبا�س المبّرد في »الكامل«, انظر: ج 3 �س 937 ط م�سر  واإّنما كان �سدقة, وق�سّ

)ج 2 ����س 153- 155(. وق���د مات ر�سول اهللP وله �سياع كثي���رة جليلة جّدًا بخيبر وفدك وبني الن�سير, والحوائط 

ال�سبع���ة م�سه���ورة وقد اأو�سى بها ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سل���م اإلى ابنته ال�سّديقة الطاهرةO. وروي اأّن 

هذه الحوائط كانت وقفًا, وكان ر�سول اهللP ياأخذ منها ما ينفقه على اأ�سيافه ومن يمّر به, فلّما قب�س جاء العّبا�س 

خرى كثيرة 
ُ
 Q وغيره اأّنها وقف. وكان لر�سول اهللP وادي نخلة و�سياع اأ

ّ
يخا�س���م فاطم���ةO فيها, ف�سهد علي

 مال, ف�سّق ذلك 
ّ
بالطائ���ف. عن اأب���ي ب�سير, قال: لّما بلغ اأمي���ر الموؤمنين Q اأّن طلحة والزبير يقولن: لي����س لعلي

علي���ه, واأم���ر وكالءه اأن يجمع���وا غّلته, حّتى اإذا حال الحول اأتوه وقد جمعوا من ثم���ن الغّلة مئة األف درهم فنثرت بين 

يديه, فاأر�سل اإلى طلحة والزبير, فاأتياه, فقال لهما: هذا المال واهلل لي, لي�س لأحد فيه �سيء, وكان عندهما م�سّدقًا, 

فخرج���ا م���ن عنده وهما يق���ولن: اإّن له لماًل. انظر: الجامع الكبير »الكافي« ج 6 ����س 440, والبحار ج 41 �س 125- 

126, و�سرح نهج البالغة لبن اأبي الحديد ج 3 �س 433  ط م�سر, )ج 15 �س 146 وما بعدها(, و�سيرة ابن ه�سام ج 

.
ّ
2 �س 40  ط م�سر, )ج 4 �س 321- 327(. القا�سي الطباطبائي

)1(  - َقن���ا َيْقُن���و َقْنوًا وُقْنوانًا, والم�سدر الِقنيان والُقنيان, وتقول: اقتنى يقتن���ي اقتناًء, وهو اأن يّتخذه لنف�سه ل للبيع, ويقال: 

هذه ِقنَيٌة واّتخذها ِقنيًة للن�سل ل للتجارة. انظر: ل�سان العرب ج 1 �س 329, ماّدة »قنا«.

)2(  - ك�سف المحّجة  �س 125.
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وا�سم���ح ل���ي- يا نور عين���ي- اأن اأقول ل���ك: اإّن اأكثر النا�س ل يعرف���ون من حقيقة 

الزه���د �سيئ���ًا, والموك���ب العظيم ال���ذي �سار في���ه الح�سين Q م���ن الحجاز اإلى 

 اأعظم من 
)1(

الع���راق, و�سقى ف���ي قفر الأر�س ِبَحّر الهجي���ر األف فار�س واألف فر����س

ق�سّية الثياب الخم�سة.

اأّما زيد بن اأرقم وقوله: »اإرفع عودك عن هاتين..« اإلى اآخره..

فلع���ّل تقبيل ر�س���ول اهلل �سفَتي الح�سين, Q, من جهة اأّن���ه تعالى اأعلمه اأّنهما 

.
)2(

مو�سع �سرب يزيد وابن زياد اّللَذْين قرعا ثغر الح�سين Q بالخيزرانة

واأّما حديث: »نحن اأ�سرار اهلل المودعة..« اإلى اآخره..

, م�سافًا اإلى �سيق المجال وطول 
)3(

فحي���ث اإّنه من الأ�سرار الت���ي ل يليق اإف�ساوؤها

المق���ال, فالأجدر عدم الخو�س فيه. ون�ساأله تعال���ى اأن يع�سم اأفهامنا واأقالمنا من 

الهفوات.

نيب.
ُ
وما توفيقي اإّل باهلل, عليه توّكلت واإليه اأ

محّمد الح�سين اآل كا�سف الغطاء

)1(  - اإ�سارة اإلى ق�سّية الحّر رحمه اهلل ولقائه مع �سّيد ال�سهداء Q, ومنعه الإمام Q من الدخول اإلى الكوفة, مذكورة 

في كتب التاريخ والمقاتل, ل حاجة اإلى ذكرها, ومن �ساء اأن يّطلع فعليه بالمراجعة اإلى مظاّنها. القا�سي الطباطبائّي.

)2(  - نق���ل العاّلم���ة الزمخ�سرّي ق�سية زيد ب���ن اأرقم مع ابن زياد بهذه ال�سورة, قال في »الفائ����ق« ما هذا لفظه: ابن زياد 

ّمه وجّدته من ال�سلوات اأذكاها, 
ُ
لعن���ه اهلل دخل علي���ه زيد بن اأرقم وبين يديه راأ�س الح�سين- عليه وعلى اأبيه وج���ّده واأ

وم���ن التحّي���ات اأنماها- وه���و ينكته بق�سيب معه, فغ�سي عليه, فلّم���ا اأفاق قال له: ما لك يا �سي���خ؟! قال: راأيتك ت�سرب 

�سفتين طالما راأيت ر�سول اهللP يقّبلهما, فقال ابن زياد لعنه اهلل: اأخرجوه! فلّما قام ليخرج قال: اإّن محّمديكم هذا 

لدح���داح. انظ���ر: الفائ���ق ج 3 �س 329 ط م�سر 1364 ه���� )ج 1 �س 419( ماّدة »دحح«. القا�س���ي الطباطبائّي. وراجع 

اأي�سًا: ما تقّدم من الم�سادر في �س 344.

)3(  - اأقول: لقد ورد عن الأئّمة R ما يوؤّكد على كتمان اأ�سرارهم وعدم اإذاعة  اأمرهم في المجال�س العاّمة, وفي المحافل 

التي يغلب عليها الجهل ون�سب العداوة لهم R, وذلك حذرًا من عدم ا�ستطاعة العقول ال�سّيقة من تحّمل تلك الأ�سرار, 

وم���ن َث���مَّ تاأويلها ح�سب الأهواء مّما يدفع ببع�سه���م اإلى الغلّو لدرجة العبودّية, وبع�سهم الآخ���ر اإلى التكذيب بها فالبغ�س 

اإل���ى درج���ة ن�سب العداء له���م وتكفير �سيعتهم والموالين لهم. يق���ول اأمير الموؤمنين الإمام عل���يٌّ Q: »اإّن اأمرنا �سعب 

م�ست�سعب, ل يحمله اإّل عبٌد موؤمن امتحن اهلل قلبه لالإيمان, ول يعي حديثنا اإّل �سدور اأمينة واأحالم رزينة«. انظر: 

نهج البالغة  �س 280, من كالمه في �سعوبة الإيمان. 

وع���ن اأب���ي ب�سير, عن اأبي جعف���ر Q: »اإّن حديثنا �سعب م�ست�سع���ب, ل يوؤمن به اإّل ملَ���ٌك مقّرب, اأو نب���يٌّ مر�سل, اأو عبٌد 

امتح���ن اهلل قلب���ه لالإيم���ان, فما عرفت قلوبكم فخذوه, وم���ا اأنكرت فُرّدوه اإلين���ا«. انظر: ب�سائر الدرجات �س 41 ح 4. 

واإلى ذلك ي�سير الإمام اأبو عبد اهلل جعفر بن محّمد ال�سادق Q حين قال: »اإّنه لي�ص من احتمال اأمرنا الت�سديق له 

�سول الكافي ج 2 �س 251, باب الكتمان ح 5.
ُ
والقبول فقط, من احتمال اأمرنا �ستره و�سيانته من غير اأهله«. انظر: اأ
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