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مقّدمة 

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

اإّن البح���ث حول ال�سي���رة الح�سينّية م���ن الموا�سيع الهاّمة الت���ي ت�سفي على 

ة, وقد باتت حاجة تالم�س ال�سرورة حيث  النه�س���ة الح�سينّية قيمة علمّي���ة خا�سّ

تكث���ر الت�ساوؤلت حولها في �سّت���ى الميادين التحقيقّي���ة اأو التحليلّية اأو في جانب 

الدرو�س والعبر اأو غيرها من الجوانب...

م���ا يجعل القت�سار على عر�س ال�سيرة غير كاٍف في تلبية متطّلبات الع�سر, 

خ�سو�س���ًا اأّن المنب���ر الح�سينّي لم يعد و�سيلة عادّية م���ن و�سائل التبليغ الدينّي, 

يقت�س���ر دوره على فئ���ة اأو مجموعة اأو �ساحة �سّيقة ومحدودة, اأو لزمان اأو مكان 

ين, بل تعّدى باأهّمّيته كّل المدَيات, وبات من اأهّم الو�سائل التبليغّية التي ل  خا�سّ

بّد من تح�سينها وتدعيمها من جهات مختلفة ونواٍح متعّددة, يقع البحث العلمّي 

في اأولى متطّلباتها, ما يفر�س �سرورة رفد المنبر بالأبحاث والدرا�سات العلمّية 

والتحقيقّية ذات ال�سلة بال�سيرة الح�سينّية.

وق���د ق���ام العدي���د م���ن الباحثي���ن والمحّققين بتقدي���م العديد م���ن البحوث 

والدرا�سات والتحقيقات التي تناولت جوانب مختلفة وهاّمة من ال�سيرة, واأ�ساءت 

عل���ى كثير م���ن الأم���ور والمو�سوعات الت���ي تحتاج اإل���ى بحث وتحقي���ق ودرا�سة 

وتعمي���ق. غير اأّن جميع هذه الجهود, على قيمته���ا وقدرها واأهّمّيتها لن ت�ستطيع 

اأن تف���ي بالغر�س, اإّل ب�سكل محدود, نظرًا لطبيع���ة هذه النه�سة الح�سينّية التي 
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ت�سب���ه النبع الف���ّوار المتجّدد, وت�سّكل م�سدرًا دائمًا عل���ى مّر الع�سور, ومدر�سة 

را�سخ���ة ثابتة عبر التاري���خ ُتلهم الأجي���ال والمتعّلمين درو�س الع���ّزة والإباء, ما 

يجعل الحاجة اإلى اأمثال هذه الدرا�سات والأبحاث باقية وم�ستمّرة.

وان�سجام���ًا م���ع هذه الحاج���ة الم�ستم���ّرة لهذه الأبح���اث والدرا�س���ات, فاإّننا 

نق���ّدم ه���ذا الكتاب لالأخ���وة القّراء والخطب���اء والمهتّمي���ن بال�س���اأن الح�سينّي, 

لياأت���ي كاإ�سدار ثالث ل�سل�سلة نه�سة عا�س���وراء, التي تحتوي في طّيات �سفحاتها 

مة, وقد انتخبت عناوين اأكثره���ا من خالل الجل�سات  عل���ى اأبحاث ودرا�س���ات قيِّ

واللقاءات الح�سينّي���ة التي يقيمها المعهد مع قّراء وخطباء المنبر الح�سينّي في 

مختلف المناطق اللبنانّية.

عملنا في الكتاب:

ونلفت نظر القارئ الكريم اإلى الآتي:

اإّن ه���ذا الكت���اب ياأتي كجزء من �سل�سلة لمجموعة م���ن الدرا�سات والبحوث . 1

المتعّلقة بال�ساأن العا�سورائّي الح�سينّي ينوي المعهد اإ�سدارها تباعًا, والذي 

ي�س���ّم مو�سوعات مختلف���ة ومتنّوعة, وقد يحتوي على مل���ف اأو اأكثر اأو على 

مو�سوعات متفّرقة.

يت�سّم���ن هذا الكتاب خم�سة من البح���وث والدرا�سات, تّم تعريبها من اللغة . 2

الفار�سّية, ومقالة واحدة باللغة العربّية.

ب مع �سيء م���ن الت�س���ّرف بالح���ذف والتبديل اأو . 3 لق���د ج���اء الن�س المع���رَّ

التقديم والتاأخير 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.

اخترن���ا بع�س العناوين التي يكثر الحدي���ث اأو الت�ساوؤل حولها, وي�ستفيد من . 4
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الإجاب���ة عنها الق���ارئ والباحث على حدٍّ �سواء, مع اإم���كان اأن يتّم التعّر�س 

للمو�سوع نف�سه في بحث اأو درا�سة اأخرى في اإ�سدارات لحقة.

اآثرن���ا ع���دم التعليق اأو النقد لم���ا جاء في بع�س هذه البح���وث والدرا�سات, . 5

رغ���م مخالفتنا في الراأي له اأحيانًا, وذل���ك اإف�ساحًا مّنا في المجال لالأخذ 

والرّد العلمّي, والذي ل ي�سل اإلى حّد الت�سكيك والت�سعيف.

اإّن ه���ذه البح���وث قد كتبها مجموعة من الباحثي���ن والمحّققين كما اأ�سرنا, . 6

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

وختام���ًا فاإّنن���ا نطلب م���ن الق���ّراء والخطب���اء والباحثي���ن الأع���ّزاء تزويدنا 

بمالحظاتهم واإر�ساداتهم البّناءة, �سائلين المولى تعالى اأن يتقّبل مّنا هذا العمل 

القلي���ل, ويثيبنا عليه الث���واب الجزيل بمّنه وكرمه, ويجعله ذخرًا لمن �ساهم فيه 

ف���ي ن�سره وح�سره, واأن يحظى بالقب���ول 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
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مجالس العزاء.. الضرورات والمحظورات)))

تمهيد:

ُتعتب���ر ظاه���رة اإقامة مجال����س للحزن ومرا�س���م للعزاء على رحي���ل الأقارب 

والأحّبة ظاه���رًة طبيعّية, منت�سرة, ومتعارفة, كونه���ا تنبع من العاطفة والمحّبة 

المغرو�ستين في قلب كّل اإن�سان. 

وم���ع اأّن ه���ذه الظاهرة منت�سرة ومعم���ول بها منذ بداية خل���ق الإن�سان وحّتى 

ع�سرنا الحا�سر, اإّل اأّننا نق�سر حديثنا هنا في هذه الوجيزة حول روؤية الإ�سالم 

لها وكيفّية تعاطيه معها.

والأم���ر الذي ل �سّك فيه اأّن هذه الظاه���رة تحكي نوعًا من الرتباط المعنوّي 

والّت�س���ال الروحّي بين الأف���راد, واأّن جذورها اإّنما تعود اإل���ى حالٍة من ال�سفاء 

ف���ي قلوبهم, واإلى اإح�سا�س طاهر يتمّلك بع�سه���م تجاه بع�س. ولكون هذا �سلوكًا 

طبيعّي���ًا وفطرّيًا لدى الب�سر, فقد جاءت تعاليم الباري �سبحانه وتعالى موؤّيدًة له 

وحاّثًة عليه.

)1(  نا�سر باقري بيدهندي.



مجال�س العزاء في الإ�سالم:

 ,Pبالع���ودة اإلى الكتب والم�سادر المعتبرة نج���د اأّن خاتم الأنبياء والر�سل

ه���و اأي�سًا, بكى عل���ى موت كثيرين, بينه���م: عّمه حمزة, وجعف���ر الطّيار, وولده 

.
)1(

اإبراهيم, وعثمان بن مظعون

ب���ل اإّنه P �سّم���ى العام الذي كانت فيه وفاة زوجته خديجة وعّمه اأبي طالب 

.
)2(

بمّكة المكّرمة )عام الحزن(, اأي: عام العزاء, واأمر باإقامة مجال�س للعزاء

وق���د اأقام الم�سلمون اأي�سًا مجال�س عزاء ل�سهداء �سدر الإ�سالم, واأن�سدوا في 

رثائه���م المراثي والأ�سعار, ولم يكتِف الر�سول الأكرم P بعدم نهيهم عن ذلك 

فح�سب, بل اإّنه P كان ُيظهر تاأييده لعملهم هذا.

, بكى ال�سحابة على فراقه, وجزعوا له 
)3(

ثّم بعد اأن اأ�سلم P الروح لبارئها

جزع���ًا �سديدًا, واأن�سدوا في رثائه P الأ�سعار والمراثي,وقامت عائ�سة ت�سرب 

 .
)4(
P وجهها حزنًا على وفاته

ولكن, منذ العام 61 ه�, وهو العام الذي كانت فيه �سهادة اأبي الأحرار الإمام 

اأب���ي عب���د اهلل الح�سين Q, ومع���ه الأوفياء من اأهل بيت���ه واأ�سحابه, الذين 

ل بهم بنحٍو فظيٍع مفجٍع لم  ق�سوا عطا�سى اإلى جنب الفرات باأر�س كربالء, وُنكِّ

ي�سبق له نظير من قبل, منذ ذلك العام, تحّولت مرا�سم الحزن ومجال�س العزاء 

اإل���ى مدر�سٍة عاّمة م�ستمّرة على امت���داد الزمن, فكانت م�سدر اإلهام للكثيرين, 

 ,204 »اإّنا بك لمحزونون«, و�س   :P )1( راجع: �سحيح البخارّي, ج1, �س158, كتاب الجنائز, باب قول النبّي 

الوليد؛ طبقات ابن �سعد, ج3, �س11؛ مغازي الواقدّي, ج1,  P, باب مناقب خالد بن  النبّي  اأ�سحاب  كتاب 

�س315 – 317؛ تاريخ الطبرّي, ج2, �س211؛ �سيرة ابن ه�سام, ج3, �س99؛ ال�ستيعاب, ج1, �س313؛ اأن�ساب 

الأ�سراف, ج2, �س43؛ ال�سيرة الحلبّية, ج1, �س461. 

)2( م�سند اأحمد بن حنبل, ج2, �س40؛ طبقات ابن �سعد, ج2, �س11؛ جواهر الكالم, ج4, �س364.

)3( اأن�ساب الأ�سراف, البالذرّي, ج2, �س276؛ ال�ستيعاب, ج4, �س238؛ اأخبار مّكة, الفاكهّي, ج3, �س80.

)4( ال�سيرة النبوّية, ج3, �س171.
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ومرّبي���ًة لأجي���اٍل واأجيال على اإحي���اء اأمر الر�سول P والأئّم���ة R, بل اإّنها 

باتت الو�سيلة لتمييز الحّق من الباطل, ومعرفة الح�سينّيين من اليزيدّيين.

حكم اإقامة مجال�س العزاء

ل خالف بين المذاهب الإ�سالمّية كاّفًة في جواز البكاء على الأموات, بمعنى: 

في����س الدمع بال �سوت. واأجاز ال�سيعة وال�سافعّية والحنابلة اأي�سًا البكاء مع رفع 

.
)1(

ال�سوت

يقول الفقيه الماهر �ساحب الجواهر في اأثره النفي�س جواهر الكالم: 

ًا وفتوى؛ لالأ�سل والأخبار التي  ث���ّم اإّنه ل ريب في جواز البكاء على المْيت ن�سّ

ل تق�سر عن التواتر معنًى, من بكاء النبّي P على حمزة واإبراهيم, وغيرهما, 

]كعثم���ان بن مظع���ون[, وفاطمة O عل���ى اأبيها واأختها ]رقّي���ة[, وعلّي بن 
الح�سين Q على اأبيه, حّتى ُعّد هو وفاطمة O من البّكائين الأربعة,...

ث���ّم ا�ستفاد M من ه���ذه الأخبار جواز, بل ا�ستحب���اب, الندب والنوح اإذا 

كان الميت ذا �سفات وف�سائل ت�ستحّق الن�سر لُيقتدى بها.

وم���ع قطع النظر ع���ن كّل ما دّل على وج���وب ذكر اأّي���ام اهلل, وتعظيم �سعائر 

, ووج���وب موّدة اأه���ل البيت R وموا�ساتهم, وكذلك م���ا توّفر باأيدينا 
)2(

اهلل

من الأدّلة الداّل���ة على م�سروعّية اإقامة مجال�س العزاء, من الأخبار والأحاديث, 

وم���ن عمل النب���ّي P والأئّمة المع�سومي���ن R و�سيرته���م الم�ستمّرة على 

ذل���ك, مع قطع النظر عن كّل هذه الأدّلة, يبقى باإمكاننا اأن نقول: اإّن اإقامة هذا 

الن���وع من المجال�س هي من الأمور العقالئّي���ة المتداولة والمعمول بها في جميع 

)1( الفقه على المذاهب الأربعة, ج1, �س502.

)2( نقل المال اأحمد النراقّي }  الفقيه ال�سهير  عن جمع من الفقهاء اأّنهم حملوا )�سعائر اهلل( في قوله تعالى 

في الآية 32 من �سورة المجادلة:{ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      } على العموم, انظر: 

عوائد الأّيام, �س31.

االظح الو اءوو ال� عرام عاا سورام
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اأرج���اء العالم, وقد جرت عادة النا�س في كّل ح���دٍب و�سوب على اإقامة مجال�س 

وماآت���م للحزن والندب فيما يلّم بهم من ح���وادث, �سخ�سّيًة كانت اأم اجتماعّية, 

ما يعني: اأّن اإقامة مجال�س للعزاء لي�ست من الأمور التي يجيزها ال�سرع فح�سب, 

بل لو اأخذنا بعين العتبار اآثارها والفوائد المترّتبة عليها, لوجدناها اأمرًا رائجًا 

ومقبوًل في اأو�ساط العقالء, بل والنخب واأهل العلم والمعرفة. 

وب�سه����ادة الإمام الح�سين Q, ب����ات الموؤمنون اأ�سحاب ع����زاء وم�سيبة, 

, واأن�س����دوا المراث����ي, و�س����ّدوا الرحال لزي����ارة قبور ال�سه����داء. وما دام 
)1(

فبك����وا

الإ�سالم باقيًا وموجودًا, وما دام هناك اأتباع لر�سول اهلل P, فاإّن هذه المجال�س 

والمرا�س����م �ستبق����ى وت�ستم����ّر؛ لأّن اأقّل ما تتطّلب����ه المحّبة لآل النب����ّي P, واأداء 

حقوقه����م, هو ما يجري اليوم من اإقامٍة لمرا�سم الح����زن والعزاء, مع ما يتخّللها 

م����ن لطم اأو م�سيرات جماعّية تجوب ال�سوارع والأ�سواق, اأو اإ�ساءٍة للم�سابيح, اأو 

رف����ٍع لالأع����الم والرايات, ونحو ذلك من مظاهر الحزن الت����ي جرت عليها العادة 

من����ذ قرون متمادي����ة, واأّيدها وحّث عليها كب����ار العلماء والمراج����ع العظام عماًل 

وفتوى. 

ول���و اأّن هذه المرا�سم كانت ممنوع���ًة �سرعًا وغير جائ���زة َلَمَنَعها ونهى عنها 

ٍة من كان منهم م���ن ذوي النفوذ  اأع���الم هذا الّدي���ن وحَملته وحَفظت���ه, وبخا�سّ

وال�سلط���ة. غي���ر اأّن �سك���وت ه���وؤلء العظم���اء, ب���ل وح�سورهم له���ذه المرا�سم, 

وم�ساركته���م فيه���ا, ي�س���ّكل خير دليل عل���ى دعمهم له���م, ور�ساهم به���ا, بل اإّن 

فقه���اء الإ�سالم العارفين به كانوا, ول يزالون, يرون في اإحياء مرا�سم عا�سوراء 

ال�سمانة لبقاء هذا الّدين, وبقاء العّزة للم�سلمين, وهم لذلك, يو�سون ويوؤّكدون 

على �سرورة اأن تبقى هذه المرا�سم حّيًة وناب�سة.

)1( راجع : تاريخ الطبرّي, ج3, �س342؛ الأغاني, ج24, �س163؛ العقد الفريد, ج4, �س383.
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 مجال�س العزاء الح�سينّي.. نبذة تاريخّية

 Q لم يبداأ الحديث عن ال�سهادة المباركة ل�سّيد ال�سهداء الإمام الح�سين

منذ زمن وقوع تلك الحادثة الدامية في كربالء, بل هي ق�سّية عرفتها الب�سرّية, 

وج���رى تداولها وا�ستعرا�سها والحديث عنها, منذ خلق النبّي اآدم Q. ولقد 

بك���ى لم�سرعه الأنبي���اء والأئّمة R, وحزنوا وتاأّلم���وا له Q, وت�سّمنت 

الكتب المعتبرة اأخبارًا تحكي �سجيج بكاء المالئكة واأنينها عليه!

 ,Q حّتى من قبل ولدته الميمونة ,P كما بكاه اأي�سًا �سحابة ر�سول اهلل

خبروا بما كان �سيجري عليه م�ستقباًل.
ُ
بعدما اأ

واأّم���ا بعد وقعة كرب���الء, فقد كان الإمام زين العابدي���ن Q, ومعه عّمته 

زين���ب الكب���رى, عقيلة الها�سمّيي���ن, ومعهما من تبّقى من الح���رم والأطفال في 

كرب���الء, اأّول من رووا ما جرى, واأخبروا ع���ن تفا�سيل تلك الحادثة الأليمة, من 

خالل بكائهم ونحيبهم, والعبرات الحّرى التي �سكبتها العيون والآماق, والقلوب 

التي امتالأت حزنًا وغّمًا. 

وق���د ا�ستط���اع بكاء هوؤلء الطاهري���ن اأن يهّز �سمير كّل كائ���ٍن حّي ووجدانه, 

وف�س���ح اأمام المالأ ما حاق ب�سهداء كربالء من ظلم وجور واعتداء, وما حّل بهم 

من م�سائب. 

ل���م يك���ن يخلو موقف م���ن المواقف من ه���ذا البكاء, فقد بك���وا اإلى جانب 

الأج�س���اد المقّطع���ة اإربًا, وفي الأ�س���واق, وعند اأبواب الم���دن, وفي المجال�س 

العاّم���ة, واأحيانًا في ح���ال ال�سجود و�سط جمع الم�سّلي���ن, وفي مح�سر حّكام 

 Q الج���ور وولت���ه, كعبيد اهلل بن زياد, و.. ب���ل كان اإمامنا زين العابدين

يعي�س دائمًا حالة الحزن والبكاء لما جرى يوم عا�سوراء, حّتى اإّنه بكى م�ساب 

اأبي���ه الح�سي���ن Q 35 عامًا, وكان كّل هّم���ه Q خالل هذه الفترة هو 
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تج�سي���د ما جرى في كرب���الء وجعله �ساخ�سًا اأمام اأعي���ن النا�س, واإبقاء تلك 

الواقعة حّيًة في النفو�س والقلوب.

وقد اأو�سى الإمام الباقر Q- وهو مّمن ح�سر وقعة الطّف- الموؤمنين 

بذك���ر م�ساب ج���ّده الح�سي���ن Q في �سح���راء عرفات. ونق���ل عنه ولده 

الإم���ام ال�سادق Q اأّن���ه كان كّلما ذكر اأو ُذكرت عن���ده م�سيبة اأبي عبد 

اهلل الح�سي���ن Q �سالت الدموع من عينيه, وكان Q قد اأعّد في داره 

مجل�سًا للبكاء.

ولق���د كان المحّرم �سهر الحزن والعزاء عند اأهل البيت R, وكان الإمام 

الكاظ���م Q اإذا دخل هذا ال�سه���ر ل ُيرى فيه �ساحكًا, وكان���ت الكاآبة تغلب 

عليه. 

وكان الإم���ام عل���ّي ب���ن مو�س���ى الر�س���ا Q يول���ي مجال�س الع���زاء التي 

ُتق���ام على الإم���ام الح�سين Q اأهّمّية فائق���ة, وتائّية دعب���ل الخزاعّي التي 

 اأن�سده���ا بمح�سره في رثاء المولى اأبي عبد اهلل Q معروفة وم�ستهرة. وقد 

كان Q يو�س���ي َمْن بالمدينة ِمْن اأرحامه بموا�سلة هذا الطريق وال�ستمرار 

في اإحياء هذه المجال�س. 

وك���ذا �سنع �سائر الأئّمة من اأهل البي���ت R, كلٌّ في ع�سره وزمانه, فقد 

عمل���وا على تكري�س هذه ال�سّنة ون�سر العمل بها, بل كانوا R- هم اأنف�سهم- 

ف���ي كثير من الأحيان يذّكرون النا�س بم�سائب جّدهم R, فَيبكون وُيبكون, 

ويبّين���ون للنا�س اأّن اإظه���ار الحزن والجزع على م�سائب كرب���الء ُيَعّد من اأف�سل 

العبادات. 

ومن هنا, فاإّن تح���ّول واقعة عا�سوراء اإلى واحدٍة من اأهّم المحّطات والوقائع 

التاريخّي���ة عن���د ال�سيع���ة, اإّنما يعود �سبب���ه, في حقيق���ة الأمر, اإلى ه���ذا العمل 
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ال���دوؤوب والم�ستم���ّر من اأهل البيت R, وفي كّل فر�س���ة ومنا�سبة, على ذكر 

هذه الواقعة, وا�ستعرا�س اأحداثها, و�سرد ما جرى فيها وتف�سيله.

 R تاب���ع علماء مدر�سة اأهل البيت ,R وبع���د ع�سر ح�سور الأئّمة

ه���ذه الم�سي���رة, ووا�سلوا ال�سير عل���ى نف�س الخط���ى تاأ�ّسيًا واقت���داًء باأئّمتهم 

الطاهري���ن R, وبذل���وا الغالي والنفي�س في �سبي���ل الحفاظ على مجال�س 

العزاء الت���ي ُتقام على �سّيد ال�سهداء Q, وبه���ذا حافظت هذه المجال�س 

على رونقها وحيوّيتها وا�ستمرارّيتها.

وق���د وا�سل المخل�سون من اأتباع هوؤلء العلم���اء )من خوا�ّس ال�سيعة( العمل 

به���ذه ال�سيرة الح�سن���ة, تاأ�ّسيًا بالأنبي���اء والأولياء R, وعم���اًل بفتاوى كبار 

مراج���ع التقليد م���ن ال�سيعة, فكانوا يقيم���ون مجال�س العزاء عل���ى اأبي عبد اهلل 

الح�سين Q, ب�سورٍة علنّية, وفي الأماكن العاّمة, كّلما �سنحت لهم الفر�سة 

لذلك.

وه����ذه كت����ب التاري����خ تحّدثن����ا اأّن ال�سيعة كانوا يقيم����ون مرا�سم ع����زاء الإمام 

تيح لهم ذلك, وفتحت لهم الحّرّية اأبوابها, 
ُ
الح�سين Q ب�سورة علنّية كّلما اأ

وتنّعموا بقدٍر منها, مهما كان �سئياًل ومحدودًا, كما حدث فعاًل في ع�سر الماأمون 

وبع�����س الخلف����اء العبا�سّيين. غير اأّن ه����ذه المرا�سم بداأت ُتقام ف����ي الخفاء بعد 

ع�سر المعت�سم, ب�سبب كثرة الم�سايقات التي مار�سها عليهم الحّكام الظالمون 

ف����ي تلك الع�سور.. وقد ا�ستمّر الو�سع على هذه الحال اإلى اأن ت�سّلم ال�سلطة معّز 

الدول����ة الديلم����ّي- اأحد كب����ار ال�سالطي����ن البويهّيين-, وذلك في الع����ام 352 ه�, 

.
)1(

والذي اأمر- ب�سكٍل ر�سمّي- باإقامة ماآتم الحزن يوم عا�سوراء في بغداد

)1( المنتظم, ج7, �س15؛ تاريخ الإ�سالم للذهبّي, ذيل حوادث العام 352؛ تاريخ ابن الوردّي, ج1, �س280؛ ع�سد 

الدولة, �س119.
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وكذلك اهتّم ملوك الفاطمّيي���ن وخلفاوؤهم في م�سر باإقامة الماآتم ومرا�سم 

. فجعلوا القاهرة التي كانوا قد �سّيدوه���ا حديثًا كبغداد, ف�سّيروا فيها 
)1(

الع���زاء

مواكب العزاء الح�سينّي يوم عا�سوراء بالقاهرة. 

ومن���ذ ذلك الحين, توا�سلت مرا�سم الع���زاء الح�سينّي, يرتفع م�ستواها تارًة, 

خرى, اإل���ى اأن بلغت في عهد التيمورّيين القّمة ف���ي الروعة والجّدّية 
ُ
وينخف����س اأ

والهتم���ام, وهكذا حّت���ى اّت�سعت حركة ه���ذه المواكب وانتقلت اإل���ى العديد من 

الدول الآ�سيوّية, كاإيران, وعدٍد من الدول العربّية وبلدان �سمال اأفريقيا.

اإّن ح���رارة دم���اء الإمام الح�سي���ن Q واأن�ساره الأوفي���اء, ل زالت توؤّجج 

النيران في قلوب اأبناء الأّمة الإ�سالمّية, وتدفعهم, في كّل عام اأكثر من �سابقه, 

نحو اإحي���اء هذه المنا�سبة, والحف���اظ على تلك الت�سحي���ات, بحما�سٍة منقطعة 

النظي���ر. بل يمكن القول: اإّن المجال�س التي ُتقام في المناطق ال�سيعّية في اإحياء 

ٍة: ذكر م�سيب���ة المولى اأبي عبد اهلل Q, ل  ذك���ر اأولياء اهلل تعالى, وبخا�سّ

ي�ساهيها مجل�س دينّي, ول �سيا�سّي, ول اأدبّي, ول اجتماعّي اآخر.

وقد بلغت اأهّمّية يوم عا�سوراء حّدًا دفع بالكثيرين من اأهل ال�سّنة, ف�ساًل عن 

, وه���و اأمر طبيعّي للغاية؛ لأّن 
)2(

ال�سيع���ة, اإل���ى اأن يقيموا الماآتم ومجال�س العزاء

ًا بال�سيعة فح�سب. كما اأّن كثيرًا من اأتباع  الأم���ر بالموّدة في القربى لي�س مخت�سّ

الأديان ال�سماوّية يظهرون الموّدة والحترام لالإمام الح�سين Q, وي�سعرون 

ل���دى �سماعه���م ا�سمه ال�سريف بحال���ٍة من القرب والعالقة الوطي���دة التي ت�سل 

ٍة  اأحيان���ًا اإلى حّد الع�سق والوله ال�سديد, ويقيمون عليه الماآتم والمجال�س, بخا�سّ

في اأّيام عا�سوراء, ول يبخلون في �سبيل هذا الأمر المقّد�س باأموالهم واأوقاتهم, 

)1( الخطط, ج1, �س427, طبعة بولق؛ الفاطمّيون في م�سر, �س116. 

التراث, �س372؛ بدائع  )2( راجع: الفرق بين الفرق, �س36؛ ابن تيمية, القراآن وال�سيف, المنتخب من مدّونات 

الوقائع, 1356؛ النق�س, �س370 – 373؛ ال�سيخ محمود �سلتوت من رّواد التقريب, �س30.
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وتراه���م محزوني���ن مغمومين في ذلك ال�سهر الذي هو �سه���ر حزٍن وغّم على اآل 

محّمد P, وبذلك, فه���م يتعّلمون الإيثار والت�سحية من مدر�سة الع�سق لالإمام 

 .Q الح�سين

اإّن كّل ه���ذا يجعلنا نقول: اإّن���ه لي�س بين المدافعين عن الح���ّق والحقيقة, ول 

في �سهداء طري���ق الخير والف�سيلة, اأحد كالإمام الح�سين Q, الذي بلغ ما 

بلغ���ه م���ن المنزلة والمحّبة في قل���وب اأتباع المذاهب كاّفًة, كم���ا اأّنه لي�س هناك 

اأّي حادث���ة في العالم يمكنها اأن تترك مثل الأثر الذي تركته حادثة عا�سوراء في 

مختلف ال�سعوب والأمم.

ولق���د تركت حادثة الط���ّف الأليمة اآثارها العميق���ة وب�سماتها الوا�سحة على 

اأركان مدر�س���ة الت�سّي���ع, بحي���ث دفعت بالجمي���ع, كلٍّ على ح�س���ب طاقته ودرجة 

كماله, نحو اأداء وظيفتهم الر�سالّية تجاهها:

فالموؤّرخ���ون واأ�سح���اب الموؤّلفات والت�ساني���ف من ذوي اللت���زام والخبرة, 

ت�سّدوا لبح���ث ودرا�سة الأبعاد النظرّية والعملّية والجوان���ب الثورّية والحما�سّية 

ف���ي نه�سة عا�س���وراء, وحاولوا على ق���در و�سعهم وطاقته���م اأن ي�سيئوا على بعٍد 

م���ن تلك���م الأبعاد, اأو جانب من ه���ذه الجوانب, واغترفوا م���ن نمير ذلك البحر 

الفّيا����س, فتركوا من الكتب والر�سائل والموؤّلف���ات ما ل يعّد ول يح�سى في هذا 

 .
)1(

المجال

)1( فعلى �سبيل المثال, اأح�سى الأ�ستاذ نجفقلي حبيبّي في كتابه ببليوغرافيا الإمام الح�سين Q, )بالفار�سّية: 

وراجع   .Q علّي  بن  الح�سين  الإمام  وم�سّنفات حول  لكتٍب  عنوانًا   878  )Q اإمام ح�سين  كتاب�سنا�سي 

اأي�سًا: نظرة تاريخّية في الكتب الموؤّلفة حول الإمام الح�سين Q )بالفار�سّية: كتاب�سنا�سي اخت�سا�سي اإمام 

ح�سين Q(, ل  محّمد اإ�سفندياري, وكذلك كتاب ببليوغرافيا الكتب في الإمام الح�سين Q )بالفار�سّية: 

كتا�سنا�سي اخت�سا�سي اإمام ح�سين Q(, لح�سمت اهلل �سفر علّي پور.
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 ,R وع�ّساق الح�سين ومحّبوه حر�سوا على اإقامة مجال�س الذكر لأهل البيت

واأق����دم �سعراء مدر�س����ة الع�سق والولء لأه����ل البيت R على ن�س����ج الق�سائد 

الم�سجية التي �س����ّورت بطولت رجالت الطّف و�سجاعتهم اأف�سل ت�سوير, ملهبًة 

العواطف والأحا�سي�س, ومج�ّسدًة حزنًا عميقًا واألمًا بالغًا يعت�سر قلوبهم, ما جعل 

هذه الق�سائد والأ�سعار تبقى حّيًة مخّلدًة في الوجدان.

والخطب���اء واأهل الموعظة عملوا على تاأجي���ج نيران الحزن والأ�سى في قلوب 

ع�ّس���اق الح�سين Q, م���ن خالل مواعظهم الجّيا�س���ة وخطاباتهم الحزينة, 

ًا على  فحفظ���وا بمراثيهم ذكر �سه���داء كربالء. واأ�سف���وا بها لونًا وطعم���ًا خا�سّ

المجال����س والمحافل, وجرت لها دموع ال�سيع���ة واآهاتهم, وهذا اإن دّل على �سيٍء 

فه���و يدّل على اأّن كّل واحٍد من هوؤلء كان مخل�سًا لهذه الق�سّية من موقعه الذي 

هو فيه, ما يوجب له الأجر والثواب الجزيل اإن �ساء اهلل.

وفي المخت�سر المفيد: فاإّن هذه المواكب والمجال�س كان لها هالة م�سيئة من 

العظمة والجاذبّي���ة جعلتها قادرًة على اأن ت�سّد اإليها قلوب المحّبين والعا�سقين, 

وت�ستقطب اإليها �سرائح وا�سعة من النا�س.

وبه���ذا ُكت���ب الخلود لملحم���ة عا�سوراء الدامي���ة التي جرت ف���ي �سهر محّرم 

الحرام من العام 61 ه�, وبقيت حّيًة تتناقلها الأجيال جياًل بعد جيل, ولم تتمّكن 

اأح���داث التاريخ من ن�سخه���ا اأو محوها اأو الق�ساء عليها فح�س���ب, بل اإّنها بقيت 

عن�سرًا حّيًا, ونقطة انعطاٍف م�سرقة في حياة الب�سرّية.

اأهداف اإقامة المرا�سم 	

قام���ت هذه المرا�س���م والماآتم المبارك���ة, منذ القديم, بدوٍر فّع���اٍل في تبلور 

العقائ���د الدينّية والف�سائ���ل الخلقّية والمناقب الإن�سانّي���ة, و�ساهمت في �سيانة 
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ذك���رى عا�سوراء م���ن اأن تطالها ي���د الن�سيان, وف���ي تعريف النا�س بمق���ام اأئّمة 

الم�سلمين, وف�سح جنايات الظالمين وجرائمهم.

وفيما يلي ن�سير اإلى جملٍة من الآثار والفوائد التي تترّتب على هذه المرا�سم:

اإقامة العزاء الح�سينّي اإحياء لل�سعائر الإلهّية وتجلٍّ كامل للتوّلي والتبّري

ل���م يكن الهدف ال���ذي اأ�سّر لأجله اأئّمة اأهل البي���ت R كّل هذا الإ�سرار 

 ,Q عل���ى اإحياء المرا�سم التي ُيذكر فيها �سمود وت�سحيات الإمام الح�سين

المحام���ي عن الحّق, �سوى اإحياء اأهدافه ال�سامي���ة, واإي�سال �سوت مظلومّية اآل 

عل���يٍّ Q اإلى م�سام���ع الب�سرّية جمعاء, وفي هذا ال�سياق, ف���اإّن الأّمة التي ل 

تقف وقفة تبجيٍل واإجالل عند ت�سحيات العظماء من رجالتها فهي- ل محالة- 

اأّمة محكومة بالزوال والفناء.

وتعّد اإقامة الماآتم ومجال����س العزاء الح�سينّي من اأف�سل الو�سائل التي يمكن 

العتم���اد عليه���ا في تبليغ المع���ارف الإ�سالمّية واأحكام اهلل تعال���ى, وفي �سيانة 

الّدين من النحراف, وحفظه من هجمات الأعداء وغدرهم, نظرًا لما تتمّتع به 

ه���ذه الماآتم والمجال�س من جاذبّية �سكلّية وم�سمونّية. كما ت�سّكل هذه المرا�سم 

اأي�س���ًا حرك���ًة تبليغّي���ة نافع���ًة ومفيدة ف���ي العديد م���ن المج���الت, ول �سّيما في 

مواجهة الأفكار الباطلة التي تحاول التّيارات العلمانّية اأن ت�سّخها اأو التي يعّدها 

ال�ستكبار العالمّي واأدواته لتقف في مقابل الإ�سالم.

وهذا- في الحقيقة- هو معنى قوله P: »اإّن الح�سين م�سباح هدى و�سفينة 

, واإّن ثورة الإمام الح�سين Q العظيمة هي التي حفظت الإ�سالم, 
)1(

نج���اة«

ولوله���ا لأفل فجر الإ�سالم من���ذ القرن الأّول, ولم يبَق من ال�سريعة النبوّية عين 

ول اأث���ر. وقد اأنباأنا ر�سول اهلل P من قبل عن ال���دور الكبير وال�ستثنائّي الذي 

)1( عيون اأخبار الر�سا Q, ج1, �س60؛ بحار الأنوار, ج36, �س205, ج94, �س 184.
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�ستقوم به الثورة الح�سينّية في حفظ الإ�سالم وبقائه بقوله ال�سهير: »ح�سين مّني 

. واإلى هذا المعن���ى اأي�سًا تنظر العبارة المعروفة: »الإ�سالم 
)1(

واأن���ا من ح�سين«

محّمدّي الحدوث، ح�سينّي البقاء«. فاإذا كان الإ�سالم مدينًا في اأ�سل وجوده وحدوثه 

للنب���ّي محّم���د P, فهو في ا�ستم���راره وبقائه مدين لالإم���ام الح�سين Q, الذي 

هو- بحّق- �سّيد المدافعين عن الحّق والحقيقة.

وهن���ا تتك�ّسف لنا الحقيقة الآتية, وه���ي اأّن كّل ما لدينا فهو من بركات وجود 

الإمام الح�سين Q؛ لأّن ت�سحيته واإيثاره و�سهادته المباركة هي التي حفظت 

لن���ا اأحكام الإ�سالم حّيًة باقية اإلى يوم القيامة. كما اأّن تلك المجال�س التي تقام 

عل���ى �سّيد ال�سه���داء Q قد اأ�سهمت ف���ي ن�سر روحّية الإيث���ار والت�سحية في 

المجتم���ع, وفي تعمي���ق وتعميم ال�سع���ور ب�س���رورة ال�سعي نحو تحقي���ق العدالة, 

والنتق���ام من الظالمين, وهكذا بقيت هذه الم�ساعر حّيًة ومتوّقدة, وازداد معها 

الميل نحو ال�سبر والتجّلد في مواجهة الم�سكالت والملّمات.

اإّن تذّكر مفردات ومكّونات النه�سة الح�سينّية ي�سّكل واحدًا من اأقوى الدوافع 

التي تبعث عل���ى تو�سيع وتفعيل دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وعلى 

اإ�سعال فتيل الثورات الدامية على الظلم والظالمين.

 وف���ي الواق���ع, اإّن اإقام���ة ه���ذا النح���و م���ن المجال����س ه���و تجدي���د للبيعة مع 

الأئّمة R, و�سكل من اأ�سكال الإيفاء والتاأدية لأجر الر�سالة النبوّية؛ وذلك اأّن 

الح�س���ور في مثل هذه المجال�س يمّثل تاأييدًا �سمنّيًا لالأفكار والأهداف ال�سامية 

الت���ي ج�ّسدها الإمام اأبو عبد اهلل الح�سي���ن Q, والتي- بدورها- دعا اإليها 

.P وحّث عليها ر�سول اهلل الأعظم

 )1( بحار الأنوار, ج43, �س261؛ �سحيح الترمذّي, ج2, �س307؛ �سحيح ابن ماجه, باب ف�سائل اأ�سحاب ر�سول 

اهلل P؛ م�ستدرك ال�سحيحين, ج3, �س177؛ ف�سائل الخم�سة, ج3, �س262.
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واليوم, فاإّن المجال�س التي ُتعقد لذكر الأئّمة من اأهل البيت R �سبيهة اإلى 

حدٍّ كبير بالح���ّج الإبراهيمّي, حيث اإّنها- مثله- ُتعّد من اأهّم العوامل والأ�سباب 

القادرة على اأن تحّقق الوح���دة العاطفّية وال�سيا�سّية والثقافّية والجتماعّية بين 

, علم���ًا باأّنن���ا لو اأردنا اأن نحّق���ق هذه الوحدة بالم���ال والإمكانّيات 
)1(

الم�سلمي���ن

الماّدّي���ة, لوجدن���ا ذلك اأمرًا �سعب���ًا وع�سيرًا للغاية, بل يكاد يك���ون محاًل. فهذه 

المجال����س هي بمثابة ا�ستعرا�ٍس ُتعر�س فيه روائ���ع �سور الكرامة الإن�سانّية التي 

ُر�سم���ت بيد الولية, وف���ي هذه المجال�س تهت���ّز اأرواح اأحرار العال���م, وتحّلق في 

الف�ساء الرحب, وتطرب لذكر ال�سهداء الأحرار و�سماع ت�سحياتهم.

ول���و اأّن كّل مح���ّب لأبي عب���د اهلل الح�سي���ن Q امتلك المعرف���ة الاّلزمة 

وتي من ق���ّوة اإلى اأن يجعل �سفات���ه و�سجاياه �سبيهًة 
ُ
ب���ه Q, ل�سع���ى بكّل ما اأ

ب�سف���ات محبوب���ه و�سجاياه, بل اإلى اأن يحّول نف�سه اإل���ى مراآٍة يتجّلى فيها جمال 

ذل���ك المحبوب, بل اإلى اأن تزداد ه���ذه المراآة �سفافّيًة وو�سوح���ًا يومًا بعد يوم, 

ليبرز فيها ذلك الجمال باأروع �سورٍة ممكنة.

وفي ذلك يقول الإمام القائد {: 

ولى 
ُ
»اإّن ه���ذه المواك���ب الح�سينّية التي تتحّرك وتن�سط ف���ي الأّيام الع�سرة الأ

م���ن �سهر محّرم في كّل عام هي كماء المطر الذي يجري على الأر�س فيطّهرها 

وينّظفها ويزي���ل كاّفة الأو�ساخ والأقذار منها, وهك���ذا تلك المواكب, فهي تطّهر 

بيئتن���ا الجتماعّية م���ن كّل الو�ساو�س وال�سبهات والتلقين���ات الفا�سدة التي يبّثها 

الأعداء, وت�سفي عليها روحًا جديدة عابقًة بالع�سق والإيمان الإلهّي.

)1( راجع : �سحيفة النور, ج21, �س173.
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 Q واإّن تل���ك الدموع التي ُتذرف ف���ي مجال�س العزاء على �سّيد ال�سهداء«

لها دور كبير في هداية الآلف و�سوقهم خالل هذه القرون الأخيرة نحو اأح�سان 

 .
)1(

الإ�سالم المحّمدّي الأ�سيل«

»فه���ذه المجال����س هي- في حّد نف�سه���ا- من �سعائر الإ�س���الم, وفي ظاللها, 

وم���ن خاللها, وبو�ساطتها, يتّم اإحياء الكثير م���ن �سعائر هذا الّدين. ولقد عاين 

ال�سعب الإيرانّي اآثار هذه المجال�س وبركاتها, وراأى باأّم عينيه كيف انبثقت الثورة 

الإ�سالمّية من تلك المجال�س التي كانوا يقيمونها اأّيام عا�سوراء وتا�سوعاء. ومن 

ث���ورة الإمام الح�سين Q, ومن واقعة كربالء الدامية, ا�ستلهم الثّوار درو�س 

.
)2(

ال�سمود والثبات في مواجهة الكفر والظلم«

وم���ن هنا نعرف ال�سّر فيما �سنع���ه المرحوم اآية اهلل العظم���ى ال�سّيد ح�سين 

الطباطبائ���ّي البروج���ردّي )اأعلى اهلل مقام���ه(, وهو اأحد كب���ار مراجع التقليد 

عن���د ال�سيعة في ع�سره وزمانه, حيث اأو�سى بثل���ث اأمواله وقفًا لُتنفق في اإقامة 

.
)3(

مجال�س عزاء الإمام الح�سين Q واإحيائها في كّل عام

واإذا كان لمجال����س الع���زاء على اأبي عبد اهلل الح�سي���ن Q هذه الدرجة 

م���ن البركة والأهّمّية, فه���ي- اإذًا- فر�سة ل يجوز تفويتها, ب���ل يجب اغتنامها, 

وا�ستغالله���ا, وهي جوهرة ثمين���ة تجدر المحافظة عليها, ويج���ب التم�ّسك بها, 

والعمل على تح�سينها, وتطويرها.

)1( دور المنبر الح�سينّي في التوعية الإ�سالمّية, �س112  113؛ المنهج في النتماء المذهبّي, �س31 32؛ لقد �سيعني 

الح�سين Q, �س63 65 و 313 315؛ ثّم اهتديت, �س96 98 نقاًل عن كتاب وقعة عا�سوراء.. �سبهات وردود.

)2( راجع : �سحيفة النور, ج2, �س11, وج 16, �س219 وج 17, �س255.

)3( حياة اآية اهلل البروجردّي, �س146.
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وما ورد في هذا المجال من دعواٍت �سادقة ومخل�سة من قبل عدٍد من علماء 

الإ�س���الم, كالمح���ّدث الكبير المي���رزا ح�سين الن���ورّي M في كتاب���ه )الّلوؤلوؤ 

والمرج���ان(, والعاّلمة ال�سّيد مح�سن الأمين M في ر�سالة )التنزيه لأعمال 

الت�سبيه(, والأ�ستاذ ال�سهيد اآية اهلل مرت�سى مطّهرّي M في كتاب )الملحمة 

الح�سينّية(, فاإّنما هو ناظر اإلى هذا الأمر المهّم الذي ذكرناه.

اإّن باإمكانن���ا اأن نحاف���ظ على هذه الجوهرة القّيم���ة, واأن ن�ستفيد من قدرتها 

الهائل���ة عل���ى اإحياء النفو����س, وذل���ك ل يت���ّم اإّل بتخلي�سها م���ن ال�سوائب التي 

الت�سقت به���ا, وتنقيتها وتهذيبها من كّل الخراف���ات والأخبار الزائفة, وعندئٍذ 

فقط, يمكن لنا اأن ن�سهد تحّوًل كبيرًا في مواجهة الكفر وال�ستكبار.

العوامل التي اأ�سهمت في تخليد مجال�س العزاء وا�ستمرارّيتها: 	

ل �سّك في اأّن ث���ورة عا�سوراء تمتلك من المّيزات والخ�سائ�س ما ل ن�ساهده 

عادًة في غيرها من الثورات.

فمن ذلك: اأّنها ا�ستطاعت اأن تبقى وت�ستمّر بالرغم من كّل الم�ساعي والجهود 

الت���ي بذلها بن���و اأمّية وبنو العّبا����س وغيرهم من حّكام الظل���م والجور في �سبيل 

دفنه���ا واإخفائها وطّيها في عالم الن�سيان, عب���ر ت�سويه مجال�س العزاء وم�سخها 

وتحريفها اأو تعطيلها. 

وك���م هي قليل���ة تلك الحوادث التاريخّي���ة التي ُكتب لها اأن ُت���دّون على �سفحات 

التاري���خ بهذا ال�سكل الدقيق والتف�سيلّي الذي نراه بالن�سبة اإلى حادثة الطّف, هذه 

الحادث���ة الأليمة التي ا�ستطاعت اأن تترك اآثارًا را�سخ���ًة في عملّية ال�سير التكاملّي 

لدى الكثير من ال�سعوب والأمم, وكانت, ول تزال, و�ستبقى من اأهّم العوامل القادرة 

على التحريك والتغيير, بل هي بمرور الزمان تزداد عمقًا وتكاماًل واّت�ساعًا.
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ه���ذا الم�ستوى من العظم���ة الذي بلغته واقع���ة كربالء, وه���ذا الخلود, وهذا 

العمق, جعلتها- تاريخّيًا- تحظى بكثرٍة هائلة من الموؤّلفات والت�سنيفات, �سعرًا 

ونث���رًا, وبمختل���ف الّلغات. وهذه الموؤّلف���ات اأ�سهمت في تخليده���ا, وفي ن�سرها, 

واإبقائها حّيًة على امتداد الع�سور. 

واإلى جانب هذه الموؤّلفات, يمكن الإ�سارة اإلى مجموعٍة من العوامل كان لها دور 

اأ�سا�سّي ومف�سلّي في خلود هذه الملحمة, وفي بقائها حّيًة ن�سرًة اإلى يومنا هذا, 

منها: الإرادة والحكمة الإلهّي����ة, حقانّية هذه الثورة, ون�سائم ال�سدق والإخال�س 

والإيثار والفداء التي تفوح منها, وهذه الت�سحية ال�ستثنائّية التي ج�ّسدها �سهداء 

كربالء, والأخبار التي حّدثت بها ال�سبايا ومن تبّقى من ثورة كربالء, والأهداف 

ال�سامي����ة الت����ي اأعلنه����ا الإمام الح�سي����ن Q, والجه����ود الكبيرة الت����ي بذلها 

 .R ال�سعراء واأ�سحاب المراثي في قبال م�ساعي المخالفين لالأئّمة

وفيما يلي نتحّدث عن بع�س هذه العوامل:

 
(((

اأ- حّث ال�سعراء وت�سجيعهم على اإن�ساد ال�سعر والمراثي

التق���ى اأئّمتنا R بالعديد من ال�سع���راء الذين ُعرف عنهم اأّنهم ينظمون 

ال�سعر ويقولون الرثاء في اأهل بيت النبّي P, وكانوا يحّثونهم وي�سّجعونهم على 

.
)2(
Q رثاء الإمام الح�سين

فع���ن زيد ال�سّحام, قال: كّنا عن���د اأبي عبد اهلل, ونحن جماعة من الكوفّيين, 

فدخل جعفر بن عّفان الطائّي على اأبي عبد اهلل Q, فقّربه واأدناه, ثّم قال: 

»ي���ا جعف���ر«, قال: لبي���ك! جعلني اهلل فداك, قال: »بلغني اأّن���ك تقول ال�سعر في 

)1( راجع: كامل الزيارات, �س111 114.

)2( راجع: عيون اأخبار الر�سا Q, �س368؛ الأمالي, �س214؛ معاهد التن�سي�س, �س16؛ الغدير, ج2, �س36, 

192 193؛ مثير الأحزان, �س44؛ اأدب الطّف, �س52  53.
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الح�سي���ن وتجي���د«, فقال له: نعم, قال: »قل!«, فاأن�س���ده, فبكى ومن حوله حّتى 

�سارت الدموع على وجهه ولحيته.

ث���ّم قال: »يا جعفر، واهلل لقد �سهدت مالئك���ة اهلل المقّربون ههنا ي�سمعون 

قولك في الح�سين Q، ولقد بكوا كما بكينا واأكثر، ولقد اأوجب اهلل تعالى 

.
)1(

لك يا جعفر في �ساعته الجّنة باأ�سرها، وغفر اهلل لك«

ب���ل ف���ي بع�س الأحي���ان, كان الأئّمة R هم من ين�س���دون ال�سعر ويقولون 

 R واإ�سافًة اإلى تبجيلهم ال�سعراء وتكريمه���م لهم معنوّيًا, كانوا .
)2(

الرث���اء

ي�سلونه���م بالعطايا والأموال, للمزيد من الت�سجيع له���م, كما يوؤّكد ذلك عطايا 

الإم���ام الباقر Q للكميت, وهدايا الإمام ال�سادق Q لأ�سجع ال�سلمّي, 

و�سكره وثناوؤه على ال�سّيد الحميرّي, وعطايا الإمام الر�سا Q لكلٍّ من دعبل 

الخزاع���ّي واإبراهيم ب���ن العّبا�س, ما ي�سير اإل���ى مدى اأهّمّية اإقام���ة الماآتم على 

.R سهداء كربالء عند الأئّمة�

ه���ذا الهتم���ام البالغ من قب���ل المع�سومي���ن R وه���ذا الت�سجيع منهم 

عل���ى اإقامة مجال�س الع���زاء, كان لهما اأكبر الأثر في اإحي���اء واقعة كربالء, وفي 

 Q تخليده���ا والحفاظ عليها على مّر ال�سنين, ليظ���ّل ا�سم الإمام الح�سين

رمزًا و�سعارًا يرفعه كّل ثائر في وجه الظلم والطغيان, وهو ما اّت�سع يومًا بعد يوم 

بازدياد عدد ال�سعراء الملتزمين بق�سّية الثورة �سّد الظلم.

وف���ي ه���ذا الإط���ار اأي�سًا يندرج م���ا قّدمه الإم���ام ال�سّج���اد Q للفرزدق 

ال�ساعر من هدايا و�سالت, وكذلك دعاوؤه للكميت الأ�سدّي.

)1( و�سائل ال�سيعة, ط موؤ�ّس�سة اآل البيت R, ج14, �س592 – 594؛ رجال الك�ّسي, ج3, �س187؛ بحار الأنوار, 

ج44, �س183.

)2( راجع على �سبيل المثال: �سفينة البحار, ج3, �س302 304؛ اأدب الطّف, ج3, �س300 304 وج 7, �س620 621؛ 

روائع الأ�سعار من ديوان الأئّمة الأطهار, �س395 398, 402 417.
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ب- البكاء والتباكي:

خرى التي كان لها تاأثير بالغ في تخليد ثورة الإمام 
ُ
  م���ن العنا�س���ر المهّمة الأ

 وم�سيبة من 
)1(

الح�سين Q, البكاء والدموع التي ُذرفت حزنًا على م�سيبته

ق�سى معه من اأبنائه واأ�سحابه. 

وق���د حّث الأئّم���ة R على البكاء, بل كانوا يذرف���ون الدموع ويبكون حزنًا 

, ويحّثون النا����س على الندب 
)2(

عل���ى م�س���اب اأبي عب���د اهلل Q واأ�سحاب���ه

. وق���د ورد في ذلك كثي���ر من الأخبار والرواي���ات. منها ما 
)3(

والب���كاء والتباك���ي

ورد ع���ن الإمام علّي ب���ن مو�سى الر�سا Q اأّنه قال للرّيان بن �سبيب: »يا بن 

�سبي���ب، اإن كن���ت باكي���اً ل�س���يٍء فابك للح�سي���ن بن علّي بن اأب���ي طالب L؛ 

.
)4(

فاإّنه ُذبح كما ُيذبح الكب�ص«

 Q ه���ذه الأحادي���ث �سّكلت دافع���ًا قوّيًا عن���د المحّبين لالإم���ام الح�سين

ل���وا في عداد الأ�سقي���اء الذين ل  لالإقب���ال عل���ى البكاء علي���ه Q, لئاّل ُي�سجَّ

تنالهم الرحمة والمغفرة الإلهّية.

وبح���قٍّ نقول: لول هذا البكاء, وه���ذه الدموع, فاإّن كربالء لم تكن لتبقى بهذه 

العظم���ة, بل اإّما اأّنها كانت �ستزول وت�سمحّل كّلّيًا, واإّما اأّنها كانت �ستبقى, ولكن 

مفّرغ���ًة م���ن محتواها, خاوي���ًة من حقيق���ة م�سامينها. ولول تلك الدم���وع اأي�سًا 

لم���ا وجدنا اليوم اأحدًا يع���رف الإمام الح�سين Q, ول�ساع ذلك النهج الذي 

.Q ر�سمه

)1( راجع : البكاء للح�سين, ميرجهاني.

)2( راجع : بحار الأنوار, ج93, �س434.

)3( اأمالي ال�سدوق, �س112.

)4( بحار الأنوار, ج44, �س286, ج101, �س103 نقاًل عن عيون الأخبار, ج1, �س299 واأمالي ال�سدوق, �س129. 
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:Q ج- التاأكيد على زيارة �سّيد ال�سهداء

من الط���رق والو�سائل الموؤّثرة الت���ي اعتمدها حفظة مدر�س���ة الت�سّيع بهدف 

الحفاظ على حادثة عا�سوراء حّية وخالدة, ذلك الهتمام الكبير والبالغ بزيارة 

ال�سري���ح المقّد����س ل�سّيد ال�سه���داء Q. ويبدو جلّيًا م�ست���وى هذا الهتمام 

وحجمه من خالل كثرة ما ورد في كتب المزار, ككتاب )كامل الزيارات( وغيره, 

من رواياٍت واأحاديث اختلف���ت األفاظها وتنّوعت, ولكّنها جميعًا توؤّكد على اأهّمّية 

الزيارة, ومدى اهتمام الأئّمة R بها. 

ه���ذه الأحاديث والرواي���ات حّثت عل���ى الزيارة اأّي���ام الأعياد, واأّي���ام الحزن 

�سة للعب���ادة, وفي يوم الجمعة  والع���زاء, وف���ي ليالي القدر, وفي الأّي���ام المخ�سّ

وليلتها, وذكرت لها ثوابًا جزياًل. 

ه���ذا الح���ّث والت�سجي���ع على زي���ارة الإم���ام الح�سي���ن Q كان من جملة 

 Q العوام���ل التي اأ�سهمت في حفظ ذكرى عا�س���وراء, وفي تخليد ت�سحياته

.
)1(

وت�سحيات اأ�سحابه

د- تربة كربالء:

خرى التي اعتمدها الأئّمة R في اإحي���اء الملحمة الح�سينّية, 
ُ
من الو�سائ���ل الأ

الحفاظ على الترب���ة الح�سينّية, والأمر بال�سجود عليها, لما امتزج في هذه التربة من 

معان���ي التوحي���د هلل عزَّ وج���ّل, ومن مظاهر الع�سق ب���اأروع �سوره, اإلى ح���ّد ال�ستعداد 

للت�سحي���ة بكّل �س���يٍء في الطريق اإل���ى اهلل, فالم�سّلي عندما يهوي اإل���ى ال�سجود على 

ه���ذه التربة المباركة, يذكر تلك الأرواح النقّية الطاهرة التي ُقّدمت على مذبح الحّب 

الإلهّي, ما من �ساأنه اأن ُيدخل قلب الإن�سان وروحه في جوٍّ من الأن�س والمعرفة الوطيدة 

.
)2(

بالنهج العا�سورائّي, الذي له اآثار تربوّية ومعنوّية ا�ستثنائّية في قلب الإن�سان وروحه

.Q 1( راجع : نور العين في الم�سي اإلى زيارة قبر الح�سين(

)2( راجع : الأر�س والتربة الح�سينّية, �س32؛ مقتل الح�سين Q, المقّرم, �س131.

االظح الو اءوو ال� عرام عاا سورام
27



(((
هـ- الحّث على اإقامة مجال�س العزاء

, وحّثوا اأ�سحابهم على 
)2(

حر����س اأئّمتنا R على اإحياء ذكرى عا�س���وراء

اإقام���ة مجال�س الح���زن والبكاء في كّل ع���ام. وكذلك فعل علم���اء الّدين, الذين 

�ساروا اأي�سًا على هذا المنوال, مقتدين باأئّمتهم R في ال�سعي اإلى ن�سر هذه 

الثقافة الح�سينّية, وفي حّث ال�سيعة على اإحياء المجال�س واإقامتها.

ويمكن القول: اإّن ه���ذه العوامل المتقّدمة اأ�ّس�ست لقيام �سّنٍة ثابتة ا�ستطاعت 

اأن تخّلد في النفو�س ذكرى ثورة كربالء وثّوارها, محّولًة اإّياها اإلى مدر�سٍة خالدة 

ت�ستله���م ال�سع���وب منها الدرو����س والعبر ف���ي مواجهة الطواغيت ف���ي كّل ع�سٍر 

وزمان, وتعّلمت منها كيف اأّن �سعار »يا مظلوم« يمكن له اأن ُيهلك كّل ظالم. 

وبهذا ا�ستطاعت كربالء النفوذ اإلى اأعماق قلوب النا�س واأرواحهم, وامتزجت 

بمعتقداته���م الفكرّي���ة والجتماعّية والإن�سانّي���ة, لتزرع في قلوبهم نف���ورًا دائمًا 

وكراهي���ة �سديدة للظلم والظالمين, ما كان له اأثر كبير في الحفاظ على ن�سارة 

التعاليم الإ�سالمّية وحيوّيتها. 

وق���د لحظ كثي���ر من المفّكرين م���ا للمجال�س الح�سينّية م���ن الآثار والمنافع 

والب���ركات الكثي���رة. فه���ذا )مارتين(- الكات���ب الألمانّي- يعترف ب���اأّن المنابر 

الح�سينّي���ة اإذا ما اأح�سن الم�سلمون ا�ستغالله���ا وتنظيمها فهي من اأهّم العوامل 

والأ�سباب لتقّدمهم وارتقائهم.

وبالرغم من الأهّمّية الق�سوى والمقام الرفيع الذي تحتّله ق�سّية عا�سوراء في 

الفكر والثقافة الإ�سالمّيين, اإّل اأّننا نجد اأنف�سنا هنا م�سطّرين اإلى العتراف باأّن 

)1( اإقناع الالئم على اإقامة الماآتم, اأح�سن الجزاء في اإقامة العزاء على �سّيد ال�سهداء Q, تاريخ النياحة على 

الإمام ال�سهيد الح�سين بن علّي Q, �سيرتنا و�سنتنا, المجال�س الفاخرة في ماآتم العترة الطاهرة.

)2( راجع : تاريخ النياحة على الإمام ال�سهيد, �س120؛ المجال�س ال�سنّية, ج5, �س123.
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هذه الق�سّية اليوم قد فقدت كثيرًا من عمقها ومحتواها في المجتمع الإ�سالمّي, 

ب�سب���ب الغفلة ع���ن حقيقة م�سمونها, وعن ر�سالته���ا الأ�سلّية, وهي اإحقاق الحّق 

ورف�س الظلم وتحقيق العدالة. 

ل���و رّكز المجتمع ال�سيعّي الموالي لأه���ل البيت R اهتمامه على م�سمون 

الث���ورة الح�سينّي���ة ومحتواها, وتعّلم من وح���ي درو�سها الكبرى, ل���كان من اأكثر 

المجتمعات الإن�سانّية رقّيًا وتقّدمًا. ولكن, ولالأ�سف ال�سديد, فاإّن ال�سماح لبع�س 

النواق����س وال�سلبّي���ات بالنف���وذ اإلى قراءة الع���زاء حال, ويح���ول, دون ا�ستفادة 

 .
)1(

المجتمع ال�سيعّي منها ب�سكٍل كامل

اإّن تطوي���ر مجال����س الع���زاء وتر�سيده���ا وتقويمها يتطّل���ب الوق���وف في وجه 

تل���ك النواق�س والأمور ال�سلبّية تحت ظالل تو�سي���ات واإر�سادات مراجع التقليد 

)1( ل �سّك في اأّن عا�سوراء ُتعّد كنزًا ثمينًا من كنوز الإ�سالم الأ�سيل, ولكن من الوا�سح اأّنها تعّر�ست للعديد من 

الم�سكالت والنواق�س التي لحقت بها اإّما على يد عدوٍّ مغر�س, اأو �سديق جاهل, كما اأّن المنبر الح�سينّي وقع في 

بع�س الأحيان �سحّيًة لقّراء وخطباء ل اأهلّية علمّية لهم تخّولهم ارتقاء المنبر, اأو اأّنهم ل وعي لهم ول معرفة 

العزاء  اإدارة مجال�س  اأّن  اإن عرفوها. كما  اأّنهم ل يراعونها  اأو  الإ�سالمّي,  الإ�سالمّي والنظام  العالم  بم�سالح 

اأنا�س ل معرفة عميقة لهم بحقائق الّدين وتعاليمه, ول يراعون اختالف الم�سالح باختالف  ت�سّلمها  اأحيانًا  

للبكاء  النا�س وعواطفهم  اإثارة م�ساعر  اإلى  الع�سور المتعاقبة والظروف الزمانّية المتبّدلة. وقد عمد البع�س 

والإبكاء باأّية طريقٍة ممكنة, ولو كانت غير م�سروعة, وغير مباحة, وهو اأمر غير مقبول, وغير لئق بالمجال�س 

الح�سينّية. 

ولكن مع ذلك, فال ي�سعنا هنا اإّل اأن نقّر ونذعن باأّنه اإذا كان هناك اأجواء �سلبّية تحكم بع�س المجال�س, فاإّن 

هذا ل ي�سّكل داعيًا اإلى تجاهل الدور الكبير الذي تقوم به المجال�س في حركة الهداية, ول اإلى تعطيل المجال�س 

التي يمكن لها اأن تكون منطلقًا لالإ�سالح في المجتمع, بل على العك�س من ذلك, فاإّننا ندعو اإلى �سرورة ان�سواء 

تعريفهم  على  ودقيق   برنامج مدرو�س  وفق  تعمل   منّظمة  وت�سكيالت  موؤ�ّس�سات  العزاء �سمن  وقّراء  الخطباء 

بوظائفهم, بما ي�سّب في خدمة مدر�سة الت�سّيع والولء لأهل البيت R واأهداف �سهداء الطّف, وبما ي�سّكل 

واأرواحهم,  لقلوبهم  ال�سكينة  وتمنح   ,R البيت  اأهل  ع�ّساق  اإليها  تجمع  لمجال�س  لالإعداد  ذهبّيًة  فر�سة 

اأكثر تقّباًل للمواعظ والمعارف, واأكثر قدرًة على مواجهة المفا�سد الفردّية والجتماعّية التي ت�سّكل  وتجعلهم 

خطرًا على المجتمع الإ�سالمّي. وعندئٍذ, �سيكون للمجال�س القدرة على تعبئة اأفراد النا�س والقوى ال�سعبّية للدفاع 

عن بالد الم�سلمين ودينهم, كما اأّنها تفتح المجال اأمام تعامل اأكثر اّتزانًا واعتداًل مع الإرث العظيم الذي خّلفته 

خرى, تكون 
ُ
عا�سوراء, بما من �ساأنه اأن يفّوت الفر�سة على كّل عدوٍّ يترّب�س بال�سيعة ومذهبهم �سّرًا. ومن جهٍة اأ

هذه الموؤ�ّس�سات والت�سكيالت تحت نظارٍة واإ�سراٍف مبا�سرين من قبل موؤ�ّس�سة المرجعّية عند ال�سيعة. 

االظح الو اءوو ال� عرام عاا سورام
29



العظ���ام وعلماء الّدي���ن العاملين الذين لهم خبرة ومعرف���ة بالأخطار التي تهّدد 

ق�سّية عا�سوراء, وذلك من خالل تظهير ق�سّية عا�سوراء بدّقة, وتقديمها للنا�س 

ب�س���ورٍة جلّيٍة, والتركيز عل���ى جوهرها وحقيقة م�سامينه���ا, وعلى كلٍّ ركن من 

الأركان الت���ي تت�سّكل منها هذه المجال�س اأن يتحّمل الم�سوؤولّية والوظيفة الملقاة 

على عاتقه, كّل على ح�سب قدرته وطاقته.

ی   ی     ىئ   ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ   {ۈئ   تعال���ى:  قول���ه  منطل���ق  وم���ن 

ی}ن�سي���ر- تباع���ًا- اإلى وظائف كّل واح���ٍد من ه���ذه الأركان وم�سوؤولّياته, 
وذلك على ال�سكل الآتي:

وظائف عموم ال�سيعة وم�سوؤولّياتهم: 	

الأّم���ة الإ�سالمّي���ة َمدينة لعا�سوراء, ومن المعل���وم اأّن اأداء الّدين يرّتب عليها 

ع���ددًا م���ن الم�سوؤولّيات. فمن �سبق م���ن ال�سيعة كان عليه���م م�سوؤولّيات وفوا بها 

ف���ي ع�سره���م وزمانهم, وفي ه���ذا الع�سر اأي�س���ًا هناك عدد م���ن الم�سوؤولّيات 

والوظائ���ف الملقاة على عاتقنا, والتي توجب علينا ال�سعي للمحافظة على ق�سّية 

عا�سوراء, وتخليد ذكرى �سهدائها, ون�سر مبادئهم واأهدافهم.

ويمك���ن تلخي�س م�سوؤولّيات ال�سيعة اليوم تجاه ق�سّية عا�سوراء �سمن النقاط 

الآتية: 

 1- ال�سك���ر عل���ى نعم���ة الولي���ة, وعلى ك���ون الإن�سان ق���د ترّبى عل���ى منهج اأهل 

اأه���ل  مجال����س  ف���ي  للم�سارك���ة  الرّبان���ّي  التوفي���ق  وعل���ى   ,R  البي���ت 

البيت R, وطلب دوام هذه النعمة وا�ستمرارها.

2- �سك���ر الوالدين والدعاء لهما ولكّل المرّبين الذي���ن اأو�سلونا اإلى هذه الحالة 

م���ن الأن�س بمجال�س الإم���ام الح�سين Q, وتقدي���ر الأ�سخا�س الدائبين 

على اإقامة المجال�س الح�سينّية وتكريمهم.
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 Q 3- اإّن اأق���ّل م���ا ُيطل���ب مّم���ن يّدعون اأّنه���م من اأتب���اع الإم���ام الح�سين

 Q المخل�سين وال�سادقين, هو التع���ّرف ب�سكٍل كامل على فل�سفة ثورته

واأبعاده���ا, وال�سعي ال���دوؤوب لن�سر ثقاف���ة عا�سوراء وخطاباته���ا, وا�ست�سهال 

وتي من اإمكانات, ماّدّية اأو غير ماّدّية, 
ُ
الت�سحي���ة بالغالي والنفي�س, وبكّل ما اأ

في �سبي���ل �سّل وتعطيل الموؤامرات التي يحيكها اأع���داء عا�سوراء, و�سوًل اإلى 

حّد الإيثار والت�سحية بالنف�س.

ول���ى مراتب العزاء هي الهّم والحزن القلبّيان, بحيث يرى المعّزون بالإمام 
ُ
4- اأ

الح�سي���ن Q م�ساب���ه وم�س���اب اأهل بيت���ه اأكب���ر بكثيٍر م���ن م�سائبهم 

ال�سخ�سّية اأو م�سائب عائالتهم.

5- وياأت���ي اإظه���ار الحزن والغ���ّم في اأّيام ح���زن اآل محّمد P لي�س���ّكل المرتبة 

الثانية من مراتب العزاء.

يق���ول الرّيان بن �سبيب: دخلت على الر�سا Q في اأّول يوم من المحّرم, 

فقال لي: »يا بن �سبيب، اإن �سّرك اأن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان 

فاح���زن لحزنن���ا، وافرح لفرحن���ا، وعليك بوليتن���ا، فلو اأّن رج���اًل توّلى حجراً 

.
)1(

لح�سره اهلل عزَّ وجّل معه يوم القيامة«

6- ِلب����س ال�سواد, وو�سعه على المن���ازل والجدران, وفي الح�سينّيات وحيث ُتقام 

الماآتم ومجال�س العزاء؛ اإذ ذلك من الأمور الكا�سفة عن الحزن والغّم, والتي 

تحك���ي عن تاأّجج م�ساعر الع�سق والح���ّب والتعّلق في قلوب ال�سيعة تجاه مقام 

الإمامة والولية.

)1( اأمالي ال�سدوق, المجل�س 27؛ بحار الأنوار, ج44, �س285؛ عيون اأخبار الر�سا Q, ج1, �س299 300.
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7- اإقام���ة مجال����س الع���زاء, والم�ساركة فيه���ا, ودعمها, وتقويته���ا, وتح�سينها, 

للو�سول من خاللها اإلى تحقيق الهدف, وهو التعّرف على الوظائف والأحكام 

ال�سرعّية, ومعرفة �سيرة اأبي الأحرار Q وخّطه ومنهجه.

8- ت�سجي���ع الآخري���ن على اإقام���ة مجال�س اأ�سبوعّي���ة اأو �سهرّي���ة, داخل اأ�سرهم 

وعائالته���م؛ لأّن الأف���راد قد ل ت�سن���ح لهم الفر�سة للم�سارك���ة في المجال�س 

العاّم���ة, واأّما المجال�س التي تقيمها عائالتهم فه���م-  في العادة-  ي�ساركون 

 Q فيه���ا ول يتركونه���ا. وق���د ورد ف���ي الخب���ر ع���ن الإم���ام ال�س���ادق

 مخاطب���ًا الف�سيل ابن ي�س���ار بخطاٍب تفوح منه نفح���ات الت�سجيع والت�سويق, 

يقول Q: »تجل�سون وتتحّدثون؟« فقال: نعم, فقال: »اإّن تلك المجال�ص 

.
)1(

اأحّبها، فاأحيوا اأمرنا، فرحم اهلل من اأحيا اأمرنا«

9- الحر�س على ال�ستفادة المثلى من الأمكنة التي ُتقام فيها المجال�س, بحيث 

ُتراع���ى حرم���ة الآخري���ن, ول ُيعتدى عل���ى حقوقه���م, ول يتعّر�س���ون اإلى اأّي 

 �س���كٍل من اأ�سكال الإيذاء اأو الإزع���اج, وعدم الت�سييق عليهم. كما قال تعالى: 

.
)2(

{ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ...}

10- الح���زن والبكاء عند ذك���ر الم�سيبة, وهما من اأف�سل اأعم���ال العزاء, فاإّن 

هذي���ن الح���زن والبكاء يتح���ّولن اإلى ح�سن مني���ع يحول بي���ن الإن�سان وبين 

اأهوال يوم القيامة و�سدائدها.

11- التوا�س���ع والت���اأّدب الكامل في ح�س���ور المجال�س, واليقين ب���اأّن اهلل تعالى 

حا�سر وناظر.

)1( و�سائل ال�سيعة, ج14, �س501.

)2( �سورة المجادلة, الآية: 11.
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12- الم�سارك���ة في المجال�س التي يقيمها الخطباء م���ن اأهل ال�سالح والحكمة 

والتحقيق والوعي والمعرفة بالم�سالح والمفا�سد, حر�سًا على اأن يكون الوقت 

م�ستَغاّلً باأف�سل طريقٍة ممكنة.

13- الم�ساركة في المجال�س التي تّت�سم بالتعّمق في جوهر ق�سّية عا�سوراء.

14- الت�س���ّرف باإلق���اء التحّي���ة وال�س���الم ف���ي كّل يوٍم على المول���ى اأبي عبد اهلل 

الح�سين Q, �سليل النور, واأب���ي الأحرار, وم�سّطر المالحم والبطولت, 

وهو من اأكبر التوفيقات واأعظم النعم الإلهّية التي يمكن اأن ُتعطى لإن�سان.

15- اإع���الن البغ�س والبراءة من الأع���داء والمجرمين والحاقدين الذين تهّياأوا 

واأعّدوا الع���ّدة لقتل الأئّمة من اأهل البيت R, وم���ن قاتليهم وظالميهم, 

وهو اأمر له اآثار اإيجابية كثيرة.

16- التوّج���ه بالتعزي���ة اإل���ى اإم���ام الع�س���ر والزم���ان |, وتعزي���ة الموؤمني���ن 

ٍة: ف���ي اأّيام العزاء على �سّيد  بع�سه���م بع�سًا في اأّيام الحزن والعزاء, وبخا�سّ
 

ال�سه���داء Q. وق���د ورد ع���ن الإمام الباق���ر Q ما يدّل عل���ى كيفّية 

 ،Q التعزي���ة, وه���ي كالآت���ي: »عّظ���م اهلل اأجورن���ا بم�سابن���ا بالح�سي���ن

وجعلن���ا واإّياك���م م���ن الطالبي���ن بث���اأره م���ع ولّي���ه الإم���ام المه���دّي م���ن اآل 
 

)1(

»R محّمد

17- البتعاد عن كّل �سلوك يكون خارجًا عن ال�سوابط الإ�سالمّية اأو منافيًا لها.

18- ال�ستف���ادة م���ن هذه المجال����س, ومن المحا�س���رات التي ُتلق���ى فيها, اإلى 

الدرج���ة الق�س���وى, لجه���ة رف���ع م�ست���وى المعرفة الدينّي���ة, ون�س���ر الم�سائل 

ال�سرعّية, والأ�سئلة العقائدّية والأخالقّية.

)1( و�سائل ال�سيعة, ج14, �س509.
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19- اكت�س���اف الم�س���اكل وال�سلبّيات الت���ي تعتر�س مجال�س الع���زاء, ومواجهتها 

ثقافّيًا في �سوء من اإر�سادات مراجع التقليد العظام وتوجيهاتهم.

20- اإقام���ة فري�س���ة الأمر بالمعروف والنهي عن المنك���ر. فعلى الحا�سرين في 

تل���ك المجال����س اإذا ما لحظوا وجود بع����س الأمور ال�سلبّي���ة اأو المنكرة اأن ل 

ين�س���وا م�سوؤولّية الأمر بالمعروف والنهي عن المنك���ر الملقاة على عواتقهم, 

وينبغ���ي اأن ل ي�سمح���وا بوجود اأمور منكرة في مثل ه���ذه المجال�س المقّد�سة؛ 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ       {ٹ   تعال���ى:  ق���ال 

چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   
.

)1(

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  } 
21- اإظه���ار الحت���رام لكّل م���ن تربطه عالقة به���ذه المجال����س الح�سينّية, من 

علماء, اأو خطباء, اأو خّدام, وكّل من يهيم بحّب المولى اأبي عبد اهلل Q؛ 

.
)2(

وذلك انطالقًا من قول النبّي P: »اأحّب اهلل من اأحّب ح�سيناً«

22- تقديم يد العون والم�ساعدة في بع�س الأعمال التي يتطّلبها المجل�س.

23- التوّجه بال�سكر اإلى كّل الموؤ�ّس�سين للمجل�س ومن �ساهموا في اإقامته.

24- تعطيل كاّفة الأعمال يوم عا�سوراء والتفّرغ لإقامة مجال�س العزاء والح�سور 

والم�سارك���ة فيه���ا, فعن الإم���ام الر�س���ا Q اأّنه: »م���ن ت���رك ال�سعي في 

.
)3(

حوائجه يوم عا�سوراء ق�سى اهلل له حوائج الدنيا والآخرة«

25- التقدي���ر والحترام لكاّفة العلم���اء والخطباء والق���ّراء والمثّقفين الواعين 

الذين حملوا ويحملون هّم الدفاع عن ثقافة عا�سوراء.

)1( �سورة المائدة, الآيتان: 78 79.

)2( كامل الزيارات, �س116, ح11.

)3( اأمالي ال�سدوق, المجل�س 27, ج4.
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26- المراقب���ة الحثيثة للم�سائل والأمور ال�سرعّي���ة, ول �سّيما ُعقيب الخروج من 

مجال�س العزاء.

27-  الم�سارك���ة الفّعالة في بناء الح�سينّيات واأماكن اإقامة المجال�س؛ لما لذلك 

من اأهّمّيٍة بالغة على �سعيد ن�سر ثقافة العزاء.

وظائف الم�سوؤولين عن اإقامة المجال�س والقّيمين عليها: 	

ف���ي العادة, ف���اإّن القّيمي���ن عل���ى المجال����س, والموؤ�ّس�سين له���ا, والم�سوؤولين 

 ع���ن اإقامتها, ه���م اأ�سخا����س ي�سرفون �سط���رًا من عمره���م وقف���ًا لخدمة اأهل 

تيح لهم من 
ُ
البيت R, وفي هذا ال�سبيل, هم يبذلون طاقاتهم وقدراتهم وما اأ

اإمكانّيات, كما اأّنهم ينفقون اأموالهم, ويتحّملون الكثير من الم�سّقات والمتاعب, 

ولأجل ذلك, فاإّن هوؤلء- اإذا كانوا مراعين للمعايير والموازين ال�سرعّية- ل �سّك 

اأّنه���م في عداد من يرّوجون الخير, ويهّيئ���ون الأ�سباب للتبليغ الدينّي, وي�سهمون 

ف���ي اإحي���اء اأمر اأه���ل بيت النبّي P. واإل���ى جانب ما لهم من الث���واب على هذه 

الأعم���ال والم�ساهمات, فهم اأي�سًا �سركاء لالآخرين في ثوابهم, ولكن ب�سرط اأن 

تك���ون المجال�س التي يقيمونها مبنّيًة عل���ى اأ�سا�س المعرفة ال�سحيحة والعميقة, 

مع مراع���اة �سروط هذا العمل واآدابه. واأّما لو كان هوؤلء من الجاهلين باأهداف 

مجال����س الع���زاء, وبالب���ركات والّلطائف الموج���ودة فيها, وبالتال���ي: لم يراعوا 

حدوده���ا واآدابها, فلن يكون في و�سعهم الو�سول اإلى النتائج المرجّوة من خالل 

مجال�سهم. 

ولع���ّل هذا من العوامل والأ�سباب التي حال���ت دون اأن يتمّكن المبّلغون لثقافة 

عا�س���وراء من الوفاء باأدوارهم على ما ينبغي, ما حال اأي�سًا دون اإعادة النت�سار 

لأنوار ثورة عا�سوراء بما تحمله من تعاليم وقيٍم اإ�سالحّية واإحيائّية.
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وعل���ى هذا الأ�سا�س, ينبغي لهوؤلء العمل عل���ى تطوير المجال�س ورفع م�ستوى 

تاأثيره���ا, و�سوًل اإلى تحقيق ا�ستفادٍة مثلى من هذه النعمة, اأعني: نعمة مجال�س 

العزاء, وذلك ل يت�سّنى لهم اإّل بمراعاة الأمور الآتية:

1- رعاية الإخال�س في العمل, والبتعاد ب�سكٍل تاّم عن الرياء والعجب؛ وذلك لأّن 

مجال�س العزاء هي من م�ساديق العبادة, والرياء والعجب اآفة كّل عمل عبادّي, 

, فما لم تتحّقق النّية ال�سادقة والمخل�سة فاإّن 
)1(

وقوام العبادة بخلو�س النّية

هذا العمل �سوف يكون بال اأثر ول نتيجة بالن�سبة اإلى القائمين به.

خرجت منه���ا الحقوق 
ُ
2- ع���دم الإنف���اق على ه���ذه المجال����س اإّل م���ن اأم���واٍل اأ

ال�سرعّية, )كالخم�س والزكاة(.

3- ولو كان ما و�سل اإليهم من المال هدّيًة من الآخرين, فال بّد لهم من التدقيق 

في م�سدر هذه الهدّية, وفي حّلّيتها.

4- ال�سعي اإلى اأن يكون العمل �سحيحًا من جميع جوانبه, وقبل التفكير بالإعداد 

ال�سكل���ّي للمجل����س وبتجهيزات���ه ولوازمه الماّدّي���ة, ينبغي التفكي���ر بم�سمونه 

وكيفّيت���ه, وتقدي���م الهتم���ام بالجوه���ر على الهتم���ام بالمظه���ر. وفي هذا 

ال�سياق, ل بّد من توّخي الدّقة في اختيار المحا�سرين الأْكفاء والخطباء من 

ذوي ال�سي���ت الح�سن, وال�سمع���ة الطّيبة, ولأّنه ل مج���ال لت�سييع الوقت, ول 

الطاقات الماّدّية اأو الب�سرّي���ة, فمن الواجب الّلجوء اإلى الأتقياء من العلماء, 

ل�ست�سارتهم واأخذ راأيهم. كما ينبغي عدم التركيز على المظاهر والإجراءات 

ال�سكلّي���ة القليلة الأثر, اأو التي ل اأثر لها ف���ي تحقيق المعرفة. وعليهم بدعوة 

العلم���اء من اأه���ل العلم والف�س���ل والتق���وى, والمعروفين بالتزامه���م بالقيم 

)1( يعتقد اأحد العظماء باأّن الإخال�س هو اأن ل تر�سى باأن يذكرك اأحد بعمل ح�سن اأّديته. واأن ل تطلب ثواب عملك 

من اأحد »اإّل من اهلل تعالى«, تذكرة الأولياء, �س412.
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والمعايي���ر الأخالقّي���ة, القادرين على ن�س���ر معارف الإ�سالم وبي���ان اأحكامه 

وتعريف النا�س بحقيقة الثورة الح�سينّية واأهدافها. 

واأّما مج���ّرد حفظ ب�سعة اأبيات من ال�سعر, وعّدة ق�س�س وروايات, وامتالك 

�س���وت جميل, فال يكف���ي لكي يك���ون ال�سخ�س حائ���زًا على ال�سرائ���ط والمزايا 

المطلوب���ة للخطابة الح�سينّية وقراءة العزاء. ومن هنا, ل بّد من دعوة الخطيب 

اأو ق���ارئ العزاء الذي يمتلك قدرًا من المعرفة بمقام الإمامة, على اأن يكون من 

اأ�سحاب ال�سمعة الح�سنة, متدّينًا, معروفًا بالتقوى وال�سالح والأمانة- وهوؤلء- 

والحم���د هلل- كثيرون-, ومن دون ذلك, ف���ال يتوّقع اأن تح�سل الفائدة المطلوبة 

من المجل�س. 

وفي ه���ذا المعنى, يقول العارف الوا�سل العال���م الرّباني اآية اهلل الميرزا اآقا 

جواد الملكّي التبريزّي- ر�سوان اهلل تعالى عليه-: ل تدعوا لقراءة الم�سيبة اإّل 

�ساحب التقوى, ومن كان �سادقًا في ذكر الم�سيبة.

واإّنن���ا هنا نن�سح بالعودة اإلى الطريق���ة التي كانت متداولًة في ال�سابق, حيث 

�س لها مقدار كاٍف  كان ُي�سار اإلى تقدي���م محا�سرة اأمام مجل�س العزاء, ُيخ�سّ

م���ن الوق���ت, وذلك بهدف تعري���ف النا�س على فل�سف���ة الث���ورة الح�سينّية واأبعاد 

�سهادة الإمام الح�سين Q وعظمة اأهدافه ال�سامية. وهذه الطريقة في غاية 

الأهّمّي���ة, ول �سّيما عند ا�ستع���ال الفتن, وا�سطراب اأف���كار النا�س ومعتقداتهم. 

وم���ن الخط���اأ ج���ّدًا ما يج���ري على ال�ساح���ة اليوم م���ن التعاطي ب�س���كٍل عاطفّي 

بح���ت مع ق�سّية العزاء, واإفراغ مجال�س العزاء م���ن م�سمونها الحقيقّي, وتحّول 

الوعظ والمنبر اإلى اأمر هام�سيٍّ فيها, وا�ستبدال الم�سائل الأ�سا�سّية لت�سبح هي 

الم�سائل الفرعّية والجانبّية, فاإّن ذلك من �ساأنه اأن يجعل اإيمان النا�س في اأدنى 

م�ستوياته, وهو يعّر����س معتقداتهم للخلل والنحراف, بل هذه الأمور من اأخطر 
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العوام���ل واأكثرها ق���درًة على اإلحاق النق����س وال�سعف باأ�س�س البني���ان الثقافّي 

لنه�سة عا�سوراء, بل هي تجعل من الإ�سالم دينًا ق�سرّيًا ناق�سًا خاليًا من المعنى 

والم�سم���ون, وهي اأكبر �سربة قا�سمة يمكن اأن تحيق بالإ�سالم, ومن الم�سّلم به 

 .Q اأّن �ساح���ب ال�سريع���ة ل ير�سى بذلك, كما ل ير�سى به الإمام الح�سين

واإّن البتعاد عن حقيقة ما جرى في كربالء, وعدم التركيز على اأهدافها العليا, 

ق���د يوؤّدي في يوم من الأّيام- ل قّدر اهلل- اإلى �سياع تلك الأهداف, بل قد يوؤّدي 

اإل���ى اإن���كار اأ�سل وقوع الحادثة. وب�سكٍل عاّم, ف���اإّن التعاطي مع الّدين بدون تفّقه 

وتدّبر في م�سائله وق�ساياه يوجب لحوق اأ�سرار عديدة بالّدين والتدّين. من هنا, 

ف���اإذا كان القّيم���ون على اإقام���ة المجال�س يريدون لأتباع ه���ذا الّدين ومحّبيه اأن 

يتحّولوا اإلى عارفين به, واإذا كانت لديهم رغبة في اقتالع بذور الف�ساد والتهّتك 

والتحّلل من الّدين, واأحيانًا العداء للّدين, والتي تفد اإلى مجتمعاتنا من الغرب, 

فعليهم اليقظة والتعاطي مع تلك المجال�س المباركة ب�سكٍل م�سوؤول وواع.

5- ح�س���ن التعامل مع الحا�سرين ف���ي المجل�س, والتعاطي مع الجميع بالطريقة 

نف�سه���ا, ب���دون تمييز لأحد على اأح���د, اإّل اأن يكون لأحدهم منزل���ة علمّية اأو 

دينّي���ة تقت�سي له احترامًا زائ���دًا, كاأن يكون من المعروفي���ن باإقامة مجال�س 

العزاء, اأو من اأهل العلم والف�سل والكمال.

6- اجتناب المظاهر التي تنافي الحكم ال�سرعّي في اإحياء مجال�س العزاء.

كتب الفقيه الكبير الميرزا النائينّي } جوابًا على ا�ستفتاء اأهالي الب�سرة 

في خ�سو�س حركات المواكب العزائّية:

»خ���روج المواكب العزائّية في ع�سرة عا�س���وراء ونحوها اإلى الطرق وال�سوارع 

مّم���ا ل �سبهة ف���ي جوازه ورجحانه وكونه م���ن اأظهر م�ساديق م���ا ُيقام به عزاء 

المظل���وم... لكّن الالزم تنزيه هذا ال�سعار العظي���م عّما ل يليق بعبادة مثله من 
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غناء اأو ا�ستعمال اآلت اللهو والتدافع في التقّدم والتاأّخر بين اأهل محّلتين, ونحو 

ذل���ك. ول���و اتفق �سيء من ذل���ك, فذلك الح���رام الواقع في البين ه���و المحّرم, 

, ويكون كالناظر اإل���ى الأجنبّية حال 
)1(

ول ت�س���ري حرمت���ه اإلى الموكب العزائ���ّي

.
)2(

ال�سالة في عدم بطالنها«

7- الحر����س عل���ى اأن ُتقام مجال�س الع���زاء �سمن وقتها المح���ّدد لها, واجتناب 

الإطال���ة و�سلب راحة الجيران. وللنجاح في ذل���ك ينبغي َلْفُت نظر المحا�سر 

والخطيب اإلى �سرورة الح�سور اإلى مكان اإقامة المجل�س في الوقت المحّدد, 

وكذلك اإلى �سرورة النتهاء في الوقت المحّدد لذلك.

8- الو�سطّية والعتدال, وه���ذا من جملة الأ�سول الأ�سا�سّية التي ينبغي للقّيمين 

على المجال�س اأن يجعلوها على قائمة اأولوّياتهم واهتماماتهم.

9- البتعاد عن اأذّية الآخرين واإزعاجهم واإ�سدار اأ�سوات منكرة.

10-  رعاي���ة النظافة والقواعد ال�سّحّية ال�سليمة في اإعداد الطعام, وفي تطهير 

المكان من دماء الذبائح التي قد ُتذبح خالل المواكب العا�سورائّية.

11-  لي�س���ت اإقام���ة مجال�س الع���زاء في حقيق���ة الأمر �سوى اإع���الٍن لنتظار 

ظه���ور �ساح���ب الزمان |, وحي���ث كانت كذل���ك, فال بّد م���ن ت�سمينها 

 الدع���اء والبتهال اإلى اهلل تعالى لنكون معه | في طلب الثاأر لدماء جّده 

الح�سي���ن Q. ورد في الزيارة: »اأ�ساأل���ه... اأن يرزقني طلب ثاري مع 

.
)3(

اإمام مهدّي ظاهر ناطق منكم«

)1( راجع : ال�سعائر الح�سينّية في الميزان الفقهّي, عبد الح�سين الحّلي, تحقيق نزار الحائرّي, �س211 212. 

)2( �سدر هذا الجواب بتاريخ 5 ربيع الأّول عام 1345. راجع : فتاوى علماء الّدين حول ال�سعائر الح�سينّية, �س21 24.

)3( زيارة عا�سوراء, بحار الأنوار, ج101, �س295.

االظح الو اءوو ال� عرام عاا سورام
39



12- تغطية جزء من محيط المجل�س بال�سواد, اإظهارًا ل�سّدة الم�ساب, وفداحة 

الخط���ب, وتغطية �سائر اأج���زاء المكان بلوحاٍت ترمز اإل���ى عظمة الم�سيبة, 

ول مان���ع من ن�سر بع����س الأبيات ال�سعرّية الم�سجي���ة والمعروفة, كقول دعبل 

الخزاعّي: )اأفاطم قومي يا بنة الخير واندبي...(.

13- و�سع واإل�ساق لوحاٍت اإعالنّية في الطريق من مكان المجل�س واإليه.

14- كتاب���ة عبارات كعب���ارة »ال�سالم على الح�سي���ن Q« على تلك الّلوحات 

الإعالنّية, اأو تعليق �سوٍر واقعّية ك�سورة حرم الإمام الح�سين Q ومقامه 

الطاه���ر, وتجّنب ال�سور التي ُتعر�س في الأ�س���واق تحت عنوان �سوٍر لالإمام 

.Q الح�سين اأو لأخيه قمر بني ها�سم

15- و�سع اأقم�سة وتعليقها ُيكتب عليها بخطٍّ جميل اأ�سماء �سهداء الطّف.

16- اإهداء كتب مفيدة وتوزيعها على الحا�سرين في بع�س اأّيام العزاء اأو لياليه.

17- الف�سل في المجل�س بين الن�ساء والرجال, في الأبواب واأماكن الدخول, كما 

في اأماكن الجلو�س.

18- اأخذ فتاوى مراجع التقليد العظام واآرائهم ومالحظاتهم حول كيفّية انعقاد 

المجال�س الح�سينّية بعين العتبار. 

هذه الأمور المتقّدمة التي اأ�سرنا اإليها لي�ست �سوى جزٍء من التوّقعات والأمور 

الت���ي ينتظره���ا رّواد المجال����س الح�سينّي���ة في هذه الأّي���ام م���ن الموؤ�ّس�سين لها 

والقّيمين عليها.

وظائف اأهل المنبر وم�سوؤولّياتهم 	

ل �س���ّك ف���ي اأّن ه���ذه المجال�س والماآت���م التي ُتعق���د على خلفّي���ة اإحياء ثورة 

عا�س���وراء هي محّل اهتمام وعنايٍة من ِقَبل الوج���ود المقّد�س لبقّية اهلل الأعظم 
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الإم���ام المهدّي |. وهي- هذه المجال�س- ت�س���ّكل �سالحًا قوّيًا وفّعاًل في اأيدي 

علم���اء الّدي���ن والمبّلغين والخطباء واأهل المنبر مّم���ن يتعّر�سون لذكر م�سائب 

الإمام الح�سين Q. الأمر ال���ذي يرّتب عليهم- في حقيقة الأمر- م�سوؤولّية 

ج�سيمة, وهي م�سوؤولّية الحفاظ على هذا الكنز الثمين, والترويج لتعاليم الّدين, 

 ف���ي اإبالغ الوحي الإلهّي, 
)1(
R ب���ل اإّن دور ه���وؤلء ي�سبه دور الأنبياء العظام

وه���ذا يتطّلب منهم اأن ي�ستلهموا من درو�س ثورة عا�سوراء لن�سر قيمها ومفردات 

ثقافتها في المجتمع الولئّي بما يتنا�سب مع مقت�سيات الزمان والمكان. 

ول�سن���ا نبالغ هن���ا عندما نّدعي اأّن بق���اء هذا الّدين وا�ستم���راره م�سعاًل ينير 

دروب الب�سرّية على طول التاريخ مدين- ب�سكٍل اأ�سا�سّي- لجهود هوؤلء الأعالم, 

وت�سحياتهم, وم�ساعيهم التي بذلوها في �سبيل رّد �سبهات المغر�سين والمحّرفين 

واأمثاله���م. كما اأّن جميع اأعمال الخي���ر والإح�سان التي نراها, من الأبنية العاّمة 

�سة  النفع, كالم�ست�سفيات والج�سور وخّزانات المياه و.. وكذلك الأوقاف المخ�سّ

لحف���ظ الأيت���ام وكفالتهم واحت�سانه���م واإطعام الفق���راء والم�ساكين وغير ذلك 

الكثي���ر من اأعمال الخير.. ما هي اإّل نتيج���ة ال�ستفادة ال�سحيحة لعلماء الّدين 

 .Q المخل�سين من مجال�س الإمام الح�سين

والي���وم, ف���اإّن على ه���وؤلء اأي�سًا العمل عل���ى تعريف النا�س باأئّم���ة هذا الّدين 

وقادته, ون�سر معارف الإ�سالم, وتحريك عواطف النا�س وم�ساعرهم ال�سادقة, 

وتوجيهه���م في م�سي���ر التقوى, والحفاظ عل���ى روحّية الجهاد وثقاف���ة ال�سهادة, 

ونقلها لالآخرين عن طريق ذكر �سهداء كربالء, ودعوة النا�س وحّثهم على طاعة 

اهلل الروؤوف الرحيم, واإبعادهم عن معا�سيه. 

)1( ورد في القراآن الكريم اآيات دّلت على اأّن الوعظ هو من�سب للر�سول الأعظم P, قال تعالى:{ ۉ  ۉ  ې  

ېې })�سورة �سباأ, الآية: 46(, وقال: {ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ   }  )�سورة النحل, 
الآية: 125(.
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ومعلوم اأّن مثل هذه الم�سوؤولّية الثقيلة والخطيرة ل ي�سطلع ول ينه�س بها اإّل 

الرجال الأفذاذ من اأهل الّدين والعلم والتقوى. 

وفيم���ا يلي, نوجز بع�س الخ�سائ�س الت���ي ينبغي اأن تتوّفر في الخطباء واأهل 

المنبر, وذلك في �سمن اأمور:

1- الكف���اءة العلمّي���ة والعملّي���ة:    يحتاج تبليغ الّدين, م�سافًا اإلى وجود الإيمان 

والت�سدي���ق القلبّي عن���د المبّل���غ, اإلى التفّقه, وه���و الفهم العمي���ق للّدين, 

وامت���الك العل���وم والمع���ارف الت���ي يحت���اج النا�س اإليه���ا, مع الق���درة على 

تعريفها وبيانها باأف�سل الو�سائل واأح�سنها. وفي الواقع, فاإّن من نافلة القول 

اأّن العل���م والمعرف���ة هما راأ�س الم���ال الحقيقّي للمبّلغ, وم���ن دونهما تتعّقد 

���ٍة في مجال العلوم الّدينّية. فاإذا  الأم���ور, وي�سود الإرباك وال�سياع, وبخا�سّ

كان المبّل���غ منقطعًا ع���ن الح�سور عند اأ�ساتذة العل���م, وغير متابع للدر�س 

والمطالع���ة, فهو في الحقيقة عاجز عن اإدراك المعارف ال�سامية والعميقة 

الت���ي ت�سّمنها الق���راآن الكريم, وبّينها اأهل البي���ت R, ومن ل قدرة له 

عل���ى اإدراك عل���ٍم اأو معرفٍة ما فهو لن يك���ون قادرًا- حتم���ًا- على اإفهامها 

لالآخري���ن, ول���ذا, ينبغ���ي تجن���ب الإ�سغاء اإل���ى حديث خطيٍب ل���م يكت�سب 

المهارات العلمّية الكافية والاّلزمة قبل اأن يعمل على تح�سيل فّن الخطابة 

والكالم.

واأبعاده���ا  المحا�س���رة  عل���ى مو�س���وع  الت���اّم  والت�سّل���ط  الكاف���ي  الّط���الع   -2

وتفا�سيله���ا: اإ�سافًة اإل���ى القدرة على جمع المعطي���ات التاريخّية وتجديد 

النظر فيها, فمن كان ل يمتلك معرفة كاملة بالم�ساألة التي يرغب بالحديث 

حوله���ا, فالأف�سل له اأن يقلع عن تبليغه���ا؛ لأّنه اإن ت�سّدى لبيانها والحديث 

عنه���ا مع فر�س اأّن���ه ل يدركها ول يفهمها على حقيقته���ا, فاإّن فعله هذا لن 
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يكون- في الواقع- �سوى توجيه �سربٍة قا�سية لالإ�سالم, وقد جاء في القراآن 

.
)1(

الكريم: {وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   } 

التحّل���ي بال�سل���وك الح�س���ن والأخ���الق الإ�سالمّي���ة الرفيع���ة: على المبّلغ     -3

الإ�سالمّي اأن يوؤّدب نف�سه, وي�سعى في اأمر تزكيتها وتهذيبها, اإلى حدٍّ يكون 

قد طوى العديد من المراحل في �سبيل ال�سعود اإلى قّمة التقوى والتوا�سع, 

كّل ذل���ك لأجل اأن يتمّكن من التاأثير في النا����س, ويكون موّفقًا في دعوتهم 

اإل���ى اهلل تعالى, وف���ي التعامل مع م�ستوياٍت مختلفة م���ن النا�س في الأفكار 

والآراء والتوّجه���ات. ولول الأخالق الرفيعة, وتخلي���ة الباطن من الرذائل, 

وتحليت���ه بالف�سائل, لما تمّكن كبار المبّلغين له���ذا الّدين من الو�سول اإلى 

نتائج طّيبة وتوفيقات كبيرة ومهّمة.

واأّم���ا اأهّم ال�سفات وال�سجايا الأخالقّية التي يجب على المبّلغ اأن يتحّلى بها, 

فه���ي: الخلق الح�س���ن, الرحمة, التوا�س���ع, الّلطف والّليون���ة, ال�سجاعة في قول 

الحّق, العّفة, عّزة النف�س, ال�سدق, الوعي و�سعة الفكر, القدرة على ال�ستدلل, 

رعاية النظم في عر�س المطالب, القدرة على البيان.

4-  المحبوبّية: اإذا تمّكن المبّلغ من النفوذ اإلى القلوب, وحظي بمحبوبّية كبيرة 

ف���ي المجتمع, فاإّن كالمه- بدون �سّك- �سيكون اأكثر وقعًا في النفو�س, ومن 

هن���ا, فعلى كّل خطي���ٍب يرغب في اأداء وظيفت���ه وم�سوؤولّيته الإلهّية, ويطمح 

ف���ي خطابت���ه اإلى تحقيق نتائج اإيجابّية, اأن يعي����س بنحٍو ي�سمن له اأن يكون 

محبوبًا في اأو�ساط النا�س. 

)1( �سورة الإ�سراء, الآية: 36.
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واأّم���ا الأ�سب���اب والعوامل الت���ي تحّقق مثل ه���ذه المحبوبّية, فه���ي: معرفة النف�س 

وتربيته���ا, ب�ساط���ة العي����س, خدم���ة النا����س, الّلي���ن, التوا�سع م���ع اأهل���ه, الدفاع عن 

المظلومين, اأن يكون عاماًل بما يقوله للنا�س, الكرامة وعّزة النف�س, ال�سعي اإلى ك�سب 

ر�سا الحّق تعالى, ال�ستقامة, امتالك �سعة ال�سدر و�سفات الحياء والعّفة, اأن يطالع 

في العديد من المج���الت, �سدق الّلهجة, الواقعّية في مقاربة الأمور, تقديم م�سالح 

ال�سعب والوطن على الأغرا�س والماآرب ال�سخ�سّية, والبتعاد عن �سفة الطمع.

5- التطاب���ق بي���ن الق���ول والعم���ل : ينبغي على حاملي ل���واء الر�سالة الإلهّية اأن 

يكونوا ملتزمين باأقوالهم, ل بل اأن يكونوا قدوًة ُيحتذى بها في المواعظ التي 

يلقونه���ا على م�سامع النا�س. وهذه هي الحقيق���ة التي يتوّقعها النا�س دائمًا 

م���ن اأهل الوعظ والإر�س���اد, اأن يعملوا بما يقول���ون, واأن يمتنعوا عّما ينهون 

, وبه���ذا النحو فقط يمكنه���م النفوذ اإلى قل���وب مخاَطبيهم 
)1(

النا����س عنه

واأعماقهم.

واأّم���ا لو كان المبّلغ �سّيئ الفعل والعمل, اأو كان عمله على خالف ما يقول وما 

يدع���و اإلي���ه, فهو بذلك يوّجه اأقوى واأ�س���ّد ال�سربات اإلى الّدي���ن والتدّين. اأ�سف 

اإل���ى ذل���ك, اأّن كّل متكّل���م ل يعمل على اإ�س���الح اأخالقه وملكات���ه النف�سانّية, ول 

يتحّل���ى بالف�سائل الأخالقّية, فاإّن كالمه لن يكون موؤّثرًا في الآخرين, ولن يكون 

لمجال�سه ثمرة حقيقّية, بل اإّنه ربما اأ�سّل النا�س, بدًل من هدايتهم. واإلى جانب 

ه���ذه الآث���ار ال�سّيئة التي تترّتب عل���ى فعله عملّيًا, فاإّن م���ن ل يعمل يت�سّبب ب�سوء 

الظ���ّن بالإ�س���الم وعلماء الّدين المبّلغي���ن, م�سافًا اإلى اأّنه بذل���ك يكون م�سموًل 

.
)2(

للعتاب الإلهّي: {ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  } 

ب نف�سه للنا�س اإمامًا فليبداأ بتعليم نف�سه قبل تعليم غيره, وليكن تاأديبه ب�سيرته قبل  )1( ورد في الحديث: »من ن�سّ

تاأديبه بل�سانه, ومعّلم نف�سه وموؤّدبها اأحّق بالإجالل من معّلم النا�س وموؤّدبهم«. نهج البالغة, الحكمة 73.

)2( �سورة البقرة, الآية: 44.
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6- ال�س���دق: تح���ت هذا العنوان, ل بّد م���ن اأن ن�سع ن�سب اأعينن���ا و�سايا اأمير 

الموؤمنين Q, وفيها نج���د الإمام Q يتحّدث عن ال�سدق بو�سفه 

اإحدى اأهّم الف�سائل وال�سجايا الأخالقّية التي يجب على الجميع اأن يتحّلى 

بها, ويتاأّكد هذا الوج���وب في الخطباء واأهل المنبر وقّراء العزاء مّمن هم 

معروف���ون بين النا�س بالخي���ر وال�سالح؛ ويعّد ال�سدق ركنًا من اأهّم اأركان 

الفك���ر العا�سورائ���ّي والثورة الح�سينّية, واأّما الك���ذب, فهو يقع على الطرف 

المقابل تمامًا لهذا الفكر, ولهذه الثورة.

وم���ن هنا نجد الق���راآن الكريم في مقام ت�سييد نب���ّوة الأنبياء العظام يرّكز 

, وعن الإمام ال�سادق Q اأّنه قال: 
)1(

عل���ى و�سفهم بال�سدق في القول

»اإن اهلل عزَّ وجّل لم يبعث نبّياً اإّل ب�سدق الحديث واأداء الأمانة اإلى البّر 

.
)2(

والفاجر«

وف���ي هذا الإط���ار, ينبغي عل���ى الوّعاظ والخطب���اء اللتفات اإل���ى المراثي 

والأ�سع���ار الت���ي يت�سّمن بع�سها الك���ذب, وعدم الإتيان ب�س���يٍء منها بهدف 

اإب���كاء الم�ستمعين, وتاأجي���ج م�ساعرهم؛ لأّن���ه اإن راج الكذب في المجال�س 

والمراثي, فاإّن الم�ستمعين �سيفقدون اإيمانهم وثقتهم بها �سيئًا ف�سيئًا. 

, على 
)3(

وانطالق���ًا من قول���ه تعال���ى: {ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  } 

الخطباء وق���ّراء العزاء اأن يدركوا جّيدًا اأّن كّل اإن�س���ان م�سوؤوٌل يوم القيامة 

ع���ن اأقواله, ومن هن���ا, ينبغي لهم المتناع عن ذك���ر الأحداث والتحليالت 

الخاطئ���ة اأو الت���ي ل يتوّف���ر اأّي �ساه���د لإثب���ات �سّحتها؛ ذل���ك لأّن الأفكار 

الباطل���ة, وال�ستنتاجات التي ل اأ�سا�س لها من ال�سّحة من �ساأنها اأن تترك 

)1( �سورة مريم, الآية 41, التحريم, الآيات: 5 و56 59, �سورة يو�سف, الآية: 46.

)2( �سفينة البحار, ج2, �س473.

)3( �سورة ق, الآية: 18.
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اآث���ارًا مدّمرة, ول اأق���ّل من اأّنها ت���وؤّدي اإلى انزلق المجتم���ع وانحرافه عن 

 P يقول الر�سول الأكرم .Q الأه���داف التي اأرادها الإمام الح�سي���ن

مخاطب���ًا اأب���ا ذّر: »ما من خطي���ب يخط���ب اإّل ُعر�ست علي���ه خطبته يوم 

.
)1(

القيامة وما اأراد بها«

7- حف���ظ الّدي���ن واإحياء تعاليم الإ�سالم الأ�سيل ومدر�سة الت�سّيع: في مقابل 

كّل البدع والتحريفات ومحاولت ت�سويه المبادئ والقيم.

8- العم���ل عل���ى اإع���ادة توجي���ه النا����ص نح���و الق���راآن الكري���م:  وال�ستفادة من 

الآي���ات والرواي���ات, وتف�سي���ر الأ�سب���اب الت���ي دعت اإل���ى نه�س���ة عا�سوراء 

وتحليله���ا, وبيان اأهداف وفل�سفة ث���ورة الإمام الح�سين Q وتف�سيلها, 

 والتركي���ز على الدرو�س والِعَبر التي يمكن ا�ستخال�سها من عا�سوراء الإمام

 الح�سين Q, وما تحمله من ر�سائل واأبعاد, وعدم ا�ستعرا�س ما جرى 

على طريقة الأ�ساطير والخرافات.

.R 9- حّث النا�ص على القتداء والتاأ�ّسي باأهل البيت المع�سومين

10- امت���الك ب�سي���رة معنوّي���ة عالي���ة:  لأّن رف���ع م�ست���وى الوعي ل���دى النا�س, 

وتهذي���ب الثقافة ال�سعبّية, والحفاظ عليها نقّيًة خاليًة من ال�سوائب هي من 

اأه���ّم وظائف الخطيب الإ�سالم���ّي, فما لم يمتلك الخطي���ب وعيًا وب�سيرًة 

معنوّي���ة عالية م�ستقاة من الم�سادر المعتبرة والموّثقة, فلن يكون بمقدوره 

اأن يقوم بهذه الوظيفة.

11- �سيان���ة الّدي���ن والمجتم���ع م���ن الخراف���ات: ويدخل في ذل���ك: اإبعاد اأهل 

البدع واأ�سحاب الأفكار الباطلة والآراء الزائفة وطردهم, وعدم ال�ستفادة 

م���ن الكتب ال�سعيفة اأو المحّرف���ة, والحر�س على و�سف ما جرى في �ساحة 

)1( مجموعة وّرام, ج2, �س55؛ اأمالي الطو�سّي, ج2, �س143.
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كربالء بدّقٍة بالغ���ة, ونقل الوقائع التي حدثت يوم عا�سوراء كما هي, بدون 

زي���ادٍة ول مبالغة, فالقلوب جميعًا بيد اهلل تعال���ى, وهو مقّلب القلوب, وهو 

من يحّنن القلوب وُيجري الدموع من ماآقيها.

12- المتن���اع عن ذك���ر الف�سائل والمعجزات والأحادي���ث التي ي�سعب اإثباتها 

للع���واّم م���ن النا�ص اأو التي يتع�ّسر عليه���م قبولها والت�سديق بها، حّتى لو 

كان���ت ف���ي نف�سها مطال���ب حّقة: قال ر�س���ول اهلل P: »ل تحّدثوا النا�ص 

.
)1(

ب اهلل ور�سوله؟!« بما ل يعرفون، اأتحّبون اأن يكذَّ

13- رعاي���ة الظ���روف والمنا�سبات الزمانّي���ة: فال يذكر الم�سائب المفجعة في 

غير اأّيام عا�سوراء حّتى ل ُتدبر القلوب اأو تمّل.

14- العم���ل عل���ى تقوي���ة الإخال�ص:  فالإخال�س هو الرك���ن الأ�سا�س في عملّية 

التقّرب اإلى اهلل عزَّ وجّل, وهو نور كالم الخطباء والواعظين, واإّن الخطابات 

والمجال�س تبقى غير ذات قيمٍة اإلى اأن ُتوؤّدى ب�سدٍق واإخال�س نّية.

يق���ول المحّدث الن���ورّي الطبر�سّي } في كتابه )الّلوؤل���وؤ والمرجان(- ما 

معّرب���ه-:  يجب اأن يعلم الخطباء اأّن عملهم عبادة ك�سائر العبادات, واإّنما يكون 

العم���ل عبادة فيما اإذا لم يكن للعامل حين العمل اأّي ق�سٍد اآخر �سوى ر�سا اهلل, 

والر�س���ول P واأئّم���ة الهدى R, واإن كان, فاإّنما ه���و مجّرد ح�سول الثواب 

الموع���ود وغفران الذنوب؛ فاإّن ذلك ل ينافي الإخال����س؛ اإذ العمل معه لإطاعة 

عّد له من الثواب الجزيل 
ُ
اأمر الباري عزَّ ا�سمه, وبالطاعة ي�سل المطيع اإلى ما اأ

.
)2(

والأجر الجميل وياأمن من �سّر ذنوبه

)1( الغيبة للنعمانّي, �س34.

)2( اللوؤلوؤ والمرجان, �س14.
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ل���و كان الداف���ع لدى الخطيب ه���و الع�سق هلل تعالى, والإيم���ان باهلل الرحيم, 

ل���كان- دون �سّك- ماأجورًا عند اهلل عزَّ وجّل, عظيمًا ف���ي اأعين النا�س. واإّننا لو 

تتّبعن���ا �سير الخطباء المعروفين والناجحين والمتمّيزين, ف�سنجد اأّن الإخال�س 

كان يقف دائمًا على راأ�س الأ�سباب التي اأّدت اإلى نجاحهم وتوفيقهم.

15- ل اأ�ساألكم عليه اأجراً:  من الخطوات الأ�سا�سّية والمهّمة للنجاح في �ساحات 

الإر�س���اد والتبليغ, عدم النظر بطمٍع اإلى اأموال النا�س, وعدم الّتجار بهذه 

الخدم���ة المقّد�سة بالأثمان الدنيوّية البخ�س���ة. وبالطبع, فاإّننا هنا ل ندعو 

اإل���ى المتناع عن تقّبل هدايا النا�س ُعُجبًا وِكبرًا, بل المق�سود اأن ل يتحّول 

الوعظ والتبليغ والإر�ساد والخطابة وقراءة العزاء اإلى مهنٍة اأو عمل تجارّي.

16- الترتي���ب والأناق���ة والعتناء بالمظهر الخارجّي: من المعلوم اأّن النظافة 

والترتي���ب وعناي���ة الإن�سان بمظهره الخارجّي والتعّط���ر والتطّيب, كّل ذلك 

يوج���ب ر�س���ا اهلل �سبحانه وتعالى, ويوؤّدي اإلى اإقب���ال النا�س عليه, وي�ساهم 

ف���ي توطيد العالقات بين النا����س. وكما اأّن المبالغة ف���ي العناية بالمظهر, 

والهتم���ام الزائ���د بال�سكل والمنظ���ر, يوجبان نفور النا����س وا�سمئزازهم, 

فكذل���ك اإهم���ال الإن�س���ان ل�سكله و�سورت���ه الخارجّية, اأو ع���دم تزيين �سعر 

لحيته وراأ�سه, فهو- اأي�سًا- يوؤّدي اإلى نفور النا�س وابتعادهم عنه. فالترتيب 

والأناقة يمكن لهما اأن يجتمعا مع الب�ساطة.

17- الجتهاد في تنوير العقول وتطهير النفو�ص: والعمل على تقوية الثقافة الدينّية 

وتعميقه���ا, وتوجي���ه المجل�س نحو م�س���ار اإقامة ال�سالة واإيتاء ال���زكاة والأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر وعب���ادة اهلل حّتى ياأتي اليقين وتتحّقق المعرفة 

الإلهّية الكاملة, والعمل على رف���ع م�ستوى �سلوك المخاطبين وت�سّرفاتهم من 

خالل التزام طريق العدالة والإح�سان والعمل بمكارم الأخالق.
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18- معرف���ة اأح���وال النا����ص وتقّلب���ات الزم���ان:  يج���ب على الخطي���ب اأن يعمل 

على بي���ان اأ�س�س التعاليم الإ�سالمّية وتعليمها للنا����س, وبيان حقائق الّدين 

والمذهب, مع رعاية مقت�سى حال المخاَطبين, وبما يتنا�سب ودرجة الوعي 

وال�ستعداد الذهنّي لديهم,  والبتعاد عن الخطابات المعّقدة غير الماأنو�سة 

ل���دى النا�س, والمتناع عن ذكر م�سائل ل تحظى بمقبولّية عقلّية, ول �سّيما 

 :Q فيم���ا يتعّل���ق بواقعة كرب���الء, روايًة ودراي���ًة, قال اأمي���ر الموؤمنين

.
)1(

»كّلموا النا�ص على قدر عقولهم، اأتحّبون اأن يكّذبوا اهلل ور�سوله؟!«

19- تعمي���ق محّب���ة اأه���ل البي���ت R ف���ي قل���وب الحا�سري���ن ف���ي مجال����ص 

العزاء: ل�سونهم من الم�ساكل والم�ساعب التي قد تعتر�س طريقهم.

20- اجتن���اب التكرار والإعادة: في ع�س���ر ثورة الّت�سالت وت�سارع المعلومات, 

ل رغب���ة ل���دى اأحٍد م���ن النا�س لال�ستماع اإل���ى مطالب مك���ّررة, اأو ل�سرف 

وقتهم في ال�ستماع اإلى تو�سيح الوا�سحات, فالمبّلغ الناجح هو ذاك الذي 

ي�ستطيع اأن يق���ّدم لم�ستمعيه م�سائل جديدة, وينتقل معهم في اإطار حراك 

فكرّي م�ستمّر.

21- البتعاد عن الإطالة والإطناب الممّل:  والذي يوؤّدي اإلى تعب الم�ستمعين. 

.
)2(

قال بع�س المفّكرين: »اتركوا م�ستمعيكم قبل اأن يتركوكم«

22- الم�سارعة اإلى ت�سحيح الخطاأ على تقدير وقوعه.

23- اّتخ���اذ وقف���ة ق�سي���رة بع���د النته���اء م���ن الخطاب���ة لالإجاب���ة ع���ن اأ�سئل���ة 

الم�ستمعين اإذا اأمكن.

)1( تذكرة الفقهاء, العاّلمة الحّلي, ج4 �س84؛ )�سحيح البخاري 1: 44, بتفاوت(.

)2( عطر العقائد الربيعّية )عطر اندي�سه هاى بهاري(, ح�سين �سيدي, �س135.
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24- ترك المطالب التي ل اأ�سا�ص لها من ال�سّحة، وعدم الخوف من قول »ل 

اأعل���م«: بل هذا القول في الحقيقة يع���ّد موؤ�ّسرًا على م�ستوًى عاٍل من الوعي 

والب�سي���رة وال�ستقامة والتقوى, واإّن اأحدًا ل يتوّقع من �سخ�سٍ ما اأن يكون 

عالمًا بكّل �سيء, بل ما يتوّقعه ويرجوه منه هو اأن َي�سدقه القول فال يجيبه 

بم���ا ل يعلم, لذا ورد في بع�س الروايات, »ول ي�ستحيّن اأحد منكم اإذا �ُسئل 

.
)1(

عّما ل يعلم اأن يقول ل اأعلم«

25- عدم الت�سّدي لمقام الفتيا لمن لم يكن مجتهداً بالأحكام ال�سرعّية: ورد 

ف���ي العديد من الروايات النهي عن الإفت���اء بغير علم, من قبيل ما رواه في 

تح���ف العقول عن النب���ّي P اأّنه قال: »م���ن اأفتى النا�ص بغي���ر علم لعنته 

.
)2(

مالئكة ال�سماء والأر�ص«

26- اجتناب مدح الذات، والإقالل من ا�ستعمال كلمة »اأنا«.

27- احترام الخطباء الآخرين.

28- الحر�ص على عدم ارتقاء المنبر من دون و�سوء.

29- تاأجيل ذكر الم�سيبة حّتى نهاية المجل�ص. 

وينبغ���ي عل���ى الخطيب اأن ي�سع ن�س���ب عينيه حقيق���ة اأّن المالئكة المقّربين 

والأنبياء المر�سلين كانوا م���ن الباكين على الإمام الح�سين Q, والذاكرين 

لم�سابه, فهذا مقام عظيم, وفي تركه رغبًة عنه ُبعٌد عن اهلل تعالى, وخروج عن 

طريق الأنبياء والمالئكة. واإّن غفلة بع�س الخطباء عن عظمة هذا المقام الذي 

اأوله الأئّمة R اأهّمّيًة كبيرة اأّدت اإلى وجود بع�س الم�سكالت والآثار ال�سلبّية.

)1( نهج البالغة, الحكمة 79, �س1123؛ غرر الحكم �س805.

)2( تحف العقول, �س41.
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30- ال�سبر في طريق التبليغ: قد ل يكون من ال�سهل في كثير من الأحيان اأداء 

المبّل���غ وظيفت���ه التبليغّية, ب�سبب ظروف ثقافّيٍة معّين���ة تحكم وتهيمن على 

البيئ���ة والمحيط الجتماعّي, م���ا يجّر معه عددًا من الم�س���اكل والق�سايا. 

وف���ي هذا الإطار, ل �سيء با�ستطاعة المبّل���غ اأن يفعله �سوى ال�سبر وتحّمل 

الم�ساعب وال�سدائد والآلم. 

وم���ن جهة اأخ���رى, فاإّن م���ا يتعّلم���ه الإن�سان في �سغ���ره, وما يتلّق���اه في �سّن 

المراهق���ة مثاًل كحقيقة ل ريب فيه���ا, اأو كاأ�سل م�سّلم ل يقبل النقا�س, لي�س من 

ال�سهل تغييره واقتالعه من القلوب, ومن هنا, يتطّلب اإقناعه بالأفكار ال�سحيحة 

والآراء ال�سائبة, مزيدًا من الوقت, والدّقة, و�سعة ال�سدر, والتي ل مجال لها اإّل 

بالحلم والرفق والتحّمل. 

31- افتت���اح المجل����ص بذك���ر بقّي���ة اهلل الأعظ���م-  اأرواحن���ا ف���داه- : واختتامه 

بالدعاء والبتهال والت�سّرع اإلى اهلل تعالى بحفظه وتعجيل فرجه.

	�سعراء الملحمة الح�سينّية

اأّدت و�ساي���ا الأئّمة R وتاأكيداتهم الكثيرة عل���ى الهتمام بواقعة الطّف 

الأليم���ة, اإ�ساف���ًة اإلى �سّدة هذه الفجيع���ة, وتراجيدّية اأحداثه���ا الماأ�ساوّية, اإلى 

تاأجي���ج م�ساع���ر الكثي���ر من ال�سع���راء والأدب���اء الملتزمين, وتفجي���ر عواطفهم 

واأ�سجانه���م, منذ العهدين الأموّي والعبا�س���ّي وحّتى ع�سرنا هذا. هذه الم�ساعر 

والعواط���ف ال�سادق���ة والملتهبة, ب���رزت في ذلك الع���دد الهائل م���ن الق�سائد 

.
)1(

ال�سعرّية التي اأن�سدوها حول هذه الحادثة الأليمة

)1( وقد جمع ال�سّيد جواد �سّبر جزءًا من الأ�سعار والمراثي في �سّيد ال�سهداء Q في نتاج ثقافّي �سخم اأطلق عليه 

ا�سم )اأدب الطّف(, وهي مو�سوعة كبيرة بلغت 11 مجّلدًا.
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 ك�سف���ت ه���ذه الق�سائ���د جوان���ب متع���ّددٍة م���ن مظلومّي���ة المولى اأب���ي عبد 

اهلل Q, وعّزت���ه واإبائ���ه لل�سي���م, واحت���وت اأبيات���ًا رفيع���ة المعان���ي عالي���ة 

الم�سامي���ن, ا�ستطاع���ت اأن تق���ّدم لن���ا �سورًة فري���دة عن واقعة كرب���الء, وعن 

المظلومّية والحّقانّية التي يج�ّسدها خّط الإمام الح�سين Q ومن ق�سى معه 

من اآل علّي Q وغيرهم من ال�سهداء الأوفياء. وكان لهذه الق�سائد والأ�سعار 

اأث���ر كبير حّتى على م�ستوى دفع بع�س الحّكام وال�سالطين الم�سلمين وتحريكهم 

لالنتقام واأخذ الثاأر من بني اأمّية الذين ت�سّببوا بهذه الفاجعة الكبيرة.

وبحقٍّ نقول: لول هذه الق�سائد والأبيات التي اأ�سهمت- مع الحفاظ على رفعة 

الم�سمون والتنا�سب مع اأهداف اأهل البيت R وتعاليمهم- في اإ�سفاء لم�سٍة 

ة عل���ى وقائع حادثة عا�سوراء, لربم���ا كان من غير الممكن  جمالّي���ة وفّنّيٍة خا�سّ

اأن تنغر����س هذه الحادث���ة الأليمة اإلى هذه الدرجة في نفو����س العا�سقين لالإمام 

الح�سي���ن Q وقلوبهم, اأو اأن تجعلهم يتاأّث���رون بها اإلى هذه الدرجة العميقة 

بحيث تنفذ اإلى داخل قلوبهم واأرواحهم و�سمائرهم.

وهك���ذا كان لل�سعراء الح�سينّيين دور كبير وموؤّث���ر في اإحياء حادثة عا�سوراء 

وف���ي حفظها واإبقائها, من خ���الل اأبياتهم البليغة, واأ�سعاره���م الرائعة, وكذلك 

فه���م نجح���وا اإلى حدٍّ كبير ف���ي الترويج لف�سائل اأهل البي���ت R وفي تعميق 

محّبته���م ومعرفتهم في القلوب والعقول, وفي تظهيره���م كاأ�سوة ُيحتذى بها في 

حي���اة الب�سر؛ فقد جعل هوؤلء ال�سعراء من تل���ك المثل العليا, التي امتدحها اهلل 

تعالى, محورًا لق�سائدهم واأبياتهم ومدائحهم.

وما ينبغي ل�سعراء اأهل البيت R مراعاته هو الأمور الآتية:

1- امتالك ح�ّس الغيرة على الّدين, والرّد على الأ�سعار والق�سائد التي ين�سدها 

اأعداء هذا الّدين.
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2- الرج���وع اإلى الم�سادر التاريخّية المعتبرة وكتب المقاتل التي ثبتت �سّحتها, 

ليك���ون لأ�سعاره���م م�ستن���د �سحيح يمكن الرك���ون اإليه. وفيم���ا يتعّلق بو�سف 

المول���ى اأب���ي عبد اهلل الح�سي���ن Q, عليه���م اأن يتحّروا ف���ي و�سفهم له 

ال�س���دق والدّقة الكاملة, بما ينّزهه عن ال���ذّل والهوان وال�سعف, وبما يبعده 

عن التحّجر والاّلعقالنّية. ول ينبغي لهم اأن يق�سروا ق�سائدهم على التح�ّسر 

والتفّج���ع والحزن والبكاء, بل ل بّد-  اإلى جانب ذلك كّله-  من تقديم �سورٍة 

�سادق���ة ووا�سحة عن الظلم ال���ذي تعّر�س له العلوّي���ون, وكّل ذلك في �سياق 

م�سامين �سحيحة هادفة, وفي قوالب ر�سينة ومتنا�سقة, وبلغٍة جّذابة رائعة.

3- المعرف���ة والوعي بمحاولت التحري���ف والتزييف والت�سوي���ه التي تعّر�س لها 

تاريخ عا�سوراء, لتبقى هذه الق�سّية بماأمٍن من مثل هذه المحاولت.

4- البتع���اد عن العقائ���د الباطلة, وعدم الترويج لأفكار الغل���ّو والنحراف؛ فاإّن 

الأ�س���ول الفكرّية التي تقوم عليها مدر�س���ة الإمامّية لي�ست اإّل اأفكارًا مقتب�سًة 

م���ن اآي���ات القراآن الكريم وما �سّح م���ن ال�سّنة ال�سريف���ة, وبالتالي: فهي على 

تعار����سٍ ت���اّم مع الأف���كار والت�س���ّورات التي تحمل ف���ي طّياتها رائح���ة الغلّو 

والمبالغة.

 وم���ن ه���ذا المنطل���ق, فال ُيقب���ل م���ن ال�سع���راء المخل�سين في ال���ولء لأهل

البيت R, اأن ي�سلكوا في مدحهم لأئّمة الّدين R طريق الإفراط والغلّو 

والمبالغ���ة, كما ل ُيقبل منه���م باأّي �سكٍل من الأ�سكال الخ���روج عن الدائرة التي 

ر�سمها الّدين وحّدد اإطارها.

 R وكذلك الأئّم���ة الأطهار ,P ومّم���ا ل �سّك في���ه اأّن الر�سول الأك���رم

م���ن ذّرّيته P, اأ�سخا�س ا�ستثنائّيون, قّلما يج���ود الزمان بمثلهم, وهم القدوة 

للب�س���ر, ولكّن ن�س���ر ف�سائلهم, والحديث ع���ن اأخالقهم و�سجاياه���م, وتف�سيل 
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 مقاماته���م ودرجاته���م, �س���يء, والإف���راط والغل���ّو فيهم �س���يء اآخر, وق���د اأكثر 

الأئّم���ة R من النهي عن ظاه���رة الغلّو, واعتبروها انحراف���ًا كبيرًا ل يجوز 

ال�سك���وت عن���ه, وبذل���وا جهودهم في محاربت���ه واإ�سالحه. وفي ه���ذا يقول اأمير 

. وفي 
)1(

الموؤمني���ن Q: »هل���ك ف���ّي رج���الن: مح���بٌّ غ���اٍل، ومبغ����صٌ ق���اٍل«

. وفي روايٍة عن حفيده الإمام 
)2(

حدي���ث اآخر يقول Q: »اإّياكم والغل���ّو فينا«

ال�س���ادق Q: »اإّن قوم���اً يقولون فينا ما ل نقوله في اأنف�سنا، نبراأ اإلى اهلل 

. اإلى غير ذلك م���ن الروايات الكثيرة والمتوافرة 
)3(

منه���م، نب���راأ اإلى اهلل منهم«

التي طفحت كتب ال�سيعة بها, والتي م�سى عليها اأعالم هذه المدر�سة واّتخذوها 

طريق���ًا لهم مّتبعًا. وعلى �سيعة الإمام الح�سين Q اأن يقفوا في وجه انت�سار 

���رك, واأن يعملوا  ه���ذه الق�سائد والأ�سعار الت���ي ُي�ست�َسمُّ منها رائحة الكفر وال�سِّ

على منعها في المجال�س الح�سينّية.

5- اأن ل يك���ون ال�سع���ر م�ستماًل على معلوم���ات مغلوطة, واأف���كار باطلة, كبع�س 

الأبي���ات الت���ي تت�سّم���ن الحديث عن �سفاع���ة اأهل البي���ت R وتدعو اإلى 

ارتكاب المعا�سي والذنوب... 

6- اإظهار التبجيل والحترام والتاأّدب الكامل لأهل البيت R. فال�سعراء من 

اأه���ل الولء يمّثلون المراآة التي تعك�س مظاه���ر الأئّمة R بو�سفهم المُثل 

الإن�سانّي���ة العليا الذين يج�ّسدون الأخالق الفا�سل���ة, فلذلك ينبغي لهم حين 

الحدي���ث عنهم R اأن يراعوا منته���ى الأدب والتوا�سع, كما يجب عليهم 

ب���ذل اأق�سى جهدهم للتدقيق كثيرًا في انتق���اء الكلمات التي ُيراد ا�ستعمالها 

ف���ي و�س���ف ه���وؤلء العظم���اء ومدحهم, م���ع الأخذ بعي���ن العتب���ار حرمتهم 

)1( نهج البالغة, �سبحي ال�سالح, الحكمة رقم 117, طبعة في�س الإ�سالم, الحكمة 113. 

)2( غرر الحكم ودرر الكلم, �س324.

)3( بحار الأنوار, ج25, �س286. 

نه�شة عا�شوراء
54



 ,R وع�سمتهم, م���ا يحّتم البتعاد عن العبارات غي���ر الاّلئقة بمقامهم

والم�سامي���ن الواهي���ة والمبتدعة, اأو تلك التي قد تح���وي �سيئًا من ال�ستهانة 

بت�سحي���ات اأحٍد من رجالت كربالء, اأو تلك الت���ي قد ُي�ست�ّسم منها ن�سبة نوع 

م���ن ال�سعف اأو العجز اأو الذّل عن���د الإمام الح�سين Q واأ�سحابه خالل 

مواجهة الأعداء.

وق���د يفرط بع�س قّراء التعزية, ف���ي �سعيهم اإلى تحريك عواطف الحا�سرين 

واإبكائهم, فياأتون باأ�سعاٍر ت�سّوه اأعمال رجالت كربالء اأو اأقوالهم. 

وف���ي هذا يقول العالم التقّي المحّدث ال�سيخ عّبا�س القّمي في ن�سائحه لأهل 

ه: المنبر ما ن�سّ

اأن ل يق���ول ]اأي: الخطي���ب[ ما ُي�سعر بذّلة اأبي عب���د اهلل الح�سين واأهل بيته 

المكّرمين R؛ فاإّن���ه كان �سّيد اأهل الإباء والحمّية, الذي عّلم النا�س الموت 

تحت ظالل ال�سيوف اختيارًا على الدنّية, ونادى برفيع �سوته يوم عا�سوراء: »األ 

واإّن الدع���ّي اب���ن الدعّي قد ركز بي���ن اثنتين: بين ال�سّلة والذّل���ة، وهيهات مّنا 

.
)1(

الذّلة، ياأبى اهلل ذلك لنا ور�سله والموؤمنون«

وينق���ل العالم المتبّح���ر الميرزا ح�سين النورّي- ن���ّور اهلل مرقده- في كتابه 

دار ال�س���الم الحكاي���ة التالي���ة, يقول: راأى بع����س ال�سادة من ق���ّراء التعزية في 

المن���ام كاأّن القيام���ة ق���د قامت, والنا�س ف���ي وح�سة وده�سة, ل���كّل امرئ منهم 

�س���اأن يغنيه, والموكلون ي�سوقون النا�س اإلى الح�ساب, ومع كّل واحٍد منهم �سائق 

و�سهيد, فبينا اأتفّكر في العاقبة, فاإذا باثنين منهم اأمراني بالح�سور عند �سّيد 

الأنبياء P, فقادوني قهرًا, ونه�سوا بي زجرًا... فاإذا بمنبٍر عاٍل كثير المرقاة 

وال���درج, عل���ى ذروته �سّيد المر�سلي���ن , وعلى الدرج الأّول من���ه خاتم الو�سّيين 

)1( نف�س المهموم, �س624.
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عليهما ال�سالة وال�سالم, وهو م�سغول بح�ساب النا�س, وهم م�سطّفون قّدامه, 

اإل���ى اأن انتهى الأمر اإل���ّي, فخاطبني موّبخًا, وقال: لَم ذكرت تذّلل ولدي العزيز 

الح�سي���ن Q, ون�سبت���ه اإل���ى الذّلة؟ فتحّي���رت في جوابه, وم���ا وجدت حيلًة 

اإّل الإن���كار, فاأنكرته, ف���اإذا بوجع في ع�سدي من �سيٍء كاأّن���ه م�سمار اأولج فيه, 

فالتف���تُّ اإلى جنبي, فراأيت رجاًل بيده طومار فناولني, فن�سرته, فاإذا هو �سورة 

مجال�س���ي, وتف�سيل ما ذكرته في المحافل م�سروحًا, في كّل مكاٍن وزمان, وفيه 

م���ا �ساألني واأنكرته... اأّما اأنا, فقد تركت ال�ستغ���ال بذلك, ول اأرى نف�سي تقوم 

.
)1(

ب�سرائطها

وُروي اأّنه اجتم���ع ال�سّيد الحميرّي, وجعفر بن عّفان الطائي, فقال له ال�سّيد: 

:R ويحك تقول في اآل محمد

�َسْقُف���ُه َب  َتَخ���رَّ َبْيِتُك���ُم  َب���اُل  ْث���َواِب؟! َم���ا 
َ
الأ ْرَذِل 

َ
اأ ِم���ْن  َوِثَياُبُك���ْم 

فقال جعفر: ما اأنكرَت من ذلك؟ فقال له ال�سّيد: اإذا لم تح�سن المدح فا�سكت, 

اأت�سف اآل محّمد P بمثل هذا؟! ولكّني اأعذرك, هذا طبعك وعلمك ومنتهاك, 

وقد قلُت اأمحو عنهم عار مدحك:

������ُم ِب����������اهلِل َواآَي���������اِت���������ِه ْق�������������سِ
ُ
���وؤُوُلاأ ���ا َق������اَل َم�������سْ َوال�����َم�����ْرُء َع���مَّ

َط����اِل����ٍب اأِب��������ي  ْب������َن  َع����ل����يَّ  َع���َل���ى ال���تُّ���َق���ى َوال����ِب����رِّ َم���ْج���ُب���وُلاإِنَّ 

������ِذي ���ي���ُلَواْب������ُن������ُه َك�������اَن الإَِم�����������اَم الَّ ������������ِة َت���ْف�������سِ مَّ
ُ
َل�������ُه َع����َل����ى الأ

َب�������اِط�������ي�������ُلَي�����ُق�����وُل ِب����ال����َح����قِّ َوُي����ْع����َن����ى ِب����ِه
َ
الأ ُت�����ْل�����ِه�����ي�����ِه  َوَل 

��ِه ��ي اإَل����ى ال���َق���ْرِن َوِف����ي َك��فِّ ��ُق��وُل  َي��ْم�����سِ ��ي ال��َح��دِّ َم�����سْ ْب��َي�����سُ َم��ا���سِ
َ
اأ

��َب��اِل��ِه ���سْ
َ
��َي ال��َع��َرْف��َن��ى َب��ْي��َن اأ ْب����������������َرَزُه ِل����ْل����َق����ْن���������سِ ال���ِغ���ي���ُلَم�����سْ

َ
اأ

)1( دار ال�سالم, ج2, �س234.
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َل���ْي���َل���ٍة ِف����ي  ���لَّ���َم  ����سَ �������ِذي  الَّ َع�����َل�����ْي�����ِه ِم�����ي�����َك�����اُل َوِج�����ْب�����رِي�����ُلَذاَك 

ْل�����ٍف َوِج���ْب���ِري���ُل ِف��ي
َ
���َراِف���ي���ُلِم��ي��َك��اُل ِف���ي اأ ْل���������ٍف َوَي����ْت����ُل����وُه����ْم ����سَ

َ
اأ

ْن������ِزُل������وا
ُ
َب�����اِب�����ي�����ُلَل����ْي����َل����َة َب��������ْدِر َم���������َددًا اأ

َ
������ُه������ْم َط������ْي������ٌر اأ نَّ

َ
َك������اأ

َت���������ْوا َح�������ْذَوُه
َ
���ا اأ ���لَّ���ُم���وا َل���مَّ َف�������سَ

)1(

َوَت���ْب���ِج���ي���ُل اإِْع�����َظ�����اٌم  َوَذاَك 

ثّم قال: كذا ُيقال فيه يا جعفر, و�سعرك ُيقال مثله لأهل الَخ�سا�سة وال�سعف, 

فقّبل جعفر راأ�سه, وقال: اأنت واهلل الراأ�س يا اأبا ها�سم, ونحن الأذناب. 

وعل���ى هذا النهج ينبغي لل�سع���راء اأن ي�سيروا, اقتفاًء لأثر كبار �سعراء ال�سيعة 

المخل�سي���ن, م���ن اأمث���ال الكميت, وال�سّي���د الحمي���رّي, وعبد الكوف���ّي, وال�سّيد 

الر�س���ّي, وال�سّيد حيدر الحّلّي, وغيرهم... فالمطلوب هو اإن�ساد ال�سعر في بيان 

حقيقة الثورة الح�سينّية, وعظمتها, والبتعاد عن ال�سعر ال�سعيف والركيك وغير 

الموّث���ق, والمتناع ع���ن الأكاذيب والأخبار المو�سوعة الت���ي توجب توهينًا ل�ساأن 

المع�سومين R ومقامهم.

	قد�سّية الر�سالة و�سرورات المدح والإن�ساد

ل �س���ّك في اأّن اإن�س���اد المدائح في اأّيام الفرح وال�س���رور, وقراءة المراثي في 

اأّي���ام الحزن والعزاء, ُيعّدان من اأهّم الوظائف المقّد�سة, فاإن جيء بهما بق�سد 

القرب���ة, ولم يترافقا مع اأعمال منافية لل�سرع, كانا م���ن الأعمال العبادّية. ومن 

هنا, فاإّن الت�سّدي لهذه الوظيفة المقّد�سة يتطّلب وجود بع�س ال�سروط والقيود, 

الت���ي ل���و توّفرت لرتق���ت بالإن�سان ليكون في زم���رة الذين يعّظم���ون �سعائر اهلل 

تعال���ى, وفي عداد العاملين لهداية عباد اهلل, والمبّلغين لأهّم ركن دينّي, اأعني: 

المحّبة والولية لأه���ل بيت النبّي P, ف�ساًل عن الثواب الجزيل والأجر الكبير 

)1( ديوان ال�سّيد الحميرّي, طبعة دار �سادر, بيروت, �س131 132.
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المع���ّد له���م. فمّما ينبغي له���وؤلء التحّلي ب���ه, اإ�سافًة اإلى البتع���اد عن القبائح, 

ال�سع���ُي لتح�سيل قدا�سة ال���روح ونزاهتها, وامتالك ال�سل���وك الح�سن, والتحّلي 

بالأخ���الق الإ�سالمّية الرفيعة, كما قال تعال���ى: {چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  

, ورعاي���ة التق���وى, واجتن���اب المعا�س���ي والآث���ام كاّفًة, 
)1(

ڍ  ڍ  ڌ  } 
واللت���زام باأوام���ر اهلل ونواهيه, والّلجوء اإلى اهلل تعال���ى وطلب العون منه للبقاء 

في ماأمٍن من خواطر النف�س واأهوائها.

كم���ا ينبغ���ي لهوؤلء اأن يتوّجه���وا اإلى اهلل تعالى بال�سكر عل���ى ما وّفقهم له من 

 P ولغر�سه محّبة النبّي ,R الهداية اإلى موالة المع�سومين الأربعة ع�سر

واأهل بيته R في قلوبهم, ولتوفيقه اإّياهم ليكونوا في عداد المّداحين الذين 

يخدمون اأئّمة الّدين باأل�سنتهم واأ�سواتهم وقلوبهم, ول�سرف �سطٍر من اأعمارهم 

ف���ي خدمة الأئّمة الطاهرين, و�سه���داء كربالء, ومالأ قلوبهم حّب���ًا وع�سقًا لأهل 

البيت R, وليطلبوا من اهلل تعالى اأن يثّبتهم على ذلك.

	خّداٌم ولئّيون

1� لك���ي يك���ون قارئ التعزي���ة ناجحًا وموّفقًا ف���ي اأداء دوره ووظيفت���ه, فال بّد له 

قبل الت�س���ّدي لها من الح�سور والم�ساركة في درو�س عّدة, ينهل منها العلوم 

والمع���ارف الدينّي���ة والتاريخّية؛ لت���زداد معرفته بمن يري���د الحديث عنهم, 

ويتعّرف على مقامهم وعظيم منزلتهم, وهو ما يح�ّسن من اأدائه في المجال�س 

والمدائح, ويخّوله اأن يكون من الم�ساهمين في بيان المنزلة الرفيعة ال�سامية 

لأولئك العظماء. 

لت, الآية 23. )1(  �سورة ف�سّ
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كم���ا ينبغي له اأي�س���ًا, اإ�سافًة اإلى ما تقّدم, اأن يكثر م���ن المطالعة في الكتب 

المعتب���رة, في ب���اب حي���اة الأئّم���ة R و�سيرته���م, والعتماد عل���ى المقاتل 

ال�سحيح���ة, وال�ستفادة م���ن تجارب الأ�سات���ذة والبارعين في ه���ذا الم�سمار, 

ومطالع���ة الن�سو�س الأدبّي���ة الهادفة, والأ�سعار الزاخ���رة بالمعاني ال�سحيحة, 

والتي تحافظ على جمال ال�سورة وال�سكل اإلى جانب كمال الم�سمون والجوهر. 

وبعب���ارة اأخرى, ف���اإّن عليه- اإلى جانب امتالك ق���درٍة على تحريك العاطفة, 

وكف���اءٍة في ا�ستخدام الأ�ساليب البالغّي���ة وتوظيفها وتطبيقها - اأن يكون مّطلعًا 

على الجوانب ذات الطابع العقائدّي والر�سالّي, وبهذا فقط ي�سبح اأهاًل لتعريف 

النا�س على مقام ومنزلة ر�سول اهلل P واأهل بيته الطاهرين R, وللحديث 

ع���ن حّقانّية ق�سّيتهم, وعن مظلومّيتهم التي اجتمع���ت جنبًا اإلى جنب مع العّزة 

والكرامة والإباء.

وعل���ى الجيل ال�س���اّب من القّراء الرج���وع اإلى المراثي المعروف���ة والق�سائد 

ال�سعرّي���ة الهادف���ة والمتين���ة, والت���ي تحمل م�سامي���ن رفيعة الم�ست���وى, مزجها 

اأ�سحابه���ا بالألف���اظ, فامتزج���ت واختلط بع�سه���ا ببع�س, كما يمت���زج الحليب 

بال�سّكر, ثّم غا�سوا �سائحين في اأرواحهم وقلوبهم الممتلئة بالجواهر العا�سورائّية 

ليقّدموها, بكّل �سخاء, اإلى قّرائهم.

وم���ن ال�سرورّي للق���ارئ اأن يتتلمذ لأ�ستاٍذ خبير وذي ب���اع وخبرة وتجربة في 

ه���ذا المجال, واإّل, فاإّن القارئ الذي ل يفعل ذلك, ول ي�سعى اإلى تحقيق مرحلٍة 

م���ن الن�سج الفك���رّي والم�سمونّي لدي���ه, ول يحتّك بالعلم���اء ال�سالحين, قد ل 

يتمّكن من �سناعة مجال�س ذات قيمة وفائدة.

2-  اإ�سالح النّية وال�سعي لك�سب ر�سا اهلل تعالى, وهو من الأمور المهّمة التي يجب 

على الخطباء والقّراء العناية بها, وذلك ل يكون اإّل بخلو�س النّية ومراقبتها, 

االظح الو اءوو ال� عرام عاا سورام
59



والبتع���اد عن الرياء وال�سمعة؛ وذلك لأّن قراءة العزاء في قامو�س اأحّباء اهلل 

لّية, التي  تعال���ى هي من العب���ادات والأمور التعّبدّية, ولي�س من الأم���ور التو�سّ

, واإذا كانت عبادًة, فهي ك�سائر العبادات, ل 
)1(

يكفي الإتيان بها كيفم���ا اّتفق

ُتقب���ل اإّل اأن يوؤت���ى بها بق�سد القربة اإلى اهلل, م���ع خلو�س النّية؛ لذلك ينبغي 

عل���ى الخطيب الذاكر لأهل البيت R ال�سع���ي لأجل غر�س الإخال�س في 

نف�س���ه وتعميقه, فال يرتق���ي المنبر اإّل طلبًا لر�س���ا اهلل ور�سوله P والأئّمة 

الأطه���ار R, ليكون عمله خال�سًا هلل مقبوًل عن���ده. واأّما من دون ذلك, 

فاإّن عمله هذا لن يتجاوز اأ�سماع الحا�سرين, ولن ينفذ اإلى قلوبهم واأعماقهم, 

وبالتالي: لن يكون تاأثيرًا حقيقّيًا اأ�ساًل.

وهذا ما اأّكد عليه المحّدث النورّي الطبر�سّي }, بقوله: 

يجب اأن يعلم الخطب���اء اأّن عملهم عبادة ك�سائر العبادات, واإّنما يكون العمل 

عب���ادة فيم���ا اإذا ل���م يك���ن للعامل حين العم���ل اأّي ق�س���ٍد اآخر �س���وى ر�سا اهلل, 

والر�س���ول P واأئّم���ة الهدى R, واإن كان, فاإّنما ه���و مجّرد ح�سول الثواب 

الموع���ود وغفران الذنوب؛ فاإّن ذلك ل ينافي الإخال����س؛ اإذ العمل معه لإطاعة 

عّد له من الثواب الجزيل 
ُ
اأمر الباري عزَّ ا�سمه, وبالطاعة ي�سل المطيع اإلى ما اأ

.
)2(

والأجر الجميل وياأمن من �سّر ذنوبه

3-  يح�ُسن بالقارئ قبل �سعوده المنبر, اأن يكون من�سغاًل بالدعاء والبتهال, واأن 

يقراأ اآية الكر�س���ّي, واأن يت�سّدق, وي�ستعيذ باهلل, ويلتم�س التوفيق من الأرواح 

الطاهرة للمع�سومين الأربعة ع�سر R, ثّم يبداأ المجل�س بذكر ا�سم اهلل 

�سبحانه, وال�سالة على النبّي P واأهل بيته الطّيبين الأطهار.

)1(  راجع : اإك�سير ال�سعادة في اأ�سرار ال�سهادة, �س17 22.

)2( اللوؤلوؤ والمرجان, �س14.
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4-  اأن يك���ون هدفه الأ�سا�س اإحياء اأمر الأئّمة R, ون�سر فكرهم وتعاليمهم 

وثقافته���م, والقي���م الدينّية والمعنوّي���ة, واإحي���اء روحّية الجه���اد وال�سهادة, 

واإحي���اء ذك���ر الثورة الح�سينّي���ة وتاريخه���ا واأبطالها. وعليه تثمي���ر الم�ساعر 

 والعواط���ف ال�سادق���ة الت���ي تفي�س به���ا نفو����س المحّبي���ن والعا�سقين لأهل 

البي���ت R, وتوجيه هذه العواطف والم�ساعر اإل���ى م�سار تهذيب النف�س, 

والتحّلي بمكارم الأخالق. ومن َثمَّ عليه اأن ي�سعى لرفع م�ستوى تلك المجال�س 

من خالل العتناء بجودة ودّقة الم�سمون ال�سعرّي الذي يتلوه على ال�سامعين 

والحا�سرين في المجل�س.

5- التحّرز عن اأداء النغمات والأ�سوات على طريقة الغناء, بحيث ت�سبح �سبيهًة 

باألح���ان اأه���ل الّلهو والط���رب. وبما اأّن الق���ّراء يرّكزون كثي���رًا على عن�سري 

»ال�سوت« و »ال�سعر«, فينبغي لهم الحر�س على عدم الوقوع في محذور الغناء, 

, والأدّل���ة الداّلة على هذا 
)1(

ال���ذي ل خ���الف بين علماء ال�سيعة ف���ي تحريمه

�س لها, فتكون �ساملًة للغناء حّتى في المجال�س الح�سينّية,  التحريم ل مخ�سّ

فهو حرام اأي�سًا, ووجوده في المجل�س ل محالة يخّل بعظمته وقد�سّيته. وفيما 

يلي ننقل كالمًا لبع�س الأعالم, يقول فيه: 

»اأّما كون الغناء معينًا على البكاء والتفّجع, فهو ممنوع, بناًء على ما عرفت من 

ك���ون الغناء هو »ال�سوت الّلهوّي«, بل وعلى ظاهر تعريف الم�سهور من »الترجيع 

)1( راجع : الكافي, �س431, الحديث 4 و5, �س434؛ و�سائل ال�سيعة, ج17, �س303 305, الحديث 22594, 22599, 

10119 101020؛ ال�ستب�سار, ج3, �س61,  الحديث  6, �س356 1018, �س357,  الحديث  التهذيب,  22600؛ 

الحديث 203؛ عيون اأخبار الر�سا, ج2, �س128؛ من ل يح�سره الفقيه, ج4, �س58؛ ال�سيخ الطو�سّي في الخالف 

وابن اإدري�س في ال�سرائر, ج2, �س222, نقل هوؤلء الإجماع من اآخرين على تحريم مطلق الغناء و�سّرح البع�س 

اأمثال المحّقق في �سرائع الإ�سالم, ج2, �س10, والعاّلمة في التحرير, ج1, �س160  161, وقواعد الأحكام ج1, 

القراآن  قراءة  اأثناء  في  الغناء  تحريم  �سمول  البهّية, ج3, �س212 213,  الرو�سة  في  الثاني  وال�سهيد  �س120 

الكريم ومطلق ال�سعر وذلك بمقت�سى عموم الأحاديث.
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المطرب«؛ لأّن الطرب الحا�سل منه اإن كان �سرورًا فهو مناٍف للتفجيع, ل معين, 

واإن كان حزنًا فهو على ما هو المركوز في النف�س الحيوانّية من فقد الم�ستهيات 

النف�سانّية, ل على ما اأ�ساب �سادات الزمان, مع اأّنه على تقدير الإعانة ل ينفع في 

ج���واز كونه مقّدمًة لم�ستح���بٍّ اأو مباح, بل ل بّد من مالحظة عموم دليل الحرمة 

له, فاإن كان, فهو, واإّل, فيحكم باإباحته؛ لالأ�سل.

وعل���ى اأّي حال, فال يجوز التم�ّسك ف���ي الإباحة بكونه مقّدمًة لغير حرام؛ لما 

عرفت.

ثّم اإّنه يظهر من هذا ومّما ذكر اأخيرًا من اأّن المراثي لي�س فيها طرب, اأّن نظره 

اإلى المراثي المتعارفة لأهل الديانة التي ل يق�سدونها اإّل للتفّجع, وكاأّنه لم يحدث 

ف����ي ع�سره المراثي التي يكتفي بها اأهل الّلهو والمترفون من الرجال والن�ساء عن 

ح�س����ور مجال�س الّلهو و�سرب العود والأوتار والتغّن����ي بالق�سب والمزمار, كما هو 

ال�سائ����ع في زماننا الذي قد اأخبر النبي P بنظيره ف����ي قوله: »يّتخذون القراآن 

مزامي����ر«, كم����ا اأّن زي����ارة �سّيدنا ومولن����ا اأبي عبد اهلل Q �س����ار �سفرها من 

اأ�سف����ار الّلهو والنزهة لكثيٍر من المترفي����ن, وقد اأخبر النبي P بنظيره في �سفر 

الح����ّج, واأّنه »يح����ّج اأغنياء اأّمتي للنزه����ة, والأو�ساط للتج����ارة, والفقراء لل�سمعة, 

.
)1(

وكاأّن كالمه P كالكتاب العزيز وارد في مورد وجاٍر في نظيره«

6- اأن ل يك���ون هّم���ه من قراءة العزاء مهنًة يرت���زق ويتك�ّسب بها.  والحري�سون 

عل���ى اإقامة المجال����س الح�سينّية هم عادًة من اأ�سحاب الم���روءة وال�سهامة, 

وهم يحر�سون على النت�ساب اإلى اأهل بيت الوحي, ويمتلكون من عزة النف�س 

م���ا يمنعهم من الطلب, فهوؤلء ل مانع م���ن اإعطائهم وو�سلهم في مظهٍر من 

مظاه���ر الح���ّب والع�سق لأئّم���ة اله���دى R, ول مانع لهم م���ن قبول هذا 

)1( المكا�سب, ال�سيخ الأن�سارّي, ج1, �س311  312.
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العط���اء, واإّنما الخطر في اأن يتحّول ذلك لي�سبح نوعًا من الك�سب والرتزاق 

والم�سارط���ة الم�سّبقة على بدٍل مالّي معّي���ن, الأمر الذي من �ساأنه اأن يحرف 

المجال�س عن وجهتها الحقيقّية. 

وقد ورد في بع�س الأحاديث و�سف لمثل هذه الحالة: »يطلبون الدنيا باأعمال 

. وفي خبٍر اآخر, ينتقد اأمير الموؤمنين Q من ي�ستغّلون عالقاتهم 
)1(

الآخرة«

الدينّية بالنا����س لتاأمين معا�سهم, فيقول: »الم�ست���اأكل بدينه حّظه من دينه ما 

.
)2(

ياأكله«

وه���ذا ما توؤّك���ده التجربة اأي�سًا, ف���اإّن القّيمين على المجال����س, والم�ستمعين 

والم�ساركي���ن فيه���ا, عندما يجدون اأّن قارئًا ما يتح���ّدث با�ستمرار عن المال, اأو 

اأّن اأعماله وحركاته كانت غير مبالية وغير م�سوؤولة, فاإّنه- والحال هذه- ي�سقط 

من اأعينهم, ويفقد عّزته وكرامته, ولن يعود لكالمه التاأثير المطلوب فيهم, فهو 

بذل���ك يكون كمن يعّر�س نف�سه للتهمة والغتياب, ويهّيئ الأ�سباب لذلك بنف�سه, 

وهو ما ل يليق ب�ساأن القّراء من اأهل الّدين والتقوى. ولكم �ساهمت بع�س الأعمال 

غي���ر الاّلئقة الت���ي �سدرت عن بع�س القّراء في بّث الياأ�س في قلوب النا�س, وفي 

تعميم النظرة ال�سلبّية اإلى جميع القّراء.

وفي هذا يقول المرحوم اآية اهلل البيرجندي: »ومّما يلزمه اأن ل ي�سترط اأجرًا 

معّين����ًا وه����و الأحوط؛ لأّن الوع����ظ وذكر ف�سائ����ل اأهل البيت وت����الوة مراتبهم من 

الم�ستحّبات الموؤّكدة, والعمل الواجب والم�ستحّب من حقوق اهلل تعالى, فيلزم من 

.
)3(

اأدائه, واأخذ الأجرة عليه اأن ينافي لزومه, واإن لم ت�سترط فيه القربة«

)1( بحار الأنوار, ج75, �س63.

)2( الم�سدر نف�سه, ج78, �س63.

)3( الكبريت الأحمر, ج1, �س106. 
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7- ع���دم التبعي����س اأو التمييز في تلبية الدعوة اإل���ى المجال�س.  فعلى القارئ اأن 

يلّب���ي كّل الدعوات, مهما اأمك���ن, بعيدًا عن التبعي�س والتمييز, فال يفّرق بين 

غنيٍّ وفقير, و�ساحب موقع وغيره, واأهل الأرياف واأهل المدن.

وق����د داأب كثير من كبار الق����ّراء والمبّلغين على اأّل يرف�سوا دعوًة من اأحد. بل 

كانوا اأحيانًا عندما ُتوّجه لهم الدعوة في الوقت نف�سه اإلى منزل عامل فقير, واإلى 

منزل اآخر غنّي, يرّجحون منزل العامل الفقير, وفي عقيدتهم اأّن �ساحب الع�سر 

والزم����ان | قد ل ينظر اأ�ساًل اإلى المجل�����س الفالنّي, مهما كان يعّج بالح�سور, 

ب����ل يتجاوزه ليح�سر مجل�سًا ُيعقد في واحٍد م����ن اأزّقة القرى والأرياف, في منزل 

عجوز موؤمن, واإن كان مجل�سه ل يح�سره اإّل عدد قليل من الموؤمنين المخل�سين.

8- اإحي���اء ذكر اأ�سح���اب الإمام الح�سين Q. فمن المهّم ج���ّدًا اإحياء ذكر 

جمي���ع اأ�سحابه الأوفياء R, ب���ل وكذلك اأ�سرى كرب���الء الم�سّحين. ول 

يكتفي بذكر م�سيبة البع�س منهم؛ فالجميع في كربالء كانوا يج�ّسدون نموذج 

الم�سل���م المجاهد, بكّل ما تحمله الكلمة من معن���ى. والبطولة وال�سجاعة لم 

تتج�ّسدا عند بع�س الأ�سحاب دون بع�س, بل كان كّل واحٍد منهم, في موقعه, 

اأنموذجًا للجندّي المجاهد والم�سّحي.

9- ذكر �ساحب الثاأر الحقيقّي. فمن الاّلزم ربط المجل�س بالإمام المهدّي |, 

وال���ذي هو �ساح���ب الثاأر الحقيقّي لوقعة كربالء, ومن ث���ّم ينبغي التو�ّسل به, 

والدعاء لتعجيل فرجه.

10- اإظه���ار الحت���رام لل�سابقين من كبار القّراء. فف���ي كّل قوم و�سنٍف من النا�س 

�سخ�سّي���ات كبيرة لها تاريخ حاف���ل بالتجارب في مجال عمله���م, وهوؤلء حيث 

اإّنه���م حملوا ه���ذه الر�سالة المقّد�سة على عاتقهم, يج���ب تكريمهم واحترامهم 

.
)1(

والوفاء لذكراهم, وقد قال تعالى: { ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ} 

)1( �سورة الواقعة, الآيتان: 10  11.
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11- كما ينبغي اإظهار الحترام للخطباء وقّراء المجال�س الح�سينّية عمومًا؛ لأّن 

 Q احترامه���م ُيعّد �سكاًل من اأ�سكال الحترام والتبجيل لالإمام الح�سين

نف�سه.

12- الرزانة والوقار مع التوا�سع: فالقارئ المخل�س لالأئّمة R يحافظ على 

رزانته ووقاره في المجل�س الح�سينّي, ويجتنب ا�ستعمال العبارات الم�ستقبحة 

والم�ستهجن���ة في مجال�س الّله���و والطرب, ويخاطب النا����س بعبارات موزونة 

لئق���ة, وعلي���ه اأن يدرك اأّن ع���دم رعاية العّفة والأدب في ه���ذه المجال�س من 

�ساأن���ه اأن يفق���ده احترام النا�س ل���ه, وبالتالي: يحول بينه وبي���ن اأن ي�سل اإلى 

هدفه المن�سود, والذي يتمّثل في اإقناع الم�ستمعين وترغيبهم.

13- توثي���ق الكالم. فال بّد اأن يكون ال���كالم ال�سادر عنه ماأخوذًا من الم�سادر 

المعتب���رة, ويتاأّك���د ذل���ك في �سه���ر رم�سان المب���ارك. وهذا ب���دوره يقت�سي 

البتعاد عن الأخب���ار ال�سعيفة, والعتقادات الباطل���ة, في خ�سو�س حوادث 

واقعة عا�سوراء.

14- العتدال في ذكر الم�سائب, وتجّنب ذكر الحوادث التي تحتوي على م�سائب 

مفجع����ة ل يحتملها النا�س عادًة. فالقارئ الماهر هو الذي يعّبر عن الم�سيبة 

بالتلوي����ح والكناية, تاركًا الم�ستمعين يعي�سون حالًة من ال�سوق والّلهفة لمعرفة 

ما جرى, والكناية عن ذكر الم�سيبة اأف�سل من الت�سريح بها.

15- اإ�س���الح الخط���اأ اإن كان, فاإذا وقع القارئ في خطاأ م���ا اأثناء قراءته, فعليه 

المب���ادرة اإلى ت�سحي���ح هذا الخطاأ, اإّما ف���ي اأثناء المجل�س نف�س���ه, واإّما في 

المجل�س القادم.

16- المخت�سر المفيد. فال تكون المرثّية طويلًة جّدًا, بل ل بّد من اإيجازها قدر 

الإمكان, ول �سّيما في الأماكن غير المعّدة والمهّياأة لإقامة المجال�س.
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ة اإّل بعد  17- ال�ستئ���ذان. ينبغ���ي عدم ال�س���روع بالمراثي في المجال����س الخا�سّ

الح�س���ول عل���ى اإذن �ساح���ب المجل�س, واأّما ف���ي الأماك���ن الموقوفة فيمكن 

الح�سول على الإذن من متوّلي الوقف نف�سه.

18- البتعاد عن الغرور. قد يوؤّدي وجود عدد كبير من الم�ستمعين, اأو امتداحهم 

للق���ارئ, اأو غير ذلك م���ن العوامل والأ�سباب, اإلى ولدة حالة من الغرور عند 

الق���ارئ, مّما يجعل �ساحب العلم القليل يّدعي معرف���ة تبلغ العر�س, فاإذا لم 

نعم���ل على اإزال���ة هذه الروحّية بالتقوى وتزكية النف����س, فاإّنها في معر�س اأن 

تتح���ّول اإلى اآّفٍة كبي���رة تمنع الر�سد والتكامل والإ�س���الح على م�ستوى النف�س 

والروح.

19- البتع���اد ع���ن الغلّو. لعّل م���ن اأبرز النتائ���ج ال�سلبّية التي تترّت���ب على الغلّو 

ف���ي مو�سوع العزاء, هو ازدياد اإمكانّية ا�ستف���ادة الأعداء من هذه المرا�سم, 

لذلك, فالقارئ الجّيد هو من يبتعد عن الغلّو. وهذا يعني اأن ل نتحّدث اإّل عن 

المقام الواقعّي والحقيقّي لالإمام الح�سين Q, بال زيادة ول نقي�سة؛ لأّن 

كّل م���ا يخرج عن حّد العتدال, فهو انحراف. ومحّبة المع�سومين R ل 

تخ���رج عن هذه القاعدة. وقد كان ح�س���ول هذا النحراف في ال�سابق هو ما 

اأّدى اإلى وجود حركة الغالة.

وبهدف البقاء في ماأمن من الغلّو ينبغي مالحظة اآراء مراجع التقليد العظام 

وكب���ار علماء الحوزة العلمّية وعقائدهم والبتعاد عن كّل ن�ساط مغاير لأفكارهم 

واآرائهم.

20- المتن���اع عن الألقاب التي تقّلل م���ن مقام الأئّمة R. يالحظ اأّن بع�س 

الق���ّراء يحاولون تعظيم الأئّمة R, وبالأخ����سّ الإمام الحّجة |, ورفع 

منزلته���م, فيطلق���ون عل���ى الإمام | مثاًل لق���ب »الزعي���م الأكب���ر«, في قّلة 
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اإدراٍك منهم-  ب�سبب عدم اّطالعهم على الألقاب والم�سطلحات-  اأّن مقام 

الإمام | اأعلى من هذا بكثير, واأّن هذا اللقب واأمثاله اإّنما �سنع في بالطات 

المل���وك, وهو ل يتنا�س���ب مع �ساأن الإم���ام |, كما قد يطلق���ون على الإمام 

الر�س���ا Q لقب »ملك الملوك«, والواقع اأّن ه���ذا اللقب اأدنى بكثير من 

. ومن هنا ينبغي القول باأّن ال�ستعمال غير المنا�سب 
)1(

مق���ام الإمامة الولية

لأ�سم���اء المع�سومين R في المدائح والمراثي قد يوؤّدي اإلى هتك حرمة 

الإمام Q واإلحاق ال�سعف والوهن بمجال�س العزاء.

21-  اإقام���ة المجال�س. ينبغي للقارئ اأن ل ينتظر اإقامة المجال�س لي�سارك فيها 

باإخال�س, اأو اأن يظهر بحالة المتباكي عند ال�ستماع, بل يجب اأن يبادر بنف�سه 

عن���د الإمكان اإلى اإقامة المجال�س والمرا�سم لولدة اأئّمة الّدين اأو �سهادتهم, 

واأن يدعو اإلى مجل�سه غيره من الوّعاظ والخطباء. وكذلك ينبغي له الجلو�س 

كم�ستمع اإذا لم يكن م�سغوًل في مجل�س اآخر كخطيب.

22- كراهّية التمّلق. اإّن القارئ المتمّلق هو الذي يمتدح اأ�سحاب المجل�س ويثني 

عليهم بهدف الطمع خالفًا لراأيه الباطنّي, فهو �سخ�س ي�ساهم في التقليل من 

�سخ�سّيت���ه وقيمته الإن�سانّية. اأّما القارئ المخل�س فهو الذي يمتدح اأ�سحاب 

المجل����س لإقدامهم على ه���ذه الأعمال وت�سجيعًا لهم مراعي���ًا حّد العتدال, 

وكّل ذل���ك من باب »من لم ي�سك���ر المخلوق لم ي�سكر الخال���ق«. وهذا يعني 

البتعاد عن الإفراط في الثناء والمدح غير الواقعّي والأو�ساف المبالغ فيها, 

فق���د ورد عن الإم���ام اأمير الموؤمنين Q قوله: »كث���رة الثناء ملق يحدث 

.
)2(

الزهو ويدني من العّزة«

)1( حكمتانه تا همدان, �س400.

)2( غرر الحكم, 563.
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23- المتن���اع ع���ن الق�سم. يق���ول اهلل تعالى في كتاب���ه الكريم:{ۈئ  ېئ  ېئ  

. ويق���ول الإم���ام ال�س���ادق Q: »ول تحلف���وا 
)1(

ېئ  ىئ}
, لأّن الق�سم باهلل في غي���ر اإحقاق حّق في مقام 

)2(

ب���اهلل �سادقي���ن وكاذبي���ن«

المحاكمة مكروه ومنهّي عنه.

24- تجّنب طرح الم�سائل الخالفّية التي تقحمه في خالفات مع الآخرين.

25- توّخ���ي الدّق���ة فيم���ا يّتخ���ذه م���ن المواق���ف ال�سيا�سّي���ة اأو الجتماعّي���ة اأو 

القت�سادّية, فال يبتعد ع���ن العدل وال�ستقامة, ول يت�سّرف ب�سكٍل غير لئق 

.R يخرجه عن �سلك الذاكرين لأهل البيت

26- الحر�س على اأن يكون ظاهره لئقًا ومنا�سبًا لطبيعة المجال�س التي ُتعقد.

27- ينبغ���ي للق���ارئ اأن يبتع���د عن موا�س���ع التهمة, حي���ث قيل: »اتق���وا مواقف 

َيب«, فاإذا لم يفعل ذلك كان مورد �سوء ظّن النا�س. الرِّ

28- لب����س ال�س���واد في �سه���ري العزاء )مح���ّرم, �سفر(, وعلى الأق���ّل في الأّيام 

الع�سرة الأول من المحّرم, وبالأخ�ّس: يومي التا�سع والعا�سر.

29- الحر����س عل���ى اأن ل يك���ون بفعل���ه و�سلوكه ومواقف���ه اأداًة باأي���دي الآخرين 

مّم���ن يترّب�سون الفر����س, وي�سطادون في الماء العك���ر, ليحّققوا من خالله 

ماآربهم الدنيئة والفا�سدة, وعليه اأن يمار�س وظيفة القراءة في حدود وظائفه 

وتكاليفه ال�سرعّية.

30- التمرين والمرا�س والتكرار لتنطبع الأ�سعار في ذهنه ويت�سّلط عليها.

31- اأن يك���ون ما يقروؤه ويلقيه على م�سامع النا����س م�ستوحًى من المنا�سبة التي 

هم مجتمعون لأجلها.

)1( تف�سير نور الثقلين, ج1, �س218.

)2( و�سائل ال�سيعة, ج12, �س37.
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32- اأن يتع���ّرف على خ�سو�سّيات المنطق���ة واأو�ساعها الجغرافّية, لئاّل يتخّطى 

الأعراف الجتماعّية الرائجة, اإذا كانت مقبولة.

33- يج���ب على القارئ اأن يكون قدوة للم�ستمعين؛ فاإّن النا�س ينظرون اإليه على 

اأ�سا�س انت�سابه اإلى الإمام الح�سين Q. وب�سبب هذه الن�سبة يتوّقع النا�س 

من���ه التدّين الكامل. وعلى هذا الأ�سا�س فهو ُمطاَلب قبل اأّي �سخ�سٍ اآخر باأن 

يكون متقّيدًا بالتعاليم الإ�سالمّية.

وحّت���ى الذنوب والمعا�سي التي يرتكبها تختلف ع���ن ذنوب الآخرين؛ فهو اإذا 

اأخطاأ فهذا �سيوؤّدي اإلى �سع���ف اإيمان النا�س و�سعف اعتقادهم بمجال�س الإمام 

الح�سين Q, بل قد ينحرفون عن الإ�سالم ب�سبب ذلك.

34- قبول النقد والعترا�س. اإّن عدم قبول النقد يدّل على العجب والأنانّية وهو 

دلي���ل على قّلة العلم, لذلك ينبغي للقارئ اأن يتقّبل النقد ال�سحيح واأن يبادر 

اإلى رفع نقائ�سه وعيوبه, واأن يحترم راأي النا�س فيه.

35- اإذا لم يكن الخطيب عالمًا فعليه البتعاد عن الأمور التي ل تدخل في مجال 

اخت�سا�سه, كالإفتاء, ونحو ذلك, كما ورد: »رحم اهلل امرءاً عرف قدره ولم 

يتجاوز حّده«.

36- التوا�سع ليتمّكن من هداية النا�س وجذبهم اإلى الّدين.

37- التحّل���ي بالأخالق الح�سنة؛ لأّنها من اأهّم العوام���ل والأ�سباب الموؤّثرة جّدًا 

في عمل القارئ.

38- ل���و كان المجل����س منعق���دًا في مرقد لأح���د المع�سومي���ن R, اأو لأحد 

اأبنائه���م مّمن ثبت وج���وب تعظيمهم, فالواجب على الق���ارئ بعد الفراغ من 

المجل�س, الت�سليم على �ساحب ذلك المرقد.
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ول نرى في نهاية هذا الكتاب ختامًا اأح�سن من القول:

�سّل���ى اهلل على الح�سي���ن وجّده واأبيه واأّم���ه واأخي���ه, والمع�سومين من بنيه, 

وغفر اهلل ل�سيعته ومحّبيه, ولعن اهلل قاتليه.

تّم الكالم بعون اهلل الملك العاّلم.

والحمد هلل اأّوًل واآخرًا وظاهرًا وباطنًا.
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تأثير لسان الحال في بيان واقعة عاشوراء)))

اإّن هن���اك و�سائل متعّددة واأ�ساليب مختلفة من الأدوات التي قد ت�ستخدم من 

ة والفيلم  اأجل عر�س ثورة عا�سوراء وبيان دوافعها واأهدافها, مثل ال�سعر والق�سّ

والم�سرح وقراءة العزاء, ومن الوا�سح اأّن طرح واقعة عا�سوراء في اإطار فّنيٍّ هو 

اأي�سر واأف�سل من اأّي اإطار اآخر.

واإّن اإح���دى تلك الو�سائل التي ا�ستعملت لبيان الأبعاد المختلفة لعا�سوراء هي 

)ل�س���ان الح���ال(, الذي يمك���ن الإ�ستفادة منه في كثير من الفن���ون, واإن كان هو 

.
)2(

نف�سه واحدًا منها

م���ن هن���ا يمكن اعتبار ل�سان الح���ال اأكثر الو�سائل تاأثي���رًا وجاذبّية, من اأجل 

عر����س حقائق عا�سوراء ودرو�سها والعبر الم�ستف���ادة منها على اأنواعها, وب�سكل 

ل وم�ساحات وا�سعة جّدًا, فيمك���ن الإ�ستفادة منه لبيان القيم العا�سورائّية  مف�سّ

والتعري���ف بها, والو�سول اإلى اأعماق الوج���ود الإن�سانّي, حيث ل ي�ستطيع )ل�سان 

القال( اأن ي�سل اإليه.

ملحمة  في  الن�ساء  )دور  عا�سوارء(,  حما�سه  در  زنان  )نق�س  كتاب:  من  مزيناني,  �سادق  محّمد  الباحث   )1(

عا�شوراء(.

)2(  باعتبار اأّن ل�سان الحال اأداة بيانّية, ولي�س للفّن مفهوم اآخر غير هذا. راجع )هنر اأز ديدكاه �سّيد علّي خامنئّي(.



لق���د كان ا�ستخدام ل�سان الحال موجودًا منذ القدم وما قبل ظهور الإ�سالم, 

حي���ث كان �سع���راء الع�س���ر الجاهلّي ي�ستفيدون من���ه بدرجة كبي���رة, �سواًء في 

و�س���ف المع�سوق اأو القبيلة اأو اأدوات الح���رب, ل �سّيما الجياد منها. وا�ستعملت 

اأي�سًا هذه الو�سيلة بعد ظهور الإ�سالم خ�سو�سًا بعد واقعة كربالء ب�سكل �سحيح 

ومنطق���ّي, على �سبيل المث���ال- وح�سب الروايات التاريخّية- ف���اإّن بع�س الّنا�س 

قال���وا �سعرًا بل�سان الحال تعزية وفي ح�سور الإمام زين العابدين Q, عند 

, وهذا ما ا�ستمّر عليه الو�سع بعد 
)1(

و�س���ول قافلة الأ�سرى اإل���ى المدينة المنّورة

ذل���ك حين الحديث عن واقعة عا�سوراء وت�سوي���ر اأحداثها, اإّل اأّنه وبالرغم من 

كّل ذل���ك وب�سبب عدم و�سوح حدود و�سرائ���ط الإ�ستفادة من تلك الو�سيلة, فقد 

اأ�سيب���ت باآفات عديدة نتيجة الإف���راط اأو التفريط الذي وقع فيه م�ستخدموها, 

حّت���ى و�سل الحال اإلى اأّن بع�سًا من الخطاب���ات والأ�سعار والأعمال التي تعر�س 

با�سم )ل�سان الحال(, لي�س فقط ل تعّبر عن دوافع عا�سوراء واأهدافها فح�سب, 

 Q ب���ل اإّنها تعار����س المباني العتقادّية التي كان يحمله���ا الإمام الح�سين

واأ�سحابه, وهذا يعّد من الم�سائب الكبرى التي اأ�سيبت به ال�سيرة العا�سورائّية 

العظيمة.

وعلي���ه ف���اإّن عر�س عا�سوراء بل�س���ان الحال مثل �سي���ٍف ذي حّدين, فمن جهٍة 

يمك���ن اأن يكون مفيدًا ومن جهٍة اأخرى يمكن اأن يك���ون مدّمرًا ويحتوي على اآثار 

�ساّم���ة وم�س���ّرة, فاإّما اأن ي�ستخدم ف���ي �سبيل ن�سر اأهداف عا�س���وراء ور�سالتها, 

واإّما اأن ي�س���ّب في طريق تحريف ذلك وت�سويهه, فاإن ا�ستعمل بطريقٍة �سحيحة 

 Q ومنطقّي���ة اأمكن���ه بيان حقيقة ث���ورة كربالء و�سخ�سّية الإم���ام الح�سين

واأ�سحاب���ه, وفي المقابل لو ا�ستخدم باأ�سلوب غير �سحيح, فاإّنه, ف�ساًل عن كونه 

)1(  اإبن طاوو�س, )الملهوف على قتلى الطفوف(, اأو )اآهي �سوزان بر مزار �سهيدان( ترجمة ال�سّيد اأحمد الفهرّي 

الزنجانّي, �س 203  207.
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عاجزًا عن بيان واقعة عا�س���وراء واأهداف الثورة الح�سينّية, �سي�سّوه حقيقة هذه 

الثورة واأ�سالتها ويقلبها راأ�سًا على عقب.

م���ن هنا, فاإّن ط���رح الأ�سئلة التالي���ة والإجابة عنها في ه���ذه المقالة �سيبّين 

المق�سود من ل�سان الحال, واأقوال الفقهاء فيه وفي �سرائطه وحدود ا�ستخدامه 

والإ�ستفادة منه, وذلك على ال�سكل الآتي:

م���ا المق�سود من ل�س���ان الحال؟ هل يجوز ا�ستخدام ل�س���ان الحال في و�سف 

عا�س���وراء؟ ول���و كان جائ���زًا فهل يوجد �س���روط وقيود في ذل���ك اأم ل؟ واإذا كان 

هن���اك ح���دود و�سروط, فما هو حكم مخالفتها وما ه���و الواجب حينئٍذ؟ وما هي 

الم�ساحة التي يمكن الإ�ستفادة من ل�سان الحال فيها؟ اإلى غير ذلك من الأ�سئلة 

التي �سُيجاب عنها خالل بحثنا هذا.

مفهوم ل�سان الحال:

اإّن ل�سان الحال هو ما يقابل )ل�سان القال(, وقد جاء في اأقرب الموارد في تعريفه:

م���ا دّل عل���ى حالة ال�س���يء اأو كيفّيته من ظواهر اأمره, فكاأّن���ه قام مقام كالم 

.
)1(

ر به عن حاله فلم يفتقر معه اإلى كالٍم, يقولون: نطقت ل�سان الحال بكذا يعبَّ

وكتب دهخدا في هذا ال�ساأن: 

ل�سان الحال هو كّل ما يبّين و�سع �سخ�س اأو حالته اأو بع�س �سوؤونه... فكّل ما 

ين�س���ب اإليه مّما لم يقله, وقد و�سفه به ال�ساعر اأو الكاتب عن اأحواله, بحيث اإّنه 

.
)2(

لو اأراد اأن يقول �سيئًا لعّبر بح�سب حاله بما ن�سب اإليه

)1(  �سعيد خوري ال�سرتونّي اللبنانّي, اأقرب الموارد, ج2, �س1142.

)2(  لغت نامه دهخدا, ج8, �س12644.
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وقال العاّلمة الماّل اأحمد النراقّي في تعريفه:

المراد من ل�سان الحال هو كون ال�سيء بحالٍة تقت�سي مثل هذا الكالم, فكاأّن حالة 

.
)1(

تالزم مثل ذلك القول وتتالءم معه, بحيث اإّن تلك الحالة تقت�سي مثل ذلك الفعل

عل���ى الرغم من ق�سر بع�س الكتب اللغوّية ل�س���ان الحال على الإن�سان, اإّل اأّن 

ا�ستعمال���ه اأو�س���ع من ذلك بكثي���ر, وهذا ما يظهر من كلم���ة )ال�سيء( في اأقرب 

الم���وارد, حيث تنطبق على الإن�سان وغيره. ويعتق���د العديد من مف�ّسري القراآن 

الكري���م, اأّن المق�س���ود من الآي���ات التي تتحّدث عن ت�سبي���ح وحمد المخلوقات: 

)الأر����س- ال�سماء- النجوم- الجبال- الّنا����س- الحيوانات- الأ�سجار واأوراقها 

. واأّما ما ورد ف���ي كالم النراقّي 
)2(

و...(, ه���و الحم���د والت�سبيح بل�س���ان الح���ال

م���ن تطبيق ل�سان الحال على الإن�س���ان فح�سب, فهو باعتب���ار اأّن جواب النراقّي 

 ج���اء ح�س���ب ال�س���وؤال ال���وارد ح���ول ج���واز ا�ستعم���ال ل�سان الح���ال ف���ي الإمام 

.
)3(

الح�سين Q, واإّل فاإّن الفقهاء اأي�سًا يرون اأّن ل�سان الحال اأعّم من ذلك

يّت�س���ح مّما �سبق اأّن ل�سان الحال هو: بيان حالة ال�سيء وكيفّيته, بحيث اإّنه لو 

كان ناطقًا اأو اأراد اأن ينطق, ل�سّرح بما ن�سب اإليه من ل�سان الحال.

طبع���ًا اإّن ل�سان الحال وكيفّيت���ه ي�سمل م�ساحة وا�سعة من �س���وؤون حياته, مثل 

اأو�ساعه الفردّية والإجتماعّية, وم�سوؤولّياته واأهدافه, وظروفه المكانّية والزمانّية 

المحيطة به اأي�سًا.

اإّن ل�س���ان الحال ينطق بالحقيقة والواقع الذي لم يعّبر عنه بل�سان القال, ولو 

عّب���ر عنه بالكالم لجاء كما ن�سب اإلي���ه بل�سان الحال, وهذا وا�سح عند كثير من 

)1(  ر�سائل وم�سائل, ج1, �س245, ت�سحيح ر�سا اأ�ستادي.

)2(  �سورة الإ�سراء, الآية:44, وتف�سير الأمثل, ج12, �س135.

)3( المّحدث النورّي, لوؤلوؤ ومرجان, �س120.

نه�شة عا�شوراء
74



الّنا����س, فعندما نرى اآثار التعب والألم والأرق عل���ى وجه اأحدهم نقول له: مهما 

اأخفي���ت اآلمك التي اأ�سابتك ف���ي الليلة الما�سية فاإّن عيني���ك تحكيان لنا الأرق 

ال���ذي عانيت من���ه, وال�ساهد على ذلك هيئتك الظاهرة علي���ك. اإّن ل�سان الحال 

يكون في بع�س الأحيان قوّيًا بحيث يغلب ل�سان القال ويكّذبه.

وهنا يوجد اأمران مهّمان يلزم الإ�سارة اإليهما:

1-  ينبغ���ي الف�سل والتمييز بين ل�سان الحال وبي���ن المبالغات ال�سعرّية, فل�سان 

الح���ال هو بي���ان للواقع والحقيق���ة, لذا يمك���ن ن�سبته اإلى الأف���راد والأ�سياء, 

واأّما المبالغات ال�سعرّية ف���ال واقعّية لها, فعندما يعّبر محت�سم الكا�سانّي في 

اأ�سع���اره عن راأ�س الإم���ام الح�سين Q باأّنه �سم�س �ساطعة على راأ�س رمح 

طويل, من الوا�سح اأّن هذا للمبالغة فقط ولي�س كالمًا واقعّيًا, ولذا فاإّن اإن�ساد 

مثل هذه الأ�سعار اأمر جائز, باعتبار اأّن معظم الّنا�س يعرفون اأّن هذا من باب 

.
)1(

المبالغة, واأّن ال�ساعر لم يرد المعنى الحقيقّي من ذلك

2-  التحقي���ق في تلك الحالة والكيفّية التي نريد اأن نتحّدث على اأ�سا�سها بل�سان 

الح���ال, وه���ذا اأمر وا�سح الأهّمّي���ة باعتبار اأّن تلك الحال ل���و كانت �سحيحة 

ف���اإّن ل�سان الحال الذي يعّبر عنها �سيكون �سادقًا, واأّما لو كان ت�سخي�س تلك 

الكيفّية خاطئًا فاإّن ل�سان حالها �سيكون غلطًا وبعيدًا عن الحقيقة.

على �سبيل المثال, عندما يكون اأ�سل ح�سور ليلى )اأّم علّي الأكبر( في كربالء 

ونذرها باطاًل, وكذا عر�س القا�سم, فاإّن ما يبنى على ذلك الباطل بل�سان الحال 

 Q سيك���ون باطاًل اأي�سًا. وهكذا بالن�سبة اإلى اأه���داف ثورة الإمام الح�سين�

عندما يكون الكالم عن الفداء كذبًا, فاإّن ل�سان حاله �سيكون اأي�سًا كذبًا.

)1(  م�ستند ال�سيعة, ج2, �س109, والطبعة الحجرّية, ج10, �س256.

ءلروشمع رللمأ لامبميفللمحأا قمسل ريثأت
75



ل�سان الحال وواقعة عا�سوراء:

اإّن كّل م���ا قي���ل وكت���ب من ال�سعر والنثر مّم���ا لم يوؤخذ من الم�س���ادر النقلّية 

اإّل اأّن���ه يتحّدث عن اأو�ساف واأحوال واأفكار الإم���ام الح�سين Q, واأ�سحابه 

ا�ستن���ادًا اإلى المي���زات التي كانوا يتمّتعون بها, اأو الأ�سع���ار والكتابات التي بّينت 

الدواف���ع والأه���داف التي كانت لديهم, اأو التي حكت ع���ن �ساحة كربالء في ليلة 

عا�سوراء ونهارها باأبعادها المختلفة كّل ذلك يطلق عليه ل�سان الحال.

اإّن عر�س الوقائع التاريخّي���ة- ومنها واقعة عا�سوراء- في قوالب اأدبّية وفّنّية 

يحتاج اإلى �ساحة ممّيزة و�سخ�سّيات فا�سلة, وهذا ما يوؤّثر جّدًا في عر�س ذلك 

بل�س���ان الحال. فنحن نج���د اأّن �ساحة عا�سوراء و�سخ�سّياته���ا ل نظير لهما على 

الإط���الق, فم���ن جهٍة نجد اأف���رادًا يتمّتع���ون بعاطفة جّيا�سة م���ع ت�سحية وجهاد 

باأعل���ى الم�ستويات, ومن جهة اأخرى نالح���ظ اأّن اأجواء تلك ال�ساحة كانت مليئًة 

بالمعنوّيات والف�سائل الت���ي يمكن لالأدوات الفّنّية, ومنها ل�سان الحال, اأن تبّين 

قب�سًا من تلك ال�ساحة واأبطالها الذين كانوا فيها.

الأقوال والآراء:

ه���ل يجوز عر�س واقعة عا�سوراء بل�سان الحال اأم ل؟ ولو جاز فهل يجوز ذلك 

ب�س���ورة مطلقة ومن دون مراعاة اأّية قيود اأو �سروط في ذلك؟ في الجواب لدينا 

عّدة فر�سّيات:

1-  يمك���ن عر�س حادثة كربالء بل�سان الحال ب�سكل مطلق من دون اأّية قيود في 

ذلك �سواًء من جهة الأ�سخا�س اأو من جهة ال�سروط.

2-  عك����س الفر����س ال�سابق اأي ع���دم جواز ا�ستخدام ل�سان الح���ال مطلقًا �سواًء 

بالن�سبة اإلى الإمام الح�سين Q اأو بالن�سبة اإلى اأ�سحابه.
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 R واأهل البيت Q 3-  ع���دم جواز ذل���ك بالن�سبة اإلى الإمام الح�سي���ن

واأّما مع الآخرين فهو جائز.

4-  يج���وز ا�ستعمال ل�سان الحال مع مراعاة بع�س القيود وال�سروط, ول فرق في 

ذلك بين الإمام الح�سين Q وبين غيره.

بالن�سب���ة اإلى الفر�س الأّول نقول: يظهر ف���ي كالم البع�س اأّن في مدح الإمام 

الح�سي���ن Q واأ�سحابه واأه���ل البيت R وتعزيتهم اأج���رًا عظيمًا وثوابًا 

جزي���اًل, لذا فاإّن كّل ما يقّوي هذه المجال�س يعّد ح���الًل �سائغًا لأّنه �سبب لزيادة 

الأجر والثواب.

يقول بع�س الباحثين: اإّن اأ�سحاب هذه النظرّية يوؤمنون بالنظرّية القائلة )اإّن 

 فهوؤلء يقولون: ما دام لدينا ه���دف مقّد�س, وهو بيان 
)1(

الغاي���ة تبّرر الو�سيل���ة(

ف�سائ���ل الإمام الح�سين Q واأ�سحابه وتعزيته���م لما فيه من الأجر الكبير, 

.
)2(

فكّل ما يو�سلنا اإلى ذاك الهدف هو جائز ل اإ�سكال فيه

وق���د اأجاب ال�سهي���د المطّهرّي ومن قبل���ه المحّدث النورّي ع���ن هذا الكالم 

بالق���ول: ل���و كان الأمر كما يقولون لما بقي �سيء من المعا�سي اإّل واأ�سبح حالًل, 

ول�سقط���ت عن حرمته���ا حّتى الكبيرة منه���ا, فعلى �سبيل المث���ال: اإّن من اأعمال 

الخي���ر )اإدخال ال�سرور على قلب الموؤمن( فهل يجوز من اأجل الو�سول اإلى ذلك 

الهدف التو�ّسل باأّي �سيٍء حّتى لو كان حرامًا مثل التهمة والغيبة وال�سخرية؟! من 

الوا�سح اأّن هذا لي�س م�سروعًا, وعليه فال يمكن القبول بهذا القول اأبدًا.

)1(  هذه عقيدة موجودة منذ زمن طويل, وقد قام بع�س الم�سلمين ال�سّذج في �سدر الإ�سالم في جعل بع�س الروايات 

التي تحّث على تالوة القراآن وتتحّدث عن الأجر العظيم لذلك عندما راأوا اإهماًل لدى الّنا�س في تالوته. وهذا 

ما نقل عن هوؤلء في كتاب )اللوؤلوؤ والمرجان( �س109.

)2(  الملحمة الح�سينّية, ج1, �س84؛ المحّدث النورّي, لوؤلوؤ ومرجان, �س174 175.
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فيما يرتبط بالفر�س الثاني والثالث فاإّنه غير �سحيح اأي�سًا, باعتبار اأّن الأدّلة 

وال�سواه���د على خالف���ه, بل هي تدّل على اأّن ل�سان الحال جائز مع مراعاة بع�س 

ال�سرائط والقيود, ول فرق في ذلك بين الإمام وبين غيره واإن كان يلزم مراعاة 

الدّقة بالن�سبة اإلى الإمام Q واأهل البيت R اأكثر من الآخرين.

واأّما بالن�سبة اإلى الفر�س الرابع فنقول: اإّن الكثير من العلماء والفقهاء يرون 

اأّن الحدي���ث ع���ن واقعة عا�سوراء بل�سان الحال هو اأم���ر �سائغ ولكن لي�س ب�سورة 

مطلقة بل هو م�سروط بعّدة اأمور. على �سبيل المثال فقد �سئل العاّلمة الماّل اأحمد 

النراق���ّي ع���ن ال�سعراء الذين يختلق���ون بع�س الأ�سعار والح���وارات التي ل وجود 

له���ا في الرواي���ات والأحاديث بل هي من تفريعاته���م وعندّياتهم مثلما يتحّدثون 

عن �سه���ادة العّبا�س Q واأّنه قال لزينب O الكالم الفالنّي ولأّم كلثوم 

و�سكين���ة الحديث الكذائّي واأّن الإمام Q و�سع الكفن على كتفه وغير ذلك, 

.
)1(

فهل هذا جائز اأم ل؟ ولو كان حرامًا فهل يعّد من الذنوب الكبيرة؟

تحّدث النراقّي في جوابه عن ل�سان الحال بعد اأن ق�ّسم المبالغات والإغراقات 

اإلى �سعرّية وغير �سعرّية وبيان حكم كّل واحد منهما على هذا النحو:

وهن���اك ق�سم اآخر ُين�سب في���ه كالم اأو فعل اإلى �سخ�سٍ ُيقال له ل�سان الحال, 

فكاأّن ل�سان حاله ينطق بذلك ل ل�سان مقاله, اأو اأّن حاله يقت�سي مثل هذا العمل 

واإن ل���م يقم ب���ه واقعًا, فالمراد بل�سان الحال كون ال�سيء بحالٍة تقت�سي مثل هذا 

ال���كالم, ب���ل اإّن حال���ه يتطّلب مث���ل ذلك الكالم ال���ذي يتالءم مع���ه تمامًا ومثله 

. ثّم جاء بمث���ال على ذلك من 
)2(

التعبي���ر بل�سان الح���ال عن فعل يقت�سي���ه حاله

اأ�سع���ار محت�سم الكا�سان���ّي, اإلى اأن قال: ولو وجدت قرينة حالّية في ل�سان الحال 

)1(  الماّل اأحمد النراقّي, ر�سائل وم�سائل, ج1, �س245.

)2(  الم�سدر نف�سه.
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يعرف من خاللها المخاطبون اأو معظمهم اأّن مق�سود المتكّلم اأو الكاتب هو ذكر 

الحال والحكاي���ة الخيالّية ولي�س الواقع, فهذا مّما ل اإ�سكال فيه واأّما غير هذين 

الق�سمين من )المبالغ���ات والإغراقات ال�سعرّية ول�سان الحال( مّما يتحّدث عن 

اأم���ور غي���ر واقعّية فهو كذب وحرام, ول���و عّد من الذنوب ال�سغي���رة فاإّن تكراره 

اأكث���ر م���ن مّرتين يجعله م���ن الكبائر؛ لأّن الإ�س���رار على ال�سغي���رة يحّولها اإلى 

كبي���رة, فاإذا نطق �سخ�س بمثل ذلك وهو �سائ���م ف�سيامه باطل يوجب الق�ساء 

  .
)1(

والكّفارة

واأ�س���ار المح���ّدث النورّي اأي�سًا اإلى اأّن ال�سعر اأو النث���ر الذي يت�سّمن المبالغة 

اأو الت�سبي���ه اأو الإ�ستعارة واأمثال ذلك مع ق�سد المعنى الظاهرّي منه, فاإّنه لي�س 

فق���ط اأمرًا جائزًا ب���ل هو �سي�سفي على ال���كالم والأ�سعار ف�ساح���ة وبالغة مّما 

يجعله رائعًا وراقيًا. ثّم تحّدث العاّلمة النورّي عن ل�سان الحال فقال:

واإّما اأّن يكون ذلك من اأجل اأمر اآخر متعارف عليه ومتداوٍل في النظم والنثر 

اأي�س���ًا بحيث اإّن اإن�سان���ًا اأو حيوانًا اأو نباتًا اأو جمادًا يك���ون بحالٍة اأو �سيغة, وبعد 

الإط���الع عليها ننتقل اإلى اأمور اأخرى بحيث اإن �ساحب تلك الحالة اأو ال�سفة لو 

اأراد اأن يخب���ر عن تل���ك الأمور وكان يملك معرفًة ول�سان���ًا لأخبر عنها على ذلك 

النح���و تمامًا, فعندما ين�س���ب الناقل تلك الأمور اإل���ى ذاك الإن�سان اأو غيره فهو 

ف���ي الحقيقة �س���ادق في ذلك يخبر ع���ن واقع ل كذب في���ه؛ لأّن مق�سود الناقل 

والمتكّل���م هو التعبير عن اإمتالك ذاك الإن�س���ان اأو ال�سيء �سفة اأو حالة محّددة 

.
)2(

تك�سف عن تلك الأمور وهذا ما يعّبر عنه ل�سان الحال

)1(  ر�سائل وم�سائل, ج1, �س246.

)2(  لوؤلوؤ ومرجان, �س120.
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ف���ي هذه الفق���رة نالحظ المحّدث الن���ورّي قد عّرف ل�س���ان الحال من جهٍة, 

واأخرج���ه عن الكذب والتحري���ف من جهة اأخرى, ثّم اأّيد ج���واز ا�ستخدام ل�سان 

الح���ال ب�سيرة العلماء حيث كانوا يعملون به ف���ي النثر وال�سعر, بل كانوا ي�سفون 

ب���ه على كلماتهم رونقًا يثبتون من خالل���ه اإدعاءاتهم واآراءهم. بعد ذلك تحّدث 

العاّلمة النورّي عن بع�س ال�سرائط الالزمة في ا�ستعمال ل�سان الحال.

وق�ّس���م ال�سهي���د المطّه���رّي ل�س���ان الح���ال- بعد اأن اأ�س���ار اإل���ى عوامل ظهور 

التحريف���ات ووظيفة علم���اء الّدين اتجاه ذل���ك- اإلى ق�سمي���ن, فاعتبر اأحدهما 

�سحيحًا ومنطقّيًا, بينما ي�سكو مّما ُيقال وُيكتب تحت عنوان ل�سان الحال مّما هو 

منت�سر في هذا الزمان ويعتبره غير �سائٍغ ول م�سروع, وهذه عبارته:

اإّن نظ���رًة عاّمة اإلى ا�ستعم���الت ل�سان الحال في ع�سرن���ا هذا تكفي لنعرف 

م���دى التحريف���ات التي ُن�سبت اإلى كثير من الأ�سخا�س. نع���م البع�س منها يعتبر 

مراآة �سافية تعك�س �سخ�سّية الإمام الح�سين Q الحقيقية مثل اأ�سعار اإقبال 

الاّله���ورّي وبع�س اأ�سعار حّج���ة الإ�سالم التبري���زّي واإن كان البع�س منها يحمل 

تحريفًا لتلك ال�سخ�سّية, مثل الأ�سى الذي يظهره الإمام Q لفقدان اأّمه... 

واأمنّيته لو اأّن تراب كربالء يمنحه اأّمًا...

اإّن ل�س���ان الحال هذا لي����س فقط يتنافى مع �سخ�سّية الإمام Q العظيمة 

ب���ل هو ل ين�سجم م���ع م�سلكّية رجل ع���ادي يبلغ من العمر �سبع���ًا وخم�سين عامًا 

بحيث يطلب في تلك الظروف اأّمه لت�سّمه اإلى �سدرها, والحال اأّن الأمر بالعك�س 

م���ن ذل���ك تمامًا حيث اإّن الأّم هي التي تلجاأ اإلى ولدها الذي يبلغ من العمر ذلك 

الحّد.

نع���م اإّن الإمام الح�سين Q تحّدث ع���ن اأّمه ولكن ب�سورة ملحمّية تحمل 

الإفتخ���ار فقال: )اأنا بن علّي الطهر من اآل ها�س���م... وفاطمة اأّمي... ياأبى اهلل 
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ذلك لنا ور�سوله وحجور طابت وطهرت ونفو�س اأبّية واأنوف حمّية( اإلى غير ذلك 

.
)1(

من الكالم

 
)2(

و�سّرح اأي�سًا علماء اآخرون منهم المحّدث القّمّي في كتابيه: نفثة الم�سدور

, بجواز عر�س واقع���ة عا�سوراء بل�سان الحال ولكن مع مراعاة 
)3(

ومنته���ى الآمال

ة. بع�س ال�سرائط الخا�سّ

الأدّلة:

م���ن اأجل اإثبات هذه النظرّية الم�سهورة لدى العلماء والفقهاء يمكن الإ�ستناد 

اإل���ى بع�س الآي���ات والروايات و�سي���رة الأئّمة المع�سومي���ن R واأي�سًا �سيرة 

الفقهاء وعلماء الّدين, وهنا ن�سير اإلى بع�س من هذه الأدّلة:

)-  الآيات:

, نذكر هنا بع�سًا منها:
)4(

يوجد اآيات كثيرة في هذا ال�ساأن

اأ- يقول اهلل تعالى في القراآن الكريم:  {ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  

.
)5(

ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   } 
من الوا�سح اأّن الم�سركين ل���م ي�سهدوا على اأنف�سهم بالكفر بل�سان القال, بل 

هم هو الذي يعّد �ساهدًا على كفرهم,  اإّن ن���وع اأعمالهم وعباداتهم ومرا�س���م حجِّ

اأي ل�سان حالهم هو الذي ينطق بكفرهم.

)1(  ال�سهيد المطّهرّي, مجموعة اآثار, ج17, �س613.

)2(  )نفثة الم�سدور فيما يتجّدد به حزن يوم العا�سور( المحّدث القّمّي, �س294.

)3(  ال�سيخ عّبا�س القّمّي, منتهى الآمال, ج1, �س571.

)4(  �سورة الإ�سراء, الآية: 44, �سورة النمل, الآية: 18, وقد ذكر ال�سّيد المرت�سى كالمًا دقيقًا في ذيل هذه الآية 

ال�سريفة )ر�سائل( ال�سريف المرت�سى, باإ�سراف ال�سّيد اأحمد الح�سينّي وال�سّيد مهدي رجائّي, ج1, �س355 356.

)5( �سورة التوبة, الآية: 17.
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اإعتب���ر ال�سّي���د المرت�س���ى وجماعة م���ن متكّلمي ال�سيع���ة اأّن الحوار الذي  ب- 

دار بي���ن النمل���ة وبي���ن النب���ّي �سليمان وخوفه���ا من جن���وده، وكالم النمل 

م���ع بع�س���ه البع�ص اإّنما هو من باب الإ�ستعارة والمجاز، فهو يقول: وتلك 

الحكاي���ة البليغ���ة الطويلة ل تجب اأن تكون النملة قائل���ًة لها ول ذاهبة اإليها 

واإّنها لّم���ا خّوفت من ال�سرر الذي اأ�سرف النمل عليه جاز اأن يقول الحاكي 

لهذه الحال تلك الحكاية البليغة المرّتبة, لأّنها لو كانت قائلة ناطقة ومخّوفة 

.
)1(

بل�ساٍن وبيان لما قالت اإّل مثل ذلك

ة واآياتها  وقد �سّرح اأي�سًا ال�سّيد المرت�سى في مورد اآخر بعد ذكر هذه الق�سّ

.
)2(

القراآنّية, بجواز هذه الن�سبة اإلى النمل لأّنه من باب المجاز والإ�ستعارة

2-  الروايات:

, وهنا ننقل بع�سها:
)3(

ُتعّد الروايات اأي�سًا في هذا المجال كثيرة

ذك���ر المحّدث النورّي في ه���ذا ال�ساأن روايتين, ن���ورد اإحداهما الآن والثانية 

في بحث �سرائط ل�سان الحال. جاء في تف�سير اأبي الفتوح الرازّي اأّن �سائاًل كان 

ي�ساأل الّنا�س فقال الح�سين بن علّي L: هل تعلمون ماذا يقول هذا ال�سائل؟ 

قال���وا: ل يا بن ر�س���ول اهلل- قال: يق���ول اإّن ر�سول اهلل اإليكم م���ن اأعطاني �سيئًا 

.
)4(

ْعَط رجعت اإليه خالي اليدين
ُ
رجعت به اإليه, واإن لم اأ

)1(  ال�سريف المرت�سى, ر�سائل, ج1, �س356.

)2(  ال�سّيد المرت�سى, الأمالي, �س352.

)3(  راجع: تق�سير الميزان, ج13, �س121 122, وتف�سير الأمثل, ج12, �س139.

)4(  المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج7, �س203, ح 803 )نقاًل عن ال�سيخ اأبي الفتوح الرازي, الم�سدر, ج1, 

�س267, مو�سوعة كلمات الإمام الح�سين Q, �س762, والميرزا ح�سين النورّي, لوؤلوؤ ومرجان, �س122(.
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م���ن البّي���ن اأّن ال�سائ���ل ل���م يق���ل ه���ذا ال���كالم بل�س���ان الق���ال ب���ل اإّن كالم
 

الإمام Q كان بل�سان الحال.

وورد ف���ي بع�س التفا�سير التي جمعت اأي�سًا م���ن الروايات الداّلة على ت�سبيح 

جميع الكائنات هلل تعالى:

يظهر من مجموع هذه الآيات التي يحمل البع�س منها معاني دقيقة وعميقة, 

اأّن ت�سبي���ح الكائن���ات ي�سمل كّل �سيٍء ب���دون ا�ستثناء, وهذا ما يت���الءم تمامًا مع 

.
)1(

التف�سير الثاني )الت�سبيح بل�سان الحال( الذي ذكرناه �سابقًا

:R 3-  تقرير الأئّمة المع�سومين

لقد اأم�سى الأئّمة المع�سومون R عر�س واقعة عا�سوراء بل�سان الحال 

حيث كان ال�سعراء يقولون في الإمام الح�سين Q �سعرًا وفي بع�س الأحيان 

نثرًا بل�سان الحال في ح�سور الإمام المع�سوم Q بدون اأن يعتر�س عليهم, 

وهذا نف�سه دليل اآخر على جواز طرح حادثة كربالء بل�سان الحال.

نقل ابن طاوو�س:

ث���ّم اإّن علّي ب���ن الح�سين L رحل اإل���ى المدينة باأهله وعيال���ه ونظر اإلى 

من���ازل قومه ورجال���ه فوجد تلك المن���ازل تنوح بل�س���ان اأحوالها وتب���وح باأعالل 

الدموع واإر�سالها لفقد حماتها ورجالها وتندب عليهم ندب الثواكل وت�ساأل عنهم 

.
)2(

اأهل المناهل وتهيج اأحزانه على م�سارع قتاله وتنادي لأجلهم واثكاله

)1(  تف�سير الأمثل, ج12, �س139.

)2(  اللهوف على قتلى الطفوف, �س230, ترجمة عّبا�س عزيزّي, �س275.
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رثاء الديار الخالية: 

ث���ّم بّي���ن ابن طاوو�س نياح تلك الّديار بل�سان الح���ال, ونحن ننقل ذلك كاماًل 

للتع���ّرف عل���ى كيفّية الإ�ستف���ادة ال�سحيحة من ل�س���ان الحال, وه���ذا اأمر مفيد 

ومنا�سب جّدًا, فهو ي�سّور الديار وكاأّنها تقول: 

ي���ا قوم اعذروني على النياحة والعوي���ل و�ساعدوني على الم�ساب الجليل, 

ف���اإّن القوم الذين اأن���دب لفراقهم واأحّن اإلى كرم اأخالقه���م كانوا �سّمار ليلي 

ونه���اري, واأنوار ظلمي واأ�سحاري, واأطناب �سرف���ي وافتخاري, واأ�سباب قّوتي 

وانت�ساري, والخلف من �سمو�سي واأقماري, كم ليلة �سّردوا باإكرامهم وح�ستي, 

و�سّيدوا باأنعامه���م حرمتي, واأ�سمعوني مناجاة اأ�سحاره���م, واأمتعوني باإيداع 

اأ�سراراهم, وكم يوم عّمروا نعي بمحافلهم, وعّطروا طبعي بف�سائلهم, اأو رووا 

ع���ودي بماء عهودهم, واذهبوا نحو�سي بنم���اء �سعودهم, وكم غر�سوا لي من 

المناقب, وحر�سوا محّلي من النوائب, وكم اأ�سبحت بهم اأت�سّرف على المنازل 

والق�سور, واأمي�س في ثوب الجذل وال�سرور, وكم اأعا�سوا في �سعابي من اأموات 

الدهور, وح�سدن���ي عليهم حكم الأّيام فاأ�سبحوا غرباء بين الأعداء, وغر�سًا 

ل�سه���ام الإعتداء, واأ�سبح���ت المكارم تقّطع بقطع اأنامله���م, والمناقب ت�سكو 

لفق���د �سمائلهم, والمحا�س���ن تزول بزوال اأع�سائه���م, والأحكام تنوح لوح�سة 

اأرجائه���م, فيا هلل من روع اأريق دمه في تلك الحروب وكمال ُنك�س علمه بتلك 

الخط���وب, ولئن عدم���ت م�ساعدة اأهل العقول وخذلن���ي عند الم�سائب جهل 

العق���ول, فاإّن لي م�سعدًا من ال�سنن الّدار�سة والأعالم الطام�سة, فاإّنها تندب 

كندب���ي وتجد مثل وج���دي وكربي, فلو �سمعتهم كيف ين���وح عليهم ل�سان حال 

ال�سل���وات, ويحّن اإليه���م اإن�سان الخلوات, وت�ستاقهم طوي���ة المكارم, وترتاح 

اإليه���م اأندية الأكارم, وتبكيهم محاريب الم�ساجد, وتناديهم ماآريب الفوائد, 
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ل�سجاك���م �سماع تل���ك الواعية النازلة, وعرفت���م تق�سيركم في هذه الم�سيبة 

ال�سامل���ة, ب���ل لو راأيتم وحدتي وانك�س���اري, وخلّو مجال�سي واآث���اري لراأيتم ما 

يوجع قلب ال�سبور, ويهي���ج اأحزان ال�سدور, لقد �سمت بي من كان يح�سدني 

م���ن الّديار, وظفرت بي اأك���ّف الأخطار, فيا �سوقاه اإلى من���زل �سكنوه ومنهل 

اأقاموا عنده وا�ستوطنوه, ليتني كنت اإن�سانًا اأفديهم حّز ال�سيوف واأدفع عنهم 

حّر الحتوف, واأ�سفي غيظي من اأهل ال�سنان, واأرّد عنهم �سهام العدوان, وهاّل 

اإذا فاتني �سرف تلك الموا�ساة الواجبة كنت محاّلً ل�سّم ج�سومهم ال�ساحبة, 

واأه���اًل لحفظ �سمائلهم من البل���ى, وم�سونًا من لوعة هذا الهجر والقلى, فاآه 

ث���ّم اآه لو كنت مخّط���ًا لتلك الأج�ساد, ومحّطًا لنفو����س اأولئك الأجواد, لبذلت 

ف���ي حفظها غاي���ة المجه���ود, ووفيت لها بقدي���م العهود, وق�سي���ت لها بع�س 

الحقوق الأوائل, ووقيتها من وقع الجنادل, وخدمتها خدمة العبد المطيع لها 

وبذل���ت لها جهد الم�ستطيع, وفر�ست لتل���ك الخدود والأو�سال فرا�س الإكرام 

والإجالل, وكنت اأبلغ منيتي من اعتناقها, واأنّور ظلمتي باإ�سراقها, فيا �سوقاه 

اإلى تلك الأماني, ويا قلقاه لغيبة اأهلي و�سكاني, فكّل حنين يق�سر عن حنيني 

وكّل دواء غيرهم ل ي�سفيني, وها اأنا قد لب�ست لفقدهم اأثواب الأحزان واأن�ست 

 التجّلد وال�سبر, وقلت يا �سلوة 
َّ
بعده���م بجلباب الأ�سجان, واأّي�س���ت اأن يلّم في

.
)1(

الأّيام موعدك الح�سر

)1( الم�سدر نف�سه, �س230  233, ترجمة عّبا�س عزيزي, �س275 279, وقد طبعت الترجمة مع المتن في هذا 

الكتاب.
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4-  �سيرة علماء الّدين:

اإ�ستخ���دم علم���اء الّدين اأي�سًا ف���ي كثير من الحالت ل�سان الح���ال في ال�سعر 

والنث���ر, وكانوا ف���ي بع�س الأحي���ان ينقلون ذلك, وه���ذا ما فعل���ه العاّلمة اأحمد 

, ومن 
)1(

النراق���ّي ف���ي كال المجالين: فمن جهٍة نج���ده قال �سعرًا بل�س���ان الحال

.
)2(

جهٍة اأخرى نراه ينقل مثل تلك الأ�سعار عن الآخرين

وذكر المحّدث النورّي حول �سيرة العلماء قائاًل:

يظهر من عمل العلم���اء و�سيرتهم الم�سهورة, ومن خالل بع�س القرائن اأّنهم 

ت�سامحوا في اإجراء حكم الكذب على ال�سعر والنثر اللذين يحمالن في ظاهرهما 

.
)3(

كذبًا ومخالفة للواقع

وطّب���ق النورّي تلك ال�سيرة ال�سائعة على المبالغات ال�سعرّية ول�سان الحال ثّم 

تحّدث عن ل�سان الحال بقوله: 

)كان العلم���اء الأخي���ار عل���ى ال���دوام ي�ستخدم���ون )ل�سان الح���ال( في النثر 

وال�سع���ر بل كانوا ي�سفون به رونقًا وجم���اًل على كلماتهم ويثبتون من خالل ذلك 

.
)4(

اأقوالهم واآراءهم(

ه���ذا كّله م�سافًا اإلى مالحظة تاأييد علماء الّدين لكثير من الأ�سعار التي كان 

ين�سده���ا ال�سعراء ال�سابقون من اأمثال الكميت والحميرّي ودعبل, واأي�سًا �سعراء 

معا�س���رون مثل المحت�س���م وعمان ال�سامانّي, ونّير التبري���زّي, واإقبال الاّلهورّي 

وغيرهم كثير.

)1(  النراقي, مثنوي طاقدي�س, �س415.

)2(  ر�سائل وم�سائل, ج1, �س246 245.

)3(  لوؤلوؤ ومرجان, �س119.

)4(  الم�سدر نف�سه, �س121.
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ال�سرائط الاّلزمة لبيان واقعة عا�سوراء بل�سان الحال:

ذكرنا فيما �سب���ق اأّن ا�ستعمال ل�سان الحال, اإذا كان بطريقٍة �سليمة وملتزمة 

وملتزم���ًا ب�سرائط محّددة, فاإّنه �سيكون �سحيح���ًا ومنطقّيًا ومورد قبول الفقهاء 

وعلم���اء الّدين لوج���ود فوائد كثيرة في���ه, اإّل اأّنه ولالأ�سف في كثي���ر من الأحيان 

بذك���ر ل�سان الحال في الكتابات اأو عل���ى الأل�سن بما يوجب الخجل والهوان, مثل 

ل�س���ان الحال الذي ينافي مباني الإ�سالم العقائدّي���ة وقيمه, ول يتالءم مع مقام 

الإمام الح�سين Q واأ�سحابه.

م���ن هنا يلزم بيان بع����س ال�سرائط والقيود الالزمة في طرح واقعة عا�سوراء 

بل�س���ان الح���ال ليّت�س���ح المي���زان والمعي���ار الحّق ال���ذي يمّيز بين ل�س���ان الحال 

ال�سحيح وبين غيره.

)-  اجتناب التداخل بين ل�سان الحال ول�سان القال:

اإّن اإ�سن���اد ال�ساعر والكاتب ل�سان الحال اإل���ى الإمام الح�سين Q اأو اأحد 

اأ�سحابه ت�سريحًا اأو تلويحًا اأو... جائز كما في اإ�سناد ل�سان القال اإليهم, فيقول 

مث���اًل بل�سان الحال: ق���ال الإمام Q كذا اأو فعل كذا.. اإّل اأّن الأمر الهاّم هنا 

هو لزوم الت�سريح بل�سان الحال في الموارد التي ل يمّيز فيها ال�سامع اأو القارئ 

بين ل�سان الحال وبين ل�سان القال.

وعليه فاإّن البع�س يفّرق ما بين ل�سان الحال في ال�سعر وبينه في النثر, باعتبار 

اأّن ا�ستخدام ل�سان الحال في ال�سعر كثير ورائج فال يحتاج اإلى قرينة اأو ت�سريح, 

واأّم����ا في النثر فيحتاج في كثير من الأحيان اإلى قرينة اأو بيان باعتبار اأّن البع�س 

.
)1(

قد يح�سب ما يقال بل�سان الحال هو من كالم الإمام الح�سين Q حقيقة

)1(    لوؤلوؤ ومرجان, �س119.
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ل���ة بعد تالوت���ه �سورة   م���ن هن���ا نجد الإم���ام علّي���ًا Q في الخطب���ة المف�سّ

{ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  }  يتحّدث عن حال الموتى على هذا النحو:

»ولئ���ن عمي���ت اآثاره���م وانقطعت اأخبارهم لق���د رجعت فيه���م اأب�سار العبر، 

و�سمع���ت عنه���م اآذان العق���ول، وتكّلموا م���ن غير جهات النط���ق، فقالوا: كلحت 

الوجوه النوا�سر، وخوت الأج�سام النواعم، ولب�سنا اأهوام البلى، وتكاءدنا �سيق 

موت فانمحت محا�سن  الم�سجع، وتوارثنا الوح�سة، وتهّكمت علينا الّربوع ال�سّ

اأج�سادن���ا، وتنّك���رت معارف �سورن���ا، وطالت في م�ساكن الوح�س���ة اإقامتنا، ولم 

.
)1(

نجد من كرب فرجاً، ول من �سيٍق مت�سعاً«

2-  الإن�سجام بين ل�سان الحال ول�سان القال:

ل ي�سّح اأن يتنافى ل�سان الحال مع خطابات الإمام Q ور�سائله ومواقفه, 

ل���ذا يلزم اجتن���اب كّل �سع���ر اأو نثر ل يتالءم م���ع الدوافع والأه���داف الوا�سحة 

الت���ي �س���ّرح بها الإمام Q ف���ي اأقواله وكلماته. على �سبي���ل المثال اإّن ل�سان 

الح���ال الذي يعتبر الإم���ام الح�سين Q كان يتحّرك ف���ي ثورته بالإ�سطرار 

دون اختي���ار من���ه, اأو اأّن الإم���ام Q واأ�سحابه ا�ست�سهدوا م���ن اأجل التكفير 

 ع���ن ع�س���اة هذه الأّم���ة ومذنبيها ه���و مخالف تمام���ًا لما جاء ف���ي كالم الإمام 

, حي���ث تح���ّدث فيه���ا 
)2(

Q ل �سّيم���ا ف���ي ر�سائل���ه الم�سه���ورة  الح�سي���ن 

الإمام Q عن اإ�سالح اأمور الأّمة, وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

واأمث���ال ذلك مّما ل يتالءم مع الق���ول اإّن الهدف من ثورته هو تح�سيل ال�سفاعة 

للمذنبي���ن اأو اأّن حركة الإمام Q كانت عن ا�سطراٍر, وعليه فال ي�سّح طرح 

مثل هذه الأمور اأو عر�سها بعنوان ل�سان الحال.

)1(  نهج البالغة, الخطبة221, �س253 254.

)2(  بحار الأنوار, ج44, �س329.
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3-  التوافق مع مقام الإمام Q وثورته:

يلزم اأن يكون ل�سان الحال من�سجمًا مع مقام الإمام Q وبقّية اأ�سحابه, 

واأن يك���ون بعي���دًا ع���ن اأّي اإفراط اأو تفريط ف���ي هذا المج���ال. وعليه فال يجوز 

اأن يك���ون ل�س���ان الحال متنافيًا م���ع علم الإمام Q وع�سمت���ه وعّزته وعّزة 

اأ�سحاب���ه, اأو اأن يك���ون مت�سّمن���ًا لمع���اٍن تحمل مفاهي���م الغلّو كما ق���د ُيقال اإّن 
 

الإم���ام Q لي����س من الب�سر اأو اأّنه في حّد الإله, وم���ا �سابه ذلك من كلمات 

المّداحي���ن التي تحمل معاني الكفر, كما يعّبر بع�سهم تقليدًا لبع�س ال�سوفّيين 

)الح�سين هو اإلهنا(.

من الموؤ�سف اأّن هذا النوع من ل�سان الحال الذي وقع في الإفراط اأو التفريط 

كثي���ر جّدًا, وهو يتناق����س تمامًا مع �سخ�سّية الإم���ام الح�سين Q و�سيرته. 

 Q على �سبيل المثال ت�سّرح بع�س الأ�سعار بل�سان الحال عن الإمام الح�سين

اأّن���ه قال: اأنا را�ٍس عّما ح�سل لزينب م���ن الهوان حّتى اأ�سبحت ُت�ساق في الأزّقة 

والأ�سواق. اإّن ثورة الإمام الح�سين Q تحمل معنى العّزة والإباء م�سافًا اإلى 

البع���د العرفانّي والترب���وّي فيها, لقد كان الإمام Q قائ���دًا مناه�سًا للظلم 

والظالمي���ن ب���كّل عّزة واإب���اء, ولم ير�س اأب���دًا بالّذّل واله���وان ل لنف�سه ول لأحٍد 

 م���ن الم�سلمي���ن ف�ساًل ع���ن عقيلة بني ها�س���م زينب الكب���رى Q اإّن كلمات 

الإم���ام Q ومواقف���ه ف���ي كثير من الم���وارد كانت تعّبر عن الع���ّزة وال�سرف 

.
)1(

والحّرّية والإباء

اإّن ال���ّذّل واله���وان ف���ي نظ���ر الإم���ام Q كان ف���ي الت�سلي���م لأم���ر يزيد 

والإ�ست�س���الم اأمامه, واأّما الأ�سر ال���ذي اأ�ساب اأهل البيت R ومنهم ال�سّيدة 

زينب O ب�سبب الدفاع عن الحّق والّدين فهو عين العّزة والفخر وال�سرف.

)1(  بحار الأنوار, ج44, �س381, و ج 45, �س9.
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هنا نذكر مثاًل من الأمثلة الكثيرة التي وقع التعبير فيها بل�سان الحال بطريقة 

خاطئ���ة وهو ما يرتبط بعلّي الأكب���ر ابن الإمام الح�سين Q وهو اأحد اأبطال 

كرب���الء الكب���ار, واأّول �سهيد من بني ها�س���م, ويوجد الكثير م���ن الروايات التي 

تتح���ّدث عن �سجاعته و�سهامته واإيثاره وع�سقه لل�سهادة في �سبيل اهلل تعالى, اإّل 

اأّن���ه ولالأ�سف نجد بع����س الأ�سعار التي قيلت فيه مّما يحّط م���ن تلك ال�سخ�سّية 

ويت�سّب���ُب ببع�س النتائج ال�سّيئة غير الالئق���ة به. ت�سّور تلك الأ�سعار علّيًا الأكبر 

�ساّب���ًا يبلغ من العمر ثمان���َي ع�سرة �سنًة, وهو يفّت�س عن �سريك���ة حياته ولكّنه ل 

يجده���ا في�ساب بالغّم وي�سع���ر والداه بالتق�سير في حّقه م���ن هذه الجهة, وقد 

كتب���ت بع�س الأ�سعار في ن�سبة مثل هذا ال���كالم اإلى الإمام الح�سين Q ولو 

بعن���وان ل�سان الح���ال ل ين�سجم مع منطق الإمام Q ومقامه, وقد عّبر كثير 

م���ن العلماء والباحثين عن الأ�سف وال�سكوى م���ن اأمثال هذه الأ�سعار فنرى مثاًل 

ال�سهيد المطّهرّي يقول: 

ب���اهلل عليكم انظروا اإل���ى هذا الكالم الذي يتفّوه به اأحيان���ًا بع�س العواّم من 

الّنا����س فيقول: كن���ت اأتمّن���ى اأن اأرى ولدي عري�س���ًا, فياأتي البع����س وين�سبه اإلى 

الإمام الح�سين Q في ظروف �سعبٍة جّدًا اأي�سًا بحيث اإّن الإمام Q لم 

.
)1(

ي�ستطع اأن يوؤّدي �سالته ب�سورتها الطبيعّية!!

اإّن ه���ذه الأ�سع���ار تتنافى مع الم�س���ادر التاريخّية المعتب���رة, ف�ساًل عن اأّنها 

ل تتنا�س���ب مع مق���ام الإمام Q ومقام علّي الأكب���ر وبقّية الأ�سحاب, وذلك 

باعتبار اأّن عمر علّي الأكبر كان يبلغ اأكثر من ثمانَي ع�سرة �سنة, وقد �سّرح ال�سهيد 

, هذا 
)2(

القا�سي الطباطبائّي في تحقيقاته اأّن عمره كان في الثمانية والع�سرين

م�سافًا اإلى اأّنه كان متزّوجًا قبل واقعة عا�سوراء.

)1(  الملحمة الح�سينّية, ج1, �س27 28.

)2(  القا�سي الطباطبائّي, )تحقيق درباره اأولين اأربعين ح�سرت �سّيد ال�سهداء( �س676.
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4-  عدم تحريف عا�سوراء با�سم ل�سان الحال:

ل ينبغي تحريف تاريخ عا�سوراء واأهدافها ودوافعها تحت عنوان ل�سان الحال, 

فف���ي كثير من الأ�سع���ار حديث عن محاول���ة الإمام Q في ي���وم عا�سوراء- 

ال���ذي لم ي�ستطع الإم���ام Q واأ�سحابه اأن يوؤّدوا في���ه ال�سالة ب�سكل عادي, 

بل اأتوا بها ب�سورة �سالة الخوف في تلك الظروف- اأن يعقد قران القا�سم على 

ابنته فاطم���ة!! اإّن اأمثال هذه الحكاية المطروحة بعن���وان ل�سان الحال في النثر 

وال�سع���ر لي�س له اأّي م�ستن���د تاريخّي, وهو تحريف وكذب قطعًا. وقد �سّرح بع�س 

ة هو الماّل ح�سين الكا�سفّي في  المحّققين الإ�سالمّيين اأّن اأّول من نقل هذه الق�سّ

.
)1(

كتابة )رو�سة ال�سهداء( على اأّنها ق�سّية واقعّية يقينًا

ه���ذا بالإ�ساف���ة اإلى اأّن الإم���ام  الح�سين Q لم يكن لدي���ه بنت تبلغ �سّن 

ال���زواج, وفي بع�س الأ�سعار ورد اأّن فاطمة هذه كانت تعي�س في المدينة المنّورة 

تنتظ���ر اأخاه���ا علّيًا الأكب���ر, ولم تذهب اإلى كرب���الء بل اإّن علّي���ًا طلب من اأخته 

�سكينة قلمًا وورقًا ليخّط لها ر�سالة. 

 Q ونجد اأي�سًا في الكثير من الق�سائد ال�سعرّية اأّن قتل الإمام الح�سين

واأ�س���ر زينب و�سهادة علّي الأكبر وما �سابه ذلك كان من اأجل ال�سفاعة للمذنبين 

من الأّمة, وفي بع�سها ينقل قول الإمام Q اأّن كربالء هي محّل الفداء الذي 

�سيقّدمه هو واأ�سحابه الإثنين وال�سبعين.

اإّن اأمث���ال ه���ذه الموارد كثيرة جّدًا في الأ�سع���ار, اإّل اأّنها تناق�س في الحقيقة 

منط���ق الإمام Q وفل�سفة ثورته, باعتبار اأّن �سهادة هوؤلء العظماء لو كانت 

م���ن اأجل التكفير عن ذن���وب الأّمة وتحقيق ال�سفاعة لهم, فه���ذا يعني اأّن الإمام 

بثورت���ه كان مرّوج���ًا للمعا�سي وم�سّجعًا عل���ى ارتكاب الذنوب, والح���ال اأّن ثورة 

)1(  الميرزا ح�سين النورّي, لوؤلوؤ ومرجان, �س184.
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عا�سوراء اإّنما قامت من اأجل الوقوف في وجه الظلم والف�ساد, وهذا ما �سّرح به 

الإمام Q في بيان الهدف من نه�سته.

لالأ�س���ف اإّن الكثير من الموا�سيع التي ُتطرح با�س���م ل�سان الحال مبتنية على 

اأ�سا����س محّرف وكاذب, اإّل اأّن بع�س المّداحي���ن وقّراء العزاء يذكرونها اعتمادًا 

على ما ي�سمعونه من الآخرين, اأو ينقلونه من الكتب غير المعتبرة, فعندما تكون 

حكاي���ة عر�س القا�س���م وفداء الإمام الح�سين Q من اأج���ل المذنبين كاذبة 

ومجعول���ة, فكيف يمكننا اأن ن�س���وغ على اأ�سا�سه �سعرًا اأو نثرًا نكتبه اأو نلقيه على 

اأ�سماع النا�س؟.

م���ن الموؤ�سف جّدًا اأّن الإفت���راء على اأئّمة اأهل البي���ت R بو�ساطة ل�سان 

الح���ال اأ�سبح اأكث���ر رواجًا من ن�سبة اأمور كاذبة اإلى اأفراد م���ن عاّمة الّنا�س. اإّن 

اإثب���ات هذا المّدع���ى يكفيه نظرة اإلى بع����س المجال�س التي تق���ام با�سم الإمام 

الح�سين Q حيث نجد جراأة كبيرة في الإفتراء من اأجل تقوية تلك المجال�س 

واإنجاحها, بل اإّن بع�س المتدّينين ي�سّجعون ذلك. وقد اأ�سار العاّلمة النراقّي في 

حديثه عن مثل هذه الق�سايا بالقول: 

الحقيقة اأّن ال�سيطان اللعين وحيث اإّنه كان في كّل مكان وياأتي عن اليمين وعن 

ال�سم���ال والخلف والأمام, وكّلما كان اأجر العم���ل اأعظم كّلما كان �سعيه لإف�ساده 

اأكث���ر, نج���د اأّن جماعة من قّراء الع���زاء ياأتون في مجال�سهم ب���كّل غّث و�سمين, 

وي���رون لزوم التو�ّسل بكّل ما يثير البكاء والحزن �سواء كان �سدقًا اأو كذبًا, وهذا 

م���ا يبطل عملهم ويحبط اأجرهم, وهم يح�سبون اأّنهم يح�سنون �سنعًا, بينما هم 

.
)1(

يرتكبون بذلك المع�سية ويتحّملون الوزر

)1(  النراقي, ر�سائل وم�سائل, ج1, �س246.
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�ساأل اأحدهم اآية اهلل الكلبايكانّي:

اأن���ا قارئ عزاء, ولكن ل معرفة ل���دي باللغة العربّية, اإّل اأّن عالقتي باأبي عبد 

اهلل الح�سي���ن Q �سديدة جّدًا, واأنا اأق���راأ المراثي بدون الإلتفات اإلى �سّحة 

ما اأنقله اأو خطئه, فهل ي�سّر ذلك ب�سيامي في �سهر رم�سان؟

فكان الجواب على النحو التالي:

ل يج����وز ن�سبة اأمر اإلى الإمام Q ف����ي الرثاء والتعزية مّما هو م�سكوك في 

.
)1(

�سّحته, وهذا يوجب بطالن ال�سيام, نعم ي�سّح ن�سبة ذلك اإلى كتاب ينقل عنه

وجاء في �سوؤال اآخر حول هذه الق�سّية:

اإّن بع����س قّراء الع���زاء ينقلون اأ�سعارًا ف���ي �سهر رم�سان تح���ت عنوان ل�سان 

الحال مّما يخالف الواقع فهل يوجب ذلك بطالن ال�سيام اأم ل؟

فكان جوابه }: اإّن نقل الأ�سعار بل�سان الحال في مورد الم�سائب والعزاء 

ل اإ�سكال فيه ما دام يتالءم مع الوقائع, واأّما نقل الق�سايا التي ل اأ�سا�س لها من 

ال�سّح���ة فه���و اأمر غير جائز, ولو ن�سب ذلك اإل���ى الإمام المع�سوم Q فاإّنه 

.
)2(

يبطل ال�سيام

5-  القدرات الالزمة لعر�س واقعة عا�سوراء بل�سان الحال:

اإّن طرح حادثة عا�سوراء بل�سان الحال لي�س لكّل اأحد, فمن اأراد اإن�ساد �سعر اأو 

كتاب���ة نثٍر في ذلك ينبغي اأن يتمّت���ع بمعرفة وا�سعة في تاريخ عا�سوراء واأبطالها, 

وكذا بالن�سبة اإلى الجبهة المقابلة من اأعداء الإمام Q, م�سافًا اإلى القدرة 

على التحليل ال�سحيح لعا�سوراء والق�سايا المتعّلقة بها.

)1(  اآية اهلل الكلبايكانّي, مجمع الم�سائل, ج1, �س265.

)2(  الم�سدر نف�سه, �س266.
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الم�ساحة التي ي�ستخدم فيها ل�سان الحال:

ذكرن���ا فيم���ا �سبق اأّن عر�س واقع���ة عا�سوراء بل�سان الح���ال فّن قائم بحّد 

ذاته, اإّل اأّنه في الوقت نف�سه يمكن اأن يكون له تاأثير قوي في الو�سائل الأدبّية 

الت���ي ت�سّب في خدم���ة ر�سالة عا�س���وراء وبي���ان �سورتها الحقيقّي���ة ووجهها 

النا�سع.

مّم���ا ل �س���ّك فيه اأّن الو�سائ���ل الفّنّية في عالمنا المعا�سر له���ا تاأثير كبير في 

تبلي���غ اأّية ر�سال���ة اأو دعوة بي���ن الّنا�س, فالفّن ه���و اأكثر الأدوات تاأثي���رًا واأهّمها 

واأعمقه���ا في بي���ان الوقائع والتاري���خ الإ�سالمّي. اإّن الو�سائ���ل الفّنّية ت�ستطيع اأن 

تبّي���ن خطابات كثيرة وبالغات عديدة في اأقّل م���ّدة زمنّية باأبلغ ل�سان, فالدعوة 

الثابت���ة والخالدة هي التي ت�ستفيد من تلك الأدوات باأكبر قدر ممكن, وهذا اأحد 

وج���وه الإعجاز القراآنّي وخل���وده, حيث كان يتمّتع باأبلغ بي���ان واأف�سحه, وكذلك 

ف���اإّن �سبب ثبات عا�سوراء ور�سوخها في اأذه���ان الّنا�س وقلوبهم اإّنما هو عر�سها 

بو�سائل فّنّية قوّية وبليغة.

اإّن العنا�سر الفّنّية الراقية الموجودة في نه�سة عا�سوراء والتي تحّققت باإرادة 

اهلل تعالى على يدي الإمام الح�سين Q متنّوعة وكثيرة جّدًا وكّلها يحتاج اإلى 

تحلي����ل ودرا�سة عميقة, وذلك مث����ل: الزمان والمكان- اختي����ار اأف�سل الأ�سحاب 

 Q واأعظمه���م- كيفّية الم�سير اإلى كربالء- ت�سل�سل الأحداث- خطب الإمام الح�سين

وكلمات اأ�سحابه واأ�سعارهم المليئة بالف�ساحة والبالغة وغير ذلك..

نح���ن هنا وحي���ث اإّننا ب�سدد بيان العالقة القائمة بي���ن الو�سائل الفّنّية وبين 

ل�سان الح���ال, فاإّننا �سنتعّر�س ب�سكل مخت�سر اإلى تل���ك الو�سائل والعالقة بينها 

وبين ل�سان الحال.
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ال�سعر: اأ- 

يع���ّد ال�سع���ر من اأجم���ل الو�سائ���ل الأدبّي���ة واأكثره���ا جاذبّية في بي���ان واقعة 

عا�سوراء وتو�سيح درو�سها وعبرها, فبعد حادثة كربالء اأن�سدت ق�سائد �سعرّية 

كثي���رة بلغات مختلف���ة ل �سّيما العربّية منها والفار�سّية, ول���و اأمكن جمع كّل تلك 

الأ�سعار لظهرت ب�سورة ع�سرات الر�سائل والكتب. وقد بّين ال�سعراء المقتدرون 

ف���ي تلك الق�سائد الوجه النا�سع لعا�سوراء من عّدة جهات �سواٌء منها العاطفّية 

والعرفانّية والملحمّية وغيرها, كما اأّنها ك�سفت القناع عن حقيقة اأعداء عا�سوراء 

من الأموّيين والعّبا�سّيين واأتباعهم اأمام الأّمة.

فيم���ا م�سى قام به���ذه الم�سوؤولّية ب�سكل رائ���ع �سعراء من اأمث���ال الكميت الأ�سدّي 

والحمي���رّي ودعب���ل الخزاعّي وغيرهم, وهذا ما يظهر جلّيًا ف���ي ق�سائد الكميت كما 

ف���ي الها�سمّيات التي تعّد من روائع ال�سعر الكبرى بحيث اإّن الكميت زلزل من خاللها 

اأركان عر����س الحكومة الأموّية, وطالب فيها بحكومة العدل وف�سح في طّياتها جرائم 

.
)1(

الأموّيين ون�سر من خاللها ف�سائل اأهل البيت R بو�ساطة المدح والرثاء

وم���ن الأعم���ال الأدبّي���ة العا�سورائّي���ة العظيم���ة الق�سي���دة المعروف���ة لل�سّيد 

.
)2(

اإ�سماعيل الحميرّي )اأمرر على جدث الح�سين, فقل لأعظمه الزكّية...(

بعد تلك المرحلة ا�ستمّر كبار ال�سعراء قرنًا بعد اآخر في بيان الأبعاد المختلفة 

لكربالء, مث���ل البعد العاطفّي والملحمّي والعرفانّي باأعلى الم�ستويات من خالل 

اإن�ساد الق�سائد الرائعة بمعاٍن بليغة جّدًا, م�ستفيدين في ذلك من كلمات الإمام 

الح�سين Q ول�سان حال���ه, وهذا ما انت�سر وا�سعًا جّدًا في زماننا المعا�سر, 

حي���ث عر�سوا بل�سان القال والحال م�ستلهمين م���ن عا�سوراء مفاهيم عالية مثل 

)1(  العاّلمة الأميني, الغدير, ج2, �س181, ها�سمّيات الكميت )البيت رقم 578(.

)2(  اأبو الفرج الأ�سفهاني, الأغاني, ج7, �س240 -241.
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رف����س الظلم والمطالبة بالعدل والتم�ّسك بالحّق والعّزة والحّرّية, وتطبيق الحّق 

والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وال�سهادة في �سبيل اهلل, ومظلومّية 

اأهل البيت R وحّقهم المغت�سب.

 من روائع 
)1(

عل���ى �سبيل المثال تعّد الف�سول الثنا ع�سر لمحت�س���م الكا�سانّي

الأدب العا�سورائ���ّي باّللغة الفار�سّية, واإن اقت�سر في طرحه كربالء بل�سان القال 

والحال على البعد العاطفّي والرثائّي وحده.

وك���ذا عم���ان ال�سامانّي ال���ذي �سّلط ال�سوء عل���ى البعد العرفان���ّي لعا�سوراء, واإن 

تعّر�س في بع�س الموارد للبعد الملحمّي فيها حيث بّين الوجه الرائع لأبطال كربالء.

اإّن الق�سائ���د العا�سورائّي���ة الرائعة كثيرة جّدًا, وق���د جمعت في بع�س الكتب 

, وي�س���ّكل ل�سان الحال فيه���ا جزءًا كبيرًا وهاّمًا منه���ا. ومن اأمثال ذلك 
)2(

اأي�س���ًا

لة ل� )ف���را( تحت عن���وان )عا�سورا حما�س���ه مكّرر( اأي  اأي�س���ًا الأ�سع���ار المف�سّ

 
)3(

عا�س���وراء ملحمة متج���ّددة, وكذلك الف�سول الثنا ع�سر للغ���روّي الأ�سفهانّي

.
)5(

 واإقبال الاّلهورّي
)4(

والأ�سعار النّيرة للتبريزّي

تحّدث ال�ساع����ر والمحّدث الكبير من اأهل ال�سّنة اإقبال الاّلهورّي عن الجانب 

لة, وتعّر�س مو�ّسع����ًا في اأ�سعاره اإلى مفهوم  الملحمّي م����ن عا�سوراء ب�سورة مف�سّ

الحّرّي����ة ورف�����س الظل����م, وحّث الّنا�����س على اأخذ العب����ر والدرو�س م����ن المدر�سة 

. وقد ذكر الأ�ستاذ ال�سهيد المطّهرّي هذه الأ�سعار كنموذج على ل�سان 
)6(

الح�سينّية

)1(  ر�سا مع�سومي, اأ�سك �سفق, ج1, �س256.

)2(  الم�سدر نف�سه, الف�سل الخام�س.

)3(  الم�سدر نف�سه, �س381.

)4(  نف�س الم�سدر, �س342  345  376.

)5(  )كليات اأ�سعار فار�سي مولنا اإقبال الالهوري( مع مقّدمة اأحمد �سرو�س, �س74 75.

)6(  الم�سدر ال�سابق.
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.
)1(
Q الحال الذي يعك�س الحقيقة والواقع من �سخ�سّية الإمام الح�سين

 Q م�سافًا اإلى هذا الجانب يوجد �سعراء ا�ستلهموا من خطب الإمام الح�سين

و�سعارات���ه التي رفعها عاليًا وقالوا فيها بل�سان الح���ال العديد من الق�سائد التي 

تتن���اول البعد ال�سيا�س���ّي والإجتماعّي من واقعة كرب���الء, اإّل اأّنه ولالأ�سف هناك 

الكثي���ر م���ن الأ�سعار ال�سعيفة والتي ل اأ�سا�س لها وهم ك���ّم لي�س بقليل ي�سّب في 

الحقيقة في الجهة المقابلة لأه���داف عا�سوراء, فبدًل من التاأكيد على �سعارات 

مث���ل مقاومة الظل���م والظالمي���ن, ومواجهة الف�س���اد والمف�سدي���ن نجدها ترّوج 

لرت���كاب المعا�سي والإ�ستهتار بالتكاليف ال�سرعّية, وقد اأ�سرنا �سابقًا في طّيات 

البحث اإلى طائفة من هذه الأ�سعار التحريفّية.

ة والم�سرحّية: الق�سّ ب- 

اإّن واقع���ة عا�س���وراء, واإن كان���ت اأكب���ر م���ن اأن يحي���ط به���ا الق�س�سّي���ون اأو 

غيره���م م���ن اأ�سح���اب الفن���ون, اإّل اأّن ل���كّل من الق�س����س المكتوب���ة والأفالم 

الممّثلة والم�سرحّيات المعرو�سة تاأثي���ره الخا�ّس في تبليغ الر�سالة العا�سورائّية 

وتج�سي���د العواطف والأحا�سي�س والملحم���ة الح�سينّية. اإّن كربالء حادثة عظيمة 

يمك���ن اأن ُيكتب فيها اآلف الم�سّنفات من النثر الأدب���ّي, فت�سوير حركة الإمام 
 

الح�سين Q من المدينة اإلى مّكة, ومنها اإلى كربالء ماّدة قّيمة جّدًا في يد 

���ة والتمثيلّية لن يكتفي هنا  الكّت���اب والم�سّنفين. وم���ن الوا�سح اأّن موؤّلف الق�سّ

بنق���ل ما ورد في الروايات, بل �سي�ستفيد من خ�سائ�س هوؤلء الأبطال واأحوالهم 

 Q و�سيرته���م, ومن خ���الل الخطب والح���وارات وم�سلكّية الإم���ام الح�سين

واأ�سحابه يمكن كتابة اأجمل الق�س�س واأكثر التمثيلّيات جاذبّية وتاأثيرًا من خالل 

عر�س الخواطر الذهنّية التي عا�سها اأولئك الأبطال المجاهدون والم�سّحون.

)1(  ال�سهيد المطّهرّي, مجموعة اآثار, ج17, �س613.

ءلروشمع رللمأ لامبميفللمحأا قمسل ريثأت
97



م���ن البديهّي اأّنه ينبغي لمن اأراد الدخول في ه���ذا الميدان اأن يمتلك معرفة 

كافية عن اأبطال هذه الواقعة من جهة خ�سالهم و�سيرتهم الفردّية والإجتماعّية 

وعالقاته���م باأقاربه���م, واأن يك���ون لدي���ه الق���درة عل���ى التحلي���ل ال�سحيح حول 

عا�شوراء.

اإّن تاأثي���ر مثل هذه الأدوات الفّنّية كبير جّدًا, فف���ي بع�س الأحيان يمتّد تاأثير 

���ة واحدة رائعة اأو تمثيلّي���ة ممتازة على كثير من الّنا�س ليوجد تغييرًا وتحّوًل  ق�سّ

جذرّي���ًا فيه���م. لذا ينبغ���ي على الح���وزات العلمّي���ة والمراكز الثقافّي���ة والنظام 

الإ�سالم���ّي اأن ي�ستفي���د من هذه الو�سائ���ل الفّنّية ب�سكل وا�س���ع, واأن ي�سّجع كّتاب 

الق�س����س والم�سرحّي���ات للت�سني���ف والإب���داع ف���ي ه���ذا المجال, ب���ل ويمكننا 

الإ�ستفادة من كثير من الأ�سخا�س الذين ل يعادوننا واإن لم يكونوا معنا.

م���ن المعروف لدى الجميع اأّن كتاب )بينوايان( يعّد اأثرًا اأدبّيًا رائعًا وخالدًا, 

وهو كتاب يحتوي في ق�سٍم كبيٍر منه على الحروب الفرن�سّية بالرغم من اأّنه لي�س 

ة وحكاية, اإّل اأّن المرء يجده حين مطالعته مليئًا بالوقائع التاريخّية  اأكثر من ق�سّ

ويت�سّمن جزءًا هاّمًا من تاريخ فرن�سا, ولكن باأ�سلوب اأدبّي وا�سح وجّذاب.

واإّن واقع���ة كرب���الء والمعركة الت���ي دارت بين الإم���ام الح�سين Q وبين 

يزيد تعّد مو�سوعًا كاماًل وماّدة تاّمة لإبداع مثل تلك الق�س�س والحكايات.

ج - الفنون الم�سرحّية:

اإّن حادث���ة عا�سوراء واإن لم توجد من اأجل التمثيل اإّل اأّنها تحمل قابلّية كبيرة 

للعر�س التمثيلّي والم�سرحّي, بل يمكن القول اإّن العناية الإلهّية ر�سمت عا�سوراء 

باأبه���ى ال�سور واأكملها قبل اأن يتناولها اأح���د بال�سرح والبيان والتحليل بالو�سائل 

الفّنّية والأدبّية. يقول بع�س الباحثين في هذا ال�ساأن:
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عندم���ا يقراأ المرء تاري���خ عا�سوراء يرى فيه���ا ا�ستعدادًا كبي���رًا لإبداع مثيل 

له���ا, فكم���ا اأّن الق���راآن الكريم لم يوجد من اأج���ل وقعه المو�سيق���ّي اإّل اأّنه يتمّتع 

بهذه ال�سفة, كذلك واقعة عا�سوراء على الرغم من اأّنها لم توجد للتمثيل اإّل اأّن 

قابلّيتها لذلك عظيمة جّدًا, ولعّل لدى اأبي عبد اهلل الح�سين Q وجهة نظر 

في هذا المو�سوع اإّل اأّن ظروف هذه الحادثة كاأّنها ت�سّرح باأّنها وجدت من اأجل 

.
)1(

اأن تعر�س في الواقع حّية ومج�ّسدة

تع���ّد التعزية والت�سّبه التمثيل���ّي بحادثة كربالء من الو�سائ���ل الفّنّية القديمة 

ج���ّدًا, وقد لفتت اأنظ���ار العلماء والفقهاء اإليها, فاأّيده���ا بع�س ورف�سها اآخرون, 

واإن كان���وا في زماننا هذا ل يعار�سون اأ�سل التعزية والتمثيل العا�سورائّي, بل اإّن 

�سكواه���م من بع�س الممار�س���ات وال�سعارات التي تتناق�س م���ع معارف الإ�سالم 

والثورة الح�سينّية.

نح���ن هنا, وم���ن اأجل معرف���ة ح���دود الإ�ستفادة م���ن الفن���ون الإ�ستعرا�سّية 

والتمثيلّي���ة بل�سان الحال ن�سير اإلى اأركان هذه العرو����س الفّنّية, فاإّن ذلك يعتبر 

مفيدًا ومنا�سبًا.

يعتم���د كّل ن����سّ تمثيلّي- �س���واء منه التاريخ���ّي وغير التاريخ���ّي- على ثالثة 

عنا�سر رئي�سّية م�سافًا اإلى الهدف الذي ُدّون ذلك الن�ّس لأجله:

الممّثلون: الذين ينّفذون الن�ّس التمثيلّي. اأ- 

ب- العم���ل ال���ذي يقوم ب���ه الممّثلون م���ن اأجل اإظه���ار خ�ساله���م واأمانيهم 

وتطّلعاته���م واأهدافهم, فاإّن الدور الذي يوؤّدي���ه الممّثل ي�ستطيع اأن يج�ّسم 

.
)2(

اأمام الم�ساهدين ما يمّر على ذهنه ويخطر في باله ويتحّرك في داخله

)1(  ال�سهيد المطّهرّي, مجموعة اآثار, ج17, �س368.

)2(  اإبراهيم مكي )�سناخت عوامل نماي�س(, �س87.
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ج- ال���كالم والحوار ال���ذي يقع اأثناء التمثيل والعر�س, وه���ذا له نتائج كثيرة 

وفوائد عديدة:

1-  يو�ّسع الواقعة ويحّرك الأحداث.

���ح خ�س���ال وخ�سائ�س الممّثلين )�س���واٌء المتكّلم منه���م اأو المخاطب  2-  يو�سّ

بالكالم اأو من يتكّلم عنه(.

3-  يبّين العالقات القائمة بين الممّثلين والروابط الموجودة بينهم.

4-  يظهر الأفكار والعقائد التي يحملها الممّثلون.

5-  ير�س���م وي�سّور الوقائع التي تقع في الخارج في اأذهان الم�ساهدين ت�سويرًا 

تاّمًا.

6-  يحّدد موقع الحادثة.

7-  ويحّدد زمانها اأي�سًا.

ة به من  8-  يهّي���ئ مناخ���ًا محّددًا لكّل تمثيلّي���ة؛ لأّن كاّلً منها له اأج���واوؤه الخا�سّ

الف���رح اأو الحزن اأو غير ذل���ك, والحوار الذي يدور اأثن���اء العر�س هو الموؤّثر 

.
)1(

الأكبر في تحقيق ذلك

م���ن الوا�سح اأّنه لو اأراد ممّثلو واقعة عا�سوراء الو�سول اإلى عمق هذه الحادثة 

وما كان يرمي اإليه اأ�سحابها فاإّنهم لن يقنعوا بما ورد في المنقولت التاريخّية, 

ب���ل �سي�ستفي���دون من الق���ّوة الخيالّية لديهم م���ن اأجل ت�سوير ح���الت اأ�سحاب 

الإمام الح�سي���ن Q واأفكارهم واأحوال اأعدائه���م وعقائدهم, فنحن نواجه 

في ثورة عا�سوراء �سخ�سّيات فا�سلة رفيعة ل مثيل لها في التاريخ. اإّن بطل هذه 

الواقع���ة الكبرى في كربالء هو الإمام الح�سين Q الذي وقف معه اأ�سحابه 

م���ن اأهل الت�سحية والإيثار للدفاع عن الّدي���ن والقيم الإلهّية بدون اأن يخطر في 

)1(  اإبراهيم مكي )�سناخت عوامل نماي�س(, �س105.
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بالهم خالل ذلك كّله �سيء غير ر�سا اهلل �سبحانه حّتى تجاوزوا كّل تلك العقبات 

وال�سعاب.

بعد كربالء كان بطل هذه الحادثة ال�سّيدة زينب الكبرى O التي اأو�سلت 

ر�سال���ة دماء ال�سهداء اإلى العالم كّله ولي�س الم�سلمين فقط. من جهٍة اأخرى كان 

يق���ف في وجه ه���وؤلء اأنا�س لي�س لديهم غاي���ة �سوى الّدنيا والج���اه وال�سلطة. اإّن 

في ا�ستطاع���ة الممّثلين تج�سي���د خ�سائ�س الإمام الح�سي���ن Q واأ�سحابه 

خارجًا, واأي�سًا خ�سال يزيد وابن زياد واأتباعهما وبيان اأهداف كّل من الطرفين 

من خالل المنقولت التاريخّية ول�سان الحال.

تعتب���ر الحركة في �ساح���ة التمثيل الركن الثان���ي في اأّي عر����س, ولها اأهّمّية 

ة في اإلقاء المفاهيم الدراماتّية, واإظهار العرو�س التمثيلّية. خا�سّ

اإّن الأعمال الدراماتّية هي الأعمال التي لها تاأثير في ربط الوقائع المتالحقة 

ة, وفي اإظهار خ�سائ�س الممّثلين و�سفاتهم, وفي اإيجاد الأجواء المالئمة  للق�سّ

للوقائ���ع والأح���داث, وبكلمة واح���دة اإّن الأعمال الدراماتّية ه���ي التي تحّقق ما 

يل���ي: تهيئة الأجواء المالئم���ة, وتقوية ال�سخ�سّيات, وتف�سي���ل الن�ّس التمثيلّي 

وتو�سعته.

وم���ن الأعم���ال الفّنّية في الن����سّ التمثيلّي اإيج���اد التنّوع في م�س���رح التمثيل 

للنجاة من الروتين وتوّجه الم�ساهدين اإلى نقطة واحدة فقط.

اإّن واقع���ة عا�س���وراء تتمّتع ب���كّل الخ�سائ�س التي ذكرناها حّت���ى الآن, ونجد 

ل�سان الحال له تاأثيره الخا�ّس فيها جميعًا؛ لأّن تو�سيح وتف�سيل كثير من الأمور 

والأعم���ال المذكورة اآنفًا يعج���ز عنها ل�سان القال, على �سبي���ل المثال ومن اأجل 

اإيج���اد التنّوع يمكن الإ�ستفادة من الم���زاح وال�سحك الذي ح�سل ليلة عا�سوراء 

ونهارها لدى بع����س الأ�سحاب لت�سوير الحالت العاطفّي���ة والمعنوّية لأ�سحاب 
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الإم���ام الح�سي���ن Q, وبذلك يمكننا الخروج من الروتي���ن الذي قد ي�سيب 

العمل الم�سرحّي والتمثيلّي.

ومن اأجل تو�سعة الن�ّس التمثيلّي لواقعة عا�سوراء يمكن طرح عّدة مو�سوعات 

مث���ل: ح�سور الأّم ودورها ف���ي كربالء, ودور المراأة والأطف���ال والفتية والفتيات 

فيه���ا, بل ال�سي���وخ والعجائ���ز اأي�س���ًا, والرابطة بي���ن الأ�سحاب وبي���ن اإمامهم, 

ون�س���رة اأبي الف�سل لأخيه الح�سي���ن Q واإيثاره له وتعاطفه معه وت�سحياته 

اأمام���ه. اإّن عر�س مثل ه���ذه المو�سوعات المتوّفرة في حادث���ة كربالء مع العبر 

والدرو����س الم�ستفادة منها �سمن قوالب فّنّي���ة له اأثر اأكبر واأقوى واأ�سّد وطاأة في 

قلوب النا�س وعقولهم.
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النتيجة:

يّت�سح مّما �سبق:

1-  يع���ّد ل�سان الح���ال من الو�سائل الت���ي ا�ستخدمها علماء الّدي���ن عبر التاريخ 

حيث اعتبروها متوافقة مع الموازين ال�سرعّية.

2-  اإّن عر����س واقعة عا�سوراء بل�سان الحال, واإن كان �سائغًا, اإّل اأّنه لي�س مطلقًا 

وم���ن دون اأّية قي���ود و�سروط, بل يجب اجتناب اأّية ق�سّي���ة تتنافى مع المباني 

الدينّية والعقائدّية ومع مقام الإمام الح�سين Q وبقّية اأ�سحابه.

3-  بناًء على ال�سروط الالزمة ل�ستخدام ل�سان الحال فلي�س كّل اأحد ي�ستطيع اأن 

يتن���اول الق�سايا من خالله, واإّنما يق���در على ذلك من كان لديه اّطالع وا�سع 

على حادثة عا�س���وراء و�سيرة الإمام الح�سي���ن Q واأ�سحابه م�سافًا اإلى 

القدرة على التحليل ال�سحيح لنه�سة الإمام Q واأهدافها.

4-  اإّن اأّي م���ورد يفتق���د فيه ل�سان الحال ال�سرائط الالزم���ة �سيكون حرامًا, ولو 

ن�سب لالإمام المع�سوم Q لكان مبطاًل لل�سيام اأي�سًا.

5-  م���ع اللتفات اإلى فري�سة الأمر بالمع���روف والنهي عن المنكر فاإّن الت�سجيع 

على ن�سر المعارف بو�ساطة ل�سان الحال ب�سرائطه يعّد من المعروف, كما اأّن 

ن�سر ل�سان الحال الذي ل يلتزم بالموازين ال�سرعّية يعتبر من المنكرات التي 

يجب النهي عنها ووقوف الجميع في وجهها ل �سّيما علماء الّدين وفقهاوؤه.

6-  يج���ب البتعاد عن المجال�س التي ُيقال فيها ل�سان الحال غير الملتزم وعدم 

الإ�سغ���اء اإليها باعتبار اأّنها من مجال�س المع�سي���ة, فاأّي ذنب اأكبر من ن�سبة 

اأمر م�سين اأو فرية اإلى الإمام المع�سوم Q؟! فكما اأّن الكذب والتحريف 

والتوهي���ن يعتبر حرام���ًا ل �سّيما بالن�سبة اإلى الإم���ام الح�سين Q واأهل 
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البيت R, كذلك فاإّن ح�سور تلك المجال�س يعّد حرامًا.

7-  اإّن دائرة ا�ستخدام ل�سان الحال وا�سعة جّدًا, وقد اأ�سرنا اإلى اأّن ل�سان الحال 

عامل موؤّثر جّدًا في كثير من الو�سائل الفّنّية والأدبّية.

ونبق���ى على اأمل باليوم الذي ي�ستطيع فيه الكّت���اب والباحثون والفّنانون ن�سر 

ة بهم,  واقعة عا�سوراء بكّل درو�سها وعبرها من خالل و�سائلهم واأدواتهم الخا�سّ

ل �سّيما الو�سائل والأدوات الفّنّية البليغة.
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نصائح كافية ومواعظ شافية ألهل المنبر وقّراء التعزية)))

ينبغ���ي لأهل المنبر وق���ّراء التعزية, مراعاة اأ�سياء حّت���ى ي�سيروا مّمن عّظم 

�سعائر اهلل ووّفق لهداية عباد اهلل. 

الأّول: الإخال�س والجتناب من الّرياء:

فق���د روي عن النبّي P قال: »اإّن اأخوف ما اأخاف عليكم ال�سرك الأ�سغر«, 

قيل: وما ال�سرك الأ�سغر يا ر�سول اهلل؟ قال: »الّرياء« قال: »يقول اهلل عزَّ وجّل 

ي���وم القيام���ة اإذا جازى العب���اد باأعمالهم: اذهبوا اإلى الذي���ن كنتم تراوؤون في 

.
)2(

الدنيا هل تجدون عندهم ثواب اأعمالكم«

وق���ال ال�سادق Q لعّباد بن كثير الب�سرّي في الم�سجد: »ويلك يا عّباد، 

.
)3(

اإّياك والّرياء فاإّنه من عمل لغير اهلل وكله اهلل اإلى من عمل له«

فينبغي اأن يق�سد بوعظه وجه اهلل تعالى وامتثال اأمره و�سالح نف�سه واإر�ساد 

عب���اده اإلى معالم دين���ه, ول يق�سد بذلك عر�س الدني���ا في�سير من الأخ�سرين 

.
)4(

اأعماًل {ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ًڻ}

ومرتب���ة الإخال����س عظيمة المق���دار كثيرة الأخط���ار دقيقة المعن���ى �سعبة 

ا�س القّمي }, وقد اأوردها في خاتمة كتابه نف�س المهموم. ث الثَّبت الجليل الحاج ال�سيخ عبَّ )1( المحدِّ

)2( المجل�سّي, بحار الأنوار, ج69, �س266.

)3( الكليني, الكافي, ج2, �س293.

)4( �سورة الكهف, الآية: 104.



المرتقى يحتاج طالبها اإلى نظر دقيق ومجاهدة تاّمة, وينبغي اأن يعمل بما يقول 

لئاّل ي�سير مثله مثل ال�سراج ي�سيء للّنا�س ويحرق نف�سه.

الثاني: ال�سدق:  

فق���د روي ع���ن ال�سادق Q: »اإّن اهلل ع���زَّ وجّل لم يبعث نبّي���اً اإّل ب�سدق 

.
)1(

الحديث واأداء الأمانة اإلى البّر والفاجر«

وع���ن اأبي كهم�س ق���ال: قلت لأبي عب���د اهلل Q: عبد اهلل ب���ن اأبي يعفور 

يق���روؤك ال�س���الم, قال: »علي���ك وعليه ال�س���الم، اإذا اأتي���ت عبد اهلل فاق���راأه مّني 

 Q ال�س���الم وق���ل له: اإّن جعفر بن محّمد يقول ل���ك: اأنظر ما بلغ به علّي

 عن���د ر�س���ول اهلل P فالزم���ه فاإّن علّي���اً Q اإّنما بلغ ما بلغ ب���ه عند ر�سول 

.
)2(

اهلل P ب�سدق الحديث واأداء الأمانة«

وقال اأبو عبد اهلل Q: »ل تنظروا اإلى طول ركوع الرجل و�سجوده فاإّن ذلك �سيء 

.
)3(

اعتاده فلو تركه ا�ستوح�ص لذلك، ولكن انظروا اإلى �سدق حديثه واأداء اأمانته«

فيجتن���ب الك���ذب والفتراء على اهلل تعال���ى وعلى حججه وعل���ى العلماء, ول 

يخلط الحديث ول يدّل�س ول ينقل الكذب بعنوان ل�سان الحال.

فع���ن اأبي جعف���رQ: »اإّن اهلل عزَّ وجّل جعل لل�سّر اأقف���اًل وجعل مفاتيح 

.
)4(

تلك الأقفال ال�سراب، والكذب �سرٌّ من ال�سراب«

)1( الكليني, الكافي, ج2, �س104.

)2( الم�سدر ال�سابق.

)3( الم�سدر ال�سابق, �س105.

ال�سابق, �س339. قال العاّلمة المجل�سّي في مراآة العقول: كاأّن المراد بالأقفال الأمور المانعة من ارتكاب  )4( الم�سدر 

ال�سرور من العقل وما يتبعه وي�ستلزمه من الحياء من اهلل ومن الخلق, والتفّكر في قبحها وعقوباتها ومفا�سدها الدنيوّية 

والأخروّية, وال�سراب يزيل العقل وبزوالها ترتفع جميع تلك الموانع فتفتح جميع القفال, وكاأّن المراد بالكذب الذي 

هو �سّر من ال�سراب الكذب على اهلل وعلى حججه R وتحليل الأ�سربة المحّرمة ثمرة من ثمرات هذا الكذب, فاإّن 

المخالفين بمثل ذلك حّللوها, وقد يقال: ال�سّر في الثاني اأي�سًا �سفة م�سّبهة و« من« تعليلّية, والمعنى: اأّن الكذب اأي�سًا 

�سّر ين�ساأ من ال�سراب, لئاّل ينافي ما ياأتي في كتاب الأ�سربة« اأّن �سرب الخمر اأكبر الكبائر«.
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.
)1(

وعنهQ قال: »اإّن الكذب هو خراب الإيمان«

وق���ال اأمير الموؤمنينQ: »ل يجد عبد حقيقة الإيمان حّتى يدع الكذب 

.
)2(

جّده وهزله«

وق���ال علّي بن الح�سي���نQ: »اّتقوا الكذب ال�سغير من���ه والكبير في كّل 

. اإلى غير 
)3(

ج���دٍّ وه���زل، ف���اإّن الرجل اإذا كذب ف���ي ال�سغير اجتراأ على الكبي���ر«

ذلك..

الثالث: الجتناب عن الغناء:

)ف���ي( البحار ع���ن تف�سير العّيا�سّي ع���ن اأبي جعفر Q ق���ال: كنت عند 

اأب���ي عب���د اهلل Q قال له رجل: باأبي واأّمي, اإّني اأدخ���ل كنيفًا لي ولي جيران 

وعنده���م جواٍر يتغنين وي�سربن بالعود فربما اأطلت الجلو�س ا�ستماعًا مّني لهّن, 

فق���ال: »ل تفع���ل«, فق���ال الرجل: واهلل ما هو �س���يء اآتيه برجلي اإّنم���ا هو �سماع 

اأ�سمع���ه باأذني! فقال له: »)تاهلل( اأن���ت اأما �سمعت اهلل يقول: {ېئ  ېئ  ىئ   

ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  } ؟«, ق���ال: بل���ى واهلل, فكاأّن���ي لم اأ�سمع هذه 
الآي���ة ق���ّط م���ن كتاب اهلل من عجم���ّي و ل من عرب���ّي )ل جرم( اإّن���ي ل اأعود اإن 

�س���اء اهلل واإّن���ي اأ�ستغف���ر اهلل, فقال له: »ق���م فاغت�سل و�س���ّل ما بدا ل���ك، فاإّنك 

كن���ت مقيم���اً عل���ى اأمر عظيم ما كان اأ�س���واأ حالك لو مّت عل���ى ذلك، احمد اهلل 

)ا�ستغف���ر اهلل( و�سل���ه التوب���ة من كّل ما يك���ره، اإّنه ل يك���ره اإّل القبيح والقبيح 

.
)4(

دعه لأهله فاإّن لكلٍّ اأهاًل«

)1( الكليني, الكافي, ج2, �س339.

)2( المجل�سي, بحار الأنوار, ج69, �س262.

)3( الكليني, الكافي, ج2, �س338.

)4( المجل�سي, بحار الأنوار, ج6, �س34.
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الرابع: اأن ل يرّوج الباطل ول يمدح الفا�سق والفاجر:

.
)1(

فعن النبّي P قال: »اإذا مدح الفاجر اهتّز العر�ص وغ�سب الّرّب«

الخام�ص: اأن ل يهين عظماء الّدين.

.R ال�ساد�ص: ل يف�سي اأ�سرار اآل محّمد

ال�سابع: اأن ل يف�سد في الأر�س ول يثير الفتنة.

الثام���ن: اأن ل يعي���ن الظلم���ة,  ق���ال اهلل تعال���ى: {ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    

.
)2(

ڱ  ڱ  } 
وف���ي الخبر عن ر�س���ول اهلل P قال: »اإذا كان يوم القيامة ن���ادى مناٍد: اأين 

الظلم���ة واأعوانه���م، م���ن لق له���م دواًة اأو ربط له���م كي�ساً اأو مدَّ له���م مّدة قلم 

 .
)3(

فاح�سروهم معهم«

وف���ي و�سّي���ة اأمير الموؤمني���ن Q لكميل: »يا كمي���ل، اإّياك والتط���ّرق اإلى 

اأب���واب الظالمي���ن ول تخالط بهم ..« اإلى اأن قال: »ي���ا كميل، اإذا ا�سطررت اإلى 

ح�سوره���م ف���داوم ذكر اهلل تعالى وتوّكل عليه وا�ستعذ باهلل من �سّرهم واطرق 

عنهم واأنكر بقلبك فعلهم واجهر بتعظيم اهلل تعالى لت�سمعهم فاإّنهم يهابونك 

.
)4(

وتكفى �سّرهم«

وق���ال علّي بن الح�سي���ن Q في كتابه للزه���رّي بعد اأن ح���ّذره من اإعانة 

الظلمة على ظلمهم: »اأولي�ص بدعائه اإّياك حين دعاك جعلوك قطباً اأداروا بك 

رح���ى مظالمه���م، وج�سراً يعبرون علي���ك اإلى بالياهم، و�سّلم���اً اإلى �ساللتهم، 

)1( المجل�سي, بحار الأنوار, ج74, �س150.

)2( �سورة هود, الآية: 113.

)3( المجل�سي, بحار الأنوار, ج72, �س372.

)4( الم�سدر ال�سابق, ج74, �س269.
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داعي���اً اإل���ى غّيهم، �سال���كاً �سبيلهم، يدخلون ب���ك ال�سّك على العلم���اء ويقتادون 

ب���ك قل���وب الجّهال اإليهم، فلم يبلغ اأخ�ّص وزرائه���م ول اأقوى اأعوانهم اإّل دون 

���ة والعاّمة اإليه���م؟! فما اأقّل  م���ا بلغ���ت م���ن اإ�سالح ف�ساده���م واختالف الخا�سّ

م���ا اأعط���وك ف���ي ق���در م���ا اأخ���ذوا منك، وم���ا اأي�س���ر ما عم���روا لك ف���ي كنف ما 

خّرب���وا علي���ك، فانظر لنف�سك فاإّنه ل ينظر لها غي���رك وحا�سبها ح�ساب رجل 

.
)1(

م�سوؤول«

التا�س���ع: اأن ل ُيغ���ِر المجرمين ول يقول ما يتجّراأ به الفا�سقون, فاإّن »الفقيه كّل 

الفقيه من لم يقنط الّنا�ص من رحمة اهلل ولم يوؤي�سهم من روح اهلل ولم 

.
)2(

يوؤمنهم من مكر اهلل«

العا�سر: اأن ل ي�سّغر المعا�سي في الأنظار:

فف���ي و�سّية النب���ّي Pلبن م�سعود: »ل تحّقرّن ذنب���اً ول ت�سّغرّنه، واجتنب 

الكبائ���ر، ف���اإّن العب���د اإذا نظر يوم القيام���ة اإلى ذنوبه دمعت عين���اه قيحاً ودماً، 

يق���ول اهلل تعال���ى:  {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

.
)4(

»
)3(

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  } 
وع���ن اأب���ي عبد اهلل Q ق���ال: »اّتق���وا المحّقرات م���ن الذن���وب، فاإّنها ل 

تغف���ر«, قلت وم���ا المحّقرات؟ قال: »الرجل يذنب الذن���ب فيقول طوبى لي لو 

 .
)5(

لم يكن لي غير ذلك«

)1( الحّراني ابن �سعبة, تحف العقول, �س275.

)2( الرواية عن اأمير الموؤمنين Q, انظر: المجل�سي, بحار الأنوار, ج2, �س56.

)3( �سورة اآل عمران, الآية: 30.

)4( المجل�سي, بحار الأنوار, ج74, �س101.

)5( الكليني, الكافي, ج2, �س287.
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وعن���ه Q ق���ال: »اإذا اأخذ القوم ف���ي مع�سية اهلل فاإن كان���وا ركباناً كانوا 

.
)1(

من خيل اإبلي�ص، واإن كانوا رّجالة كانوا من رّجالته«

الحادي ع�سر: اأن ل يف�ّسر القراآن براأيه:

فق���د �سّح ع���ن النبّي P وع���ن الأئّمة القائمي���ن مقام���ه R اأّن تف�سير 

القراآن ل يجوز اإّل بالأثر ال�سحيح والن�ّس ال�سريح.

وروى ابن عّبا�س عن النبّي P قال: »من قال في القراآن بغير علم فليتبّواأ 

.
)2(

مقعده من الّنار«

وروى العاّمة عن النبّي P قال: »من ف�ّسر القراآن براأيه فاأ�ساب الحّق فقد 

.
)3(

اأخطاأ«

الثان���ي ع�س���ر:اأن ل يذك���ر لالأخبار المعاني الفا�سدة الباطل���ة ول يت�سّرف فيها 

الت�سّرفات الباردة كما �ساع وذاع في ع�سرنا اأعاذنا اهلل تعالى.

الثالث ع�سر:اأن ل يفتي في الأحكام اإذا لم يكن من اأهل الفتوى:

وكفى في هذا المقام كالم ال�سّيد الأجّل الأورع الأزهد الأ�سعد قدوة العارفين 

وم�سباح المتهّجدين �ساحب الكرامات الباهرة اأبي القا�سم ر�سّي الّدين ال�سّيد 

ابن طاوو�س } ورفع في المالأ الأعلى ذكره, قال في كالم له:

كن���ت قد راأيت م�سلحتي ومعاذي في دني���اي واآخرتي في التفّرغ عن الفتوى في 

الأحكام ال�سرعّية لأجل ما وجدت من الختالف في الرواية بين فقهاء اأ�سحابنا في 

التكاليف الفعلّية, و�سمعت كالم اهلل جّل جالله يقول عن اأعّز موجود من الخالئق 

.
)4(

عليه محّمد P: {ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  }  الآيات

)1( المجل�سي, بحار الأنوار, ج70, �س357.

)2( الحّر العاملّي, و�سائل ال�سيعة, ج27, �س204.

)3( انظر: الطبر�سي, مجمع البيان في تف�سير القراآن, ج1, �س39.

)4( �سورة الحاّقة, الآيات: 44 وما بعدها.
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فل���و �سّنف���ت كتبًا ف���ي الفقه يعمل بعدي عليه���ا كان ذلك نق�س���ًا لتوّرعي عن 

الفت���وى ودخ���وًل تح���ت خطر الآية الم�س���ار اإليه���ا؛ لأّنه جّل جالل���ه اإذا كان هذا 

تهدي���ده للر�سول العزيز الأعلم لو َتَقّوَل عليه فكي���ف يكون حالي اإذا تقّولت عليه 

 اأو غلطًا يوم ح�سوري بين يديه...اإلى اآخر ما 
ً
جّل جالله واأفتيت اأو �سّنفت خطاأ

ذكره رحمه اهلل.

الراب���ع ع�س���ر: اأن ل يذكر م���ا ينق�س الأنبي���اء والأو�سياء الك���رام اإذا اأراد رفع 

.R مقامات الأئّمة

الخام����ص ع�س���ر: اأن ل يذكر ال�سبهات في م�سائل اأ�س���ول الّدين اإذا لم يقدر اأن 

يرفعها من الأذهان باأح�سن بيان, ول يخّرب اأ�سا�س اأ�سول دين الم�سلمين.

ال�ساد�ص ع�سر: اأن ي�ستعمل الرفق واّللين:

 :L والرفق عظيم في جميع الأمور, وكان في اآخر و�سّية الخ�سر لمو�سى

���رّن اأح���داً بذن���ب، واإّن اأح���ّب الأمور اإل���ى اهلل تعالى ثالث���ة: الق�سد في  »ل تعيِّ

الِج���دة، والعف���و في المقدرة، والرفق بعباد اهلل، وما رفق اأحد باأحد في الّدنيا 

.
)1(

اإّل رفق اهلل عزَّ وجّل به يوم القيامة«

وق���ال النبّي P: »اإّن ه���ذا الّدين لمتين فاأوغل فيه برف���ق، ول تبّغ�ص اإلى 

.
)2(

نف�سك عبادة اهلل فاإّن المنبّت ل اأر�ساً قطع ول ظهراً اأبقى«

ال�ساب���ع ع�س���ر: اأن ل يطي���ل ال���كالم لأغرا����س فا�س���دة, واأن يت���رك الأغرا����س 

ال�سخ�سّية.

)1( ال�سدوق, الخ�سال, �س111.

)2( المجل�سي, بحار الأنوار, ج68, �س218. قال ال�سيخ القّميM بعد نقل هذا الحديث: قلت: فاأوغل اأي اأدخل, 

والمنبّت الذي انقطع في �سفره وعطب راحلته, والظهر الإبل التي يحمل عليها ويركب.
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الثام���ن ع�س���ر: ينبغ���ي اأن يراع���ي في ذك���ر الم�سائ���ب, ل �سّيما في غي���ر اأّيام 

عا�سوراء, ما ل يق�ّسي به القلوب ول يهّون به الخطوب كالم�سائب الموجعة 

الفادحة.

حّدثني المحّدث الفا�سل الموؤّرخ المتبّحر الميرزا هادي الخرا�سانّي النجفّي 

اأّيده اهلل قال: راأيت في الطيف كاأّني في �سحن اأمير الموؤمنين Q في حجرة 

م���ن حجراته, وجميع الأئّمة اأو اأكثره���م R فيها جال�سون, وراأيت رجاًل من 

اأه���ل المنبر يق���راأ لهم التعزية وهم ي�ستمعون, حّتى اإذا بل���غ اإلى قوله: قال �سمٌر 

ل�سكين���ة يا بنت الخارجّي, راأيت اأمي���ر الموؤمنين Q ا�سماأّز من هذا الكالم 

وانقب�س اأ�سّد انقبا�س واكفهّر وجهه ال�سريف, فلّما راأيت ذلك اأ�سرت اإلى الرجل 

القارئ اأن ا�سكت اأما ترى اأمير الموؤمنين Q وما حّل ب�ساحته المقّد�سة؟!

فق���ال لي اأمي���ر الموؤمنين Q: لم يكن الذي قلت بالأم����س اأقّل منه هذا, 

فذك���رت اأّني ق���راأت م�سيب���ة راأ�س اأب���ي الف�سل م���ن تعليقه على لب���ان الفر�س, 

فاعتذرت اإليه وتبت.

التا�سع ع�سر: اأن ياأمر بالمعروف وينهى عن المنكر:

قال النبّي P: »اإذا ظهرت البدع في اأّمتي َفلُيظِهر العاِلُم علَمه واإّل فعليه 

.
)1(

لعنة اهلل والمالئكة والّنا�ص اأجمعين«

وروي اأن خط���ب اأمي���ر الموؤمني���ن Q فحمد اهلل واأثنى علي���ه وقال: »اأّما 

بع���د، فاإّن���ه اإّنم���ا هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا م���ن المعا�سي ولم ينههم 

الرّبانّي���ون والأحبار ع���ن ذلك نزلت بهم العقوبات، فاأم���روا بالمعروف وانهوا 

 يقّربا اأجاًل 
)2(

ع���ن المنك���ر واعلموا اأّن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن

)1( المجل�سي, بحار الأنوار, ج54, �س234.

)2( في الم�سدر »لم«.
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 يقطعا رزقاً، اإّن الأمر ين���زل من ال�سماء اإلى الأر�ص كقطر المطر اإلى 
)1(

ول���ن

.
)2(

كّل نف�ص بما قّدر اهلل لها من زيادة اأو نق�سان«

وروى ال�سي���خ الكلينّي وغيره ع���ن اأبي عبد اهلل Q قال: »اإّن اهلل عزَّ وجّل 

بعث ملكين اإلى اأهل مدينة ليقلباها على اأهلها، فلّما انتهيا اإلى المدينة وجدا 

رجاًل يدعو اهلل ويت�سّرع، فقال اأحد الملكين ل�ساحبه: اأما ترى هذا الداعي؟ 

فق���ال: ق���د راأيت���ه ولك���ن اأَم�سي لم���ا اأمر ب���ه رّبي، فق���ال: ل اأحدث �سيئ���اً حّتى 

اأراجع رّبي، فعاد اإلى اهلل تبارك وتعالى فقال: يا رّب، اإّني انتهيت اإلى المدينة 

فوجدت عبدك فالناً يدعوك ويت�سّرع اإليك، فقال: ام�ص لما اأمرتك به فاإّن 

.
)3(

ذا رجل لم يتمّعر وجهه غيظاً لي قّط«

وع���ن الر�س���ا Q: »كان ر�سول اهلل P يق���ول: اإذا اأّمت���ي تواكلت الأمر 

.
)4(

بالمعروف والنهي عن المنكر فلياأذنوا بوقاع من اهلل تعالى«

بي���ان: تواكلت اأي اّتكل كّل واحد على الآخ���ر ووّكل الأمر اإليه, والوقاع النازلة 

ال�سديدة اأو الحرب.

وروي عن اأبي عبد اهلل Q قال: »كان رجل �سيخ نا�سك يعبد اهلل في بني 

اإ�سرائي���ل، فبينا هو ي�سّلي وهو ف���ي عبادته اإذ ب�سر بغالمين �سبّيين قد اأخذا 

دي���كاً وهم���ا ينتف���ان ري�سه، فاأقبل على م���ا هو فيه من العب���ادة ولم ينههما عن 

ذلك، فاأوحى اهلل اإلى الأر�ص اأن �سيخي بعبدي، ف�ساخت به الأر�ص فهو يهوي 

.
)6(

 اأبد الآبدين ودهر الداهرين«
)5(

في الدردور

)1( في الم�سدر »لم«.

)2( الكليني, الكافي, ج5, �س57.

)3( الم�سدر ال�سابق, �س58.

)4( الم�سدر ال�سابق, �س59.

)5( الدردور: مو�سع في البحر يجي�س ماوؤه ويدور , يخاف في الغرق.

)6( الطو�سي, الأمالي, �س669.
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وعن���ه Q ق���ال: »قال النب���ّي P: كيف بك���م اإذا ف�س���دت ن�ساوؤكم وف�سق 

�سبابك���م ولم تاأمروا بالمعروف ولم تنه���وا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك 

يا ر�سول اهلل؟ فقال: نعم و�سّر من ذلك، فكيف بكم اإذا اأمرتم بالمنكر ونهيتم 

ع���ن المع���روف؟ فقيل له: يا ر�سول اهلل ويكون ذلك؟ قال: نعم و�سّر من ذلك، 

.
)1(

فكيف بكم اإذا راأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟«

وق���ال P: »ل ي���زال الّنا�ص بخي���ر ما اأم���روا بالمعروف ونهوا ع���ن المنكر 

وتعاون���وا عل���ى الب���ّر )والتق���وى(، ف���اإذا ل���م يفعلوا ذل���ك ُنزعت منه���م البركات 

.
)2(

و�ُسلِّط بع�سهم على بع�ص ولم يكن لهم نا�سر في الأر�ص ول في ال�سماء«

 الع�س����رون: اأن ل يق���ول م���ا ُي�سع���ر بذّل���ة اأب���ي عب���د اهلل الح�سين واأه���ل بيته

 المكّرمي���ن R, فاإّنه كان �سّيد اأهل الإباء والحمّية الذي عّلم الّنا�س 

الم���وت تحت ظالل ال�سيوف اختيارًا على الّدنّية, ونادى برفيع �سوته يوم 

عا�شـــوراء: »األ واإّن الّدع����ي ابن الّدعي ق����د ركز بين اثنتي����ن بين ال�سّلة 

والّذّل����ة وهيه����ات مّن����ا الّذّل����ة ياأب����ى اهلل لنا ذل����ك ور�سل����ه والموؤمنون..« 

ال���خ..

وذكر �سيخنا المحّدث المتبّحر الحاج الميرزا ح�سين النورّي نّور اهلل مرقده 

في دار ال�سالم ما ملّخ�سه: 

اأّن���ه راأى بع����س ال�ّسادة م���ن قّراء التعزية ف���ي المن���ام كاأّن القيامة قد قامت 

والّنا����س في وح�س���ة وده�سة ل���كّل امرئ منهم �س���اأن يغنيه, والموكل���ون ي�سوقون 

الّنا����س اإلى الح�ساب م���ع كّل واحد منهم �سائ���ق و�سهيد..اإلى اأن ق���ال: و�ساقونا 

 اإل���ى موق���ف الح�ساب, فاإذا بمنبر ع���اٍل كثير المرقاة والدرج, عل���ى ذروته �سّيد

)1( الكليني, الكافي, ج5, �س59.

)2( الطو�سي, تهذيب الأحكام, ج6, �س118.
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 المر�سلي���ن P, وعل���ى ال���درج الأّول منه خاتم الو�سّيي���ن Q وهو م�سغول 

بح�س���اب النا�س وهم م�سطّفون قّدامه اإلى اأن انتهى الأمر اإلّي فخاطبني موّبخًا 

وقال: ِلَم ذكرت تذّلل ولدي العزيز الح�سين Q ون�سبته اإلى الّذّلة؟ فتحّيرت 

ف���ي جوابه وما وج���دت حيلًة اإّل الإنكار, ف���اإذا بوجٍع في ع�سدي م���ن �سيٍء كاأّنه 

م�سم���ار اأولج فيه, فالتفتُّ اإلى جنبي فراأي���ت رجاًل بيده طومار فناولني فن�سرته 

فاإذا هو �س���ورة مجال�سي وتف�سيل ما ذكرته في المحافل م�سروحًا في كّل مكان 

اأو زمان وفيه ما �ساألني واأنكرته.. اإلى اآخر الروؤيا الهائلة التي �سارت �سببًا لترك 

.
)1(

ال�سّيد �سغله ذلك

وروى ال�سي���خ اأّنه اجتم���ع ال�سّيد الحميرّي وجعفر بن عّف���ان الطائّي, فقال له 

ال�سّيد: ويحك, اأتقول في اآل محّمد R )�سّرًا(:

�َسْقُف���ُه ُب  ُيَخ���رَّ َبْيِتُك���ُم  َب���اُل  ْث���َواِب؟َم���ا 
َ
الأ ْرَذِل 

َ
اأ ِم���ْن  َوِثَياُبُك���ْم 

 فق���ال جعف���ر: فما اأنكرت م���ن ذلك؟ فقال ل���ه ال�سّيد: اإذا ل���م تح�سن المدح 

فا�سك���ت, اأيو�س���ف اآل محّم���د R بمثل ه���ذا؟! ولكّني اأع���ذرك هذا طبعك 

وعلمك ومنتهاك, وقد قلت ما اأمحو عنهم عار مدحك:

ِئ�����������������ِه ������ُم ِب����������اهلِل َواآَلْ ْق�������������سِ
ُ
���وؤُوُلاأ ���ا َق������اَل َم�������سْ َواْل������َم������ْرُء َع���مَّ

َط����اِل����ٍب ب��������ي 
َ
اأ ْب�������َن  َع����ل����يَّ  َع���َل���ى ال���تُّ���َق���ى َوال����ِب����رِّ َم���ْج���ُب���وُلاإنَّ 

الَقَنا َق��َه��ا  َم��زَّ ال��َح��رُب  اإَِذا  ْح����َج����َم����ْت َع���ْن���َه���ا ال��َب��َه��اِل��ي��ُلَك���اَن 
َ
َواأ

��ِه ��ي اإل����ى ال���َق���ْرِن َوِف����ي َك��فِّ ��ُق��وُلَي��ْم�����سِ ��ي ال��َح��دِّ َم�����سْ َب��ي�����سُ َم��ا���سِ
َ
اأ

��َب��اِل��ِه ���سْ
َ
ي��ِن َب��ي��َن اأ ��َي ال��ِع��ِف��رِّ �������سِ ال����ِغ����ْي����ُلَم�����سْ ب���������������َرَزُه ِل���ل���ُق���نَّ

َ
اأ

)1( النوري, دار ال�سالم, ج 2, �س234.
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َل��ي��َل��ٍة ِف����ي  ���لَّ���َم  ����سَ ������ذي  الَّ َع����َل����ي����ِه ِم�����ي�����َك�����اُل َوِج�����ب�����ِري�����ُلَذاَك 

ل�����ٍف َوِج���ب���ِري���ُل ِف��ي
َ
���َراِف���ي���ُلِم��ي��َك��اُل ِف���ي اأ ل��������ٍف َوَي����ت����ُل����وُه����ْم ����سَ

َ
اأ

ن������َزُل������وا
َ
َب����اِب����ْي����ُلَل���ي���َل���َة َب��������ْدٍر َم�����������َدَدًا اأ

َ
������ُه������ْم    َط�����ْي�����ٌر   اأ نَّّ

َ
َك������اأ

كذا ُيقال فيه ي���ا جعفر, و�سعرك يقال مثله لأهل الخ�سا�سة وال�سعف, فقّبل 

.
)1(

جعفر راأ�سه وقال: اأنت واهلل الراأ�س يا اأبا ها�سم ونحن الأذناب

)1( الطو�سي, الأمالي, �س198.
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عاشوراء في مرآة األرقام واألعداد)))

تمهيد:

اإّن ه���ذه الدرا�سة تبحث حول اأهّم الأعداد والأرقام في حادثة عا�سوراء, مثل 

ع���دد اأن�سار الإمام الح�سي���ن Q, مقابل اأعداد جي�س يزي���د, واإح�سائّيات 

ال�سه���داء مقاب���ل قتلى الأع���داء, وتعداد روؤو����س ال�سهداء, وتقوي���م ثورة كربالء 

ح�سب اأّيام اأحداثها و...

وق���د حاولن���ا خالل البح���ث والتحليل في الأخب���ار المختلفة والت���ي يوجد في 

بع�سه���ا تناٍف وتعار�س فيما بينها, اأن نختار الراأي ال�سحيح والمقبول من حيث 

اأرقام واإح�سائّيات هذه الواقعة.

المقّدمة:

اإّن البحث حول كربالء في اإطار الأرقام والإح�سائّيات ُيَعدُّ من م�سائل واقعة 

عا�س���وراء التي ينبغي الحديث عنها, واإّن اأهّمّية هذا البحث باعتبار اأّن المرحلة 

التاريخّي���ة والظ���روف والأو�ساع المتغّيرة التي اأّثرت في تل���ك الحادثة من اأّولها 

اإل���ى اآخره���ا, جعلت الأعداد والأرق���ام الواردة فيها مختلفة وف���ي بع�س الأحيان 

متناق�سة.

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



من هنا نقول اإّن هذه الدرا�سة قد بّينت ب�سكل وا�سح و�سريح الأرقام والأعداد 

ح���ول هذه الواقع���ة من خ���الل المقاي�س���ة والمقارنة بي���ن الم�س���ادر التاريخّية 

القديمة.

ويج���در التنبيه اإلى اأّن تنظيم البحوث في هذه المقالة حول الأعداد والأرقام 

, ول �سّيما اأعداد المقاتلين من 
)1(

الهاّم���ة في تلك الواقعة من اأّولها اإلى اآخره���ا

الطرفي���ن, وال�سهداء وقتل���ى الأعداء.. كّل ذلك قد تّم تحقيُق���ه ودرا�سُته ح�سب 

الترتيب الزمنّي لتلك الأحداث.

:Q اأعداد الكتب المر�سلة من اأهل الكوفة اإلى الإمام الح�سين -(

 �سّج���ل الموؤّرخ���ون اأرقام���ًا مختلف���ة ح���ول الر�سائل الت���ي و�سلت اإل���ى الإمام 

الح�سي���ن Q, فقال البع����س باأّنها )150( ر�سالة, وكّل واح���دة تحمل ا�سمًا 

 :
)2(

واحدًا اأو ا�سمين اثنين اأو اأربعة منها

 
)3(

)53( م���ن  يق���رب  بم���ا  الر�سائ���ل  تل���ك  ع���دد  ح���ول  الطب���رّي  كت���ب 

)1( بناًء على ذلك فاإّننا �سنغ�ّس الطرف عن بع�س الأعداد والأرقام غير الهاّمة.

)2( ابن الأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س29؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد في معرفة حجج اهلل على العباد, ج2, �س38؛ ابن 

�سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س98؛ ابن الجوزّي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, ج5, �س327؛ 

الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج1, �س283؛ الأربلّي, ك�سف الغّمة, ج2, �س253؛ محّمد بن طلحة ال�سافعّي, 

مطالب ال�سوؤول في مناقب الر�سول P, ج2, �س71؛ �سبط ابن الجوزّي, تذكرة خوا�س الأّمة بذكر خ�سائ�س 

الأئّمة R, ج2, �س146, ال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف على قتلى الطفوف, �س24, ابن كثير, البداية والنهاية, 

ج8, �س162؛ ابن حجر الع�سقالنّي, تهذيب التهذيب, ج2, �س302.

)3( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س262, وهذه عبارته: )فحملوا معهم نحوًا من ثالثة وخم�سين �سحيفة...( 

اعتقد بع�س المحّققين المعا�سرين اأّن الرقم )ثالثة( م�سّحف رقم )مائة( واعتبر اأّن قول الطبرّي هو اأي�سًا 

)150( ر�سالة, وال�ساهد على هذا الأمر هو نقل ال�سيخ المفيد وابن الأعثم, والخوارزمّي, و�سبط ابن الجوزّي, 

حيث �سّرحوا بعدد )150( وهناك احتمال اأن يكون الجميع قد نقل ذلك عن اأبي مخنف. )محّمد هادي اليو�سفّي 

الغروّي  وقعة الطّف  �س93(. ولكن كما يالحظ في المتن فاإّن البالذرّي قد ن�ّس على الرقم )50( مع وجود 

احتمال اأن يكون قد نقل ذلك عن اأبي مخنف وكذا ما ذكره ابن الجوزّي وهو )150( ر�سالة, فقد نقله عن ابن 

اإ�سحاق ولي�س عن اأبي مخنف )الم�سدر, �س244(.
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.. واأّم���ا ابن �سعد فق���د روى اأّن الذين اأر�سل���وا الكتب ي�سل 
)1(

والب���الذرّي)50(

, وكذلك ما ذكره ابن طاوو�س حيث قال: اإّن ما و�سل 
)2(

عدده���م اإلى )18( األف���ًا

اإلى الإمام Q في بع�س الأّيام هو )600( ر�سالة حّتى اجتمع لديه اثنا ع�سر 

.
)3(

األفًا منها

اإّن م���ا ذك���ره ابن �سعد واإبن طاوو����س ل يمكن القبول به, لأّن���ه- وكما �سياأتي 

معن���ا- فاإّن ما ورد في بع����س الم�سادر التاريخّية القديمة ه���و اأّن عدد من بايع 

 الإم���ام Q- اإّم���ا اثنا ع�سر األف���ًا اأو ثمانية ع�سر األف���ًا- ولي�س عدد من كتب 

ل���ه Q, فيظهر من ذلك اأّن هذين الموؤّرخين قد َخلَطا ما بين عدد من بايع 

.Q وبين عدد من كتب له Q الإمام

ول���و اأردنا اأخ���ذ نتيجة من خالل اأق���وال الموؤّرخين حول ه���ذا المو�سوع, فاإّن 

الأق���رب اإلى ال�س���واب هو القول ب���اأّن عدد الر�سائ���ل بل���غ )150( باعتبار كثرة 

القائلين به, بالإ�سافة اإلى نقله في بع�س الم�سادر القديمة.

2- عدد من بايع م�سلم بن عقيل في الكوفة:

اختلفت الم�سادر التاريخّية في تحدي���د عدد الكوفّيين الذين بايعوا م�سلمًا, 

, وف���ي بع�سها )12( 
)4(

فف���ي كثير من الم�س���ادر و�سل عددهم اإل���ى )18( األفًا

)1( البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج30, �س370.

)2( محّمد بن �سعد )ترجمة الح�سين Q ومقتله( تحقيق ال�سّيد عبد العزيز الطباطبائّي  مجّلة تراثنا الف�سلّية, 

ال�سنة الثالثة, العدد 10, 1408ق, �س174.

)مثير  األفًا..  ع�سر  اإثنا  العدد:  نما  ابن  اأي�سًا  ذكر  �س24,  ومقتله,   Q الح�سين  ترجمة  �سعد  بن  محّمد   )3(

الأحزان, �س16(.

اأبو حنيفة الّدينورّي, الأخبار الطوال, �س235؛ ال�سيخ المفيد,  )4( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س275؛ 

الإر�ساد, 2, �س41؛ ابن الجوزّي, المنتظم, ج5, �س325؛ �سبط ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, ج2, �س141؛ ابن 

نما الحّلي, مثير الأحزان, �س21؛ ال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف على قتلى الطفوف, �س25؛ الذهبّي, �سير اأعالم 

النبالء, ج3, �س299؛ ابن عنبة, عمدة الطالب في اأن�ساب اآل اأبي طالب, �س191  192.

سل ريثأتمبمد أ��مأةرثال�محأةرسمأ�
119



, وكتب 
)2(

 وفي خبر عن الإمام الباقر Q اأّن عددهم هو ع�سرون األفًا
)1(

األفًا

 واأّم���ا ابن �سهراآ�سوب 
)3(

اب���ن الأعثم والخوارزم���ّي باأّنهم اأكثر م���ن ع�سرين األفًا

, بينما نقل ابن قتيبة وابن عبد رّبه اإح�ساًء 
)4(

فن����سّ على خم�سٍة وع�سرين األف���ًا

, واأّم���ا ابن ع�ساكر وابن نما الحّل���ي )في نقل اآخر عن 
)5(

باأكث���ر م���ن ثالثين األفًا

.
)6(

ال�سعبّي( فقد و�سل عدد من بايع اإلى اأربعين األفًا

وفي روايٍة عن زيد بن علّي في جوابه عن �سوؤال �سلمة بن كهيل عّمن بايع جّده 

, وهذا الرقم قريب من عدد 
)7(

الإم���ام الح�سين Q, قال: كانوا ثمانين األفًا

الذين اأعلنوا ا�ستعدادهم للحرب في جي�س يزيد.

اإّن رواية الطبرّي المنقولة عن اأبي مخنف بتعداد ثمانية ع�سر األفًا هي الأكثر 

اعتبارًا, ل �سّيما واأّن الم�سادر الأخرى القديمة توؤّيد هذا الإح�ساء اأي�سًا.

 ,Q 1( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س259, نقاًل عن الدهنّي؛ ابن ع�ساكر, ترجمة الإمام الح�سين(

�س302؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س99؛ الذهبّي, �سير اأعالم النبالء, ج3,�س 306؛ اأحمد 

بن حجر الهيتمّي, ال�سواعق المحرقة في رّد اأهل البدع والزندقة, �س196؛ الم�سعودّي, مروج الذهب ومعادن 

األفًا تحت عنوان:  الجوهر, ج3, �س65؛ �سبط ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, ج2, �س141, ذكر ثمانية ع�سر 

قول اآخر.

)2( ابن اأبي الحديد, �سرح نهج البالغة, ج11, �س43؛ المجل�سّي, بحار الأنوار, ج44, �س48, وفي بع�س الم�سادر 

بدًل من )20( األفًا كتب )18( األفًا )�سليم بن قي�س, كتاب �سليم بن قي�س الهاللّي, �س188؛ المجل�سّي, بحار 

الأنوار, ج27, �س212(. اأ�سار خواند مير اأي�سًا اإلى هذا القول. )غياث الّدين بن همام الّدين ح�سيني )خواند 

مير( تاريخ حبيب ال�سير في اأخبار اأفراد ب�سر, ج2, �س42.

)3( ابن الأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س40؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج1, �س290.

)4( ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س99. روى هذا العدد بعد ذكر اإقامة م�سلم في دار عروة.

)5( ابن قتيبة الّدينورّي, الإمامة وال�سيا�سة, ج2, �س8؛ اأحمد بن محّمد بن عبد رّبه الأندل�سّي, العقد الفريد, ج4, 

�س354.

)6( ابن ع�ساكر, ترجمة الإمام الح�سين Q, �س284, وابن نما الحّلي, مثير الأحزان, �س16.

)7( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س489 )حوادث �سنة 121(.
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اأ وا للحرب: 3- الكوفّيون الذين تهيَّ

ورد في بع�س المنقولت اأّن عدد اأهل الكوفة الذين ا�ستعّدوا للحرب في ع�سكر 

.
)1(

يزيد و�سل اإلى مائة األٍف

4- عدد الذين قاموا مع م�سلم:

اأ�س���ارت بع�س الم�سادر فقط اإل���ى التحاق اأهل الكوفة بم�سلم اأّول ثورته, ولم 

تتح���ّدث عن اأعدادهم. كتب اأب���و الفرج الأ�سفهانّي: عندم���ا خرج م�سلم اجتمع 

, واأّما ابن 
)2(

مع���ه اأهل الكوفة حّتى غ����سّ الم�سجد وامتالأ �سوق الكوفة بالنا����س

 وكتب الطبرّي وال�سيخ 
)3(

�سع���د والذهبّي فقد عّدا اأن�سار م�سلم ب���� )400( رجل

 ون�ّس ابن الأعثم والم�سعودّي والخوارزمّي على )18( األفًا 
)4(

المفيد اأربعة اآلف

 بينما ابن حجر الع�سقالنّي 
)6(

 واأّما ابن �سهراآ�سوب فذك���ر )8( اآلف
)5(

اأو اأكث���ر

.
)7(

�سّرح ب� )40( األفًا

اإّن ما يمكن العتماد عليه من الأقوال اأكثر من غيره هو ما نقله الطبرّي عن 

اأب���ي مخن���ف وال�سيخ المفيد, وه���و الأربعة اآلف, وذلك باعتب���ار اأّن دعوة م�سلم 

للقوى الموجودة في الكوفة بذلك العدد الكبير وبيعتهم له في تلك المّدة الزمنّية 

)1( ابن �سعد, ترجمة الح�سين Q ومقتله, �س174؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س422؛ الطبرّي, تاريخ 

الأمم والملوك, ج4, �س294؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س71؛ ابن نما الحّلي, مثير الأحزان, �س16؛ �سبط 

ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, ج2, �س133؛ �سير اأعالم النبالء, ج3, �س299.

)2( اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س70 71.

)3( ابن �سعد, ترجمة الح�سين Q ومقتله, �س175 والذهبّي, �سير اأعالم النبالء, ج3, �س299.

)4( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س260, نقاًل عن عّمار الدهنّي و�س 275 نقاًل عن اأبي مخنف, وال�سيخ 

المفيد, الإر�ساد, ج2, �س52.

)5( ابن الأعثم, الفتوح, ج5, �س49؛ الخوارزمي, مقتل الح�سين Q, ج1, �س297. الم�سعودّي ذكر )18( األفًا 

فقط )مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج3, �س68(.

)6( مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س101.

)7( تهذيب التهذيب, ج2, �س303.
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الق�سيرة ومن دون اإعالم م�سبَّق, مع وجود كّل تلك الظروف ال�سعبة والإجراءات 

الأمنّية الم�سّددة التي مار�سها عبيد اهلل بن زياد, هو اأمر غير ممكن.

5- الماأمورون باعتقال م�سلم:

نقل���ت بع�س الم�س���ادر عن عنا�سر �سرطة الكوفة الذي���ن ذهبوا للقب�س على 

 اأو 
)2(

 وذك���ر البع�س اأّنهم مائة
)1(

م�سل���م باأّن عددهم يبلغ �سّتين اأو �سبعين رجاًل

.
)3(

ثالثمائة منهم

ونح���ن حّتى ل���و قبلنا باأقّل ما نقل م���ن تلك الأرقام وهو �سّت���ون رجاًل, لإلقاء 

القب����س على م�سلم, فهذا يدّل على ما كان يتمّتع به من ال�سجاعة والبطولة التي 

ا�سطّرت حاكم الكوفة اإلى اأن ير�سل ذلك العدد الكبير لعتقاله.

:Q 6- عدد اأ�سحاب الإمام

قبل نقل اآراء الموؤّرخين حول هذا المو�سوع, يجب التذكير بعّدة اأمور: 

1- ل يوج���د اأّي���ة و�سيل���ة لمعرفة الإح�س���اء الدقي���ق والحقيقّي لأن�س���ار الإمام 

الح�سين Q �سواًء ال�سهداء منهم اأو غير ال�سهداء, وذلك ل�سببين:

الأّول: اإّن الم�ستندات والمدارك الأ�سا�سّية في هذا المو�سوع, وهي روايات �سهود 

العيان لواقعة كربالء, قد نقلت عدد الأن�سار باأنحاٍء مختلفة, ومن الوا�سح 

لة, بل اإّن  اأّن هذا النوع من الأخبار لي�س مبتنيًا على الأرقام الدقيقة المف�سّ

ة التي تعتمد  طبيع���ة هذه الواقعة واأمثالها من الحوادث لها ظروفها الخا�سّ

 .
)4(

في نقلها على الم�ساهدة العيانّية مع الحد�س والظّن والتخمين

مقاتل  الأ�سفهانّي,  الفرج  اأبو  �س279.  ج4,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,  من  كّل  رجاًل   )70( على  ن�ّس   )1(

الطبر�سّي,  �س57؛  ج2,  الإر�ساد,  المفيد,  ال�سيخ  �س69,  ج3,  الذهب,  مروج  الم�سعودّي,  �س69؛  الطالبّيين, 

اإعالم الورى باأعالم الهدى, ج1, �س443, وابن نما الحّلي, مثير الأحزان, �س24.

)2( الّدينورّي, الأخبار الطوال, �س240.

)3( ابن الأعثم, الفتوح, ج5, �س53.

)4( محّمد مهدي �سم�س الّدين, اأن�سار الح�سين Q, �س43.
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الثان���ي: اإّن �سب���ط اأ�سماء الأ�سخا�س في الم�س���ادر التاريخّية والروائّية لم يتّم 

على اأ�سا�س قاعدة وا�سح���ة وبّينٍة عاّمة, بمعنى اأّن الدّقة الالزمة لم تتوّفر 

في ذل���ك, فبع�س الأحيان كان يذكر ال�سخ�س من خالل ا�سمه وتارة كنيته 

وثالث���ة ا�س���م اأبيه اأو اأّمه, بل ف���ي بع�س الأحيان من خ���الل القبيلة والن�سب 

ونتيجة لكّل ذلك كان يتكّرر ال�سخ�س بتكّرر اأ�سمائه و�سفاته واأحواله.

وم���ن هن���ا نرى بع����س الم�س���ادر والمقاتل قد ظه���ر فيها ال�سخ����س الواحد 

. وهذا ما يو�سل كّل محّقق يريد تقديم الراأي ال�سحيح والدقيق 
)1(

اأ�سخا�سًا عّدة

لعدد اأ�سحاب الإمام Q اإلى طريق م�سدود.

2-   اإّن عدد اأن�سار الإمام Q لم يكن واحدًا في كّل مراحل الثورة, فقد كان 

عددهم حين الخروج من مّكة متفاوتًا مع عددهم حين الو�سول اإلى كربالء, 

ومع ما كانوا عليه يوم عا�سوراء.

عل���ى �سبيل المثال- وكما �سياأتي معنا- ف���اإّن ما نقله ابن الأعثم والخوارزمّي 

عن عدد الأ�سحاب حين خروج الإمام Q من مّكة هو )82( بينما كان يوم 

عا�شوراء )72(.

3- اإّن الأخب���ار الواردة ح���ول عدد بني ها�سم اإ�سافة اإل���ى اختالفها, فاإّن بع�س 

م���ن ذك���ر منه���م لي�س فق���ط لم يح�س���روا كرب���الء, بل قطع���ًا وم���ن دون اأّي 

ت���رّدد, ل وج���ود لهم اأ�ساًل, وه���ذه مالحظة هاّم���ة في هذا المج���ال. فمثاًل 

 ذك���رت بع�س الم�س���ادر المتاأّخرة ول���دًا لالإمام Q با�س���م اإبراهيم بن

 ولكّن الم�سادر المتقّدمة التاريخّية والروائّية والرجالّية 
)2(
Q الح�سين

لم تذكر ولدًا للح�سين Q بهذا ال�سم.

)1( على �سبيل المثال )يزيد بن زياد مها�سر باأ�سماء متعّددة مثل يزيد بن مهاجر الجعفّي, يزيد بن زياد مظاهر 

الكندّي, زائدة بن المهاجر وراجع محّمد مهدي �سم�س الّدين, اأن�سار الح�سين Q, �س111  117 121(.

)2( ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.
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بناًء على ذلك, من اأجل تو�سيح هذه الم�ساألة على اأح�سن وجه, �سوف نبحث حول 

.Q في اأربع مراحل زمانّية ومكانّية من نه�سته Q عدد اأ�سحاب الإمام

اأ- حين الخروج من المدينة المنّورة:

اإّن الكثي���ر م���ن الم�سادر- ح�سب م���ا لدينا منها- اأ�سارت اإل���ى ق�سّية خروج 

الإمام الح�سين Q من المدينة مع اأهل بيته, ولكّنها لم تذكر عدد الملتحقين 

. ولم يرد من ذلك �سيء اإّل ما نقله ال�سيخ ال�سدوق في خبر عن الإمام 
)1(

به اأبدًا

ال�سادق Q ب���اأّن عدد اأ�سحاب الإمام Q واأهل بيته كان حين الخروج 

.
)2(

من المدينة هو )21(

اأثناء الخروج من مّكة: ب- 

1- كتب ابن �سعد عن عدد المرافقين لالإمام Q من الأ�سحاب )60( ومن 

.
)3(

بني ها�سم )19( اأعّم من الن�ساء والرجال والأطفال

 ,Q ول���م يذكر ابن ع�ساكر وابن كثير في نقلهم���ا تعداد اأهل بيت الإمام

.
)4(

ولكن عدد الأن�سار هو �سّتون فردًا من اأهل الكوفة

2- نق���ل اب���ن قتيبة الدين���ورّي وابن عبد رّبه ع���ن م�سلم بن عقي���ل عند �سهادته 

)الت���ي �سادفت زمان خروج الإمام Q من مّك���ة( اأّن المرافقين لالإمام 

.
)5(

الح�سين Q من الن�ساء والرجال يبلغون ت�سعين �سخ�سًا

الإر�ساد,  المفيد,  ال�سيخ  والملوك, ج4, �س253؛  الأمم  تاريخ  الطبرّي,  الطوال, �س228؛  الأخبار  الّدينورّي,   )1(

ج2, �س34؛ ابن الأعثم, الفتوح, ج5, �س22؛ الفّتال الني�سابورّي, رو�سة الواعظين, �س171؛ الطبر�سّي, اإعالم 

الورى باأعالم الهدى, ج1, �س435؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج1, �س273؛ �سبط ابن الجوزّي, تذكرة 

الخوا�س, �س236.

)2( ال�سيخ ال�سدوق, الأمالي, المجل�س 30, ح 1, �س217 والمجل�سّي, بحار الأنوار, ج44, �س313.

)3( ابن �سعد, ترجمة الح�سين ومقتله, �س170.

)4( ابن ع�ساكر, ترجمة الإمام الح�سين Q, �س299؛ ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س178.

)5( ابن قتيبة الّدينورّي, الإمامة وال�سيا�سة, ج2, �س10؛ وابن عبد رّبه, العقد الفريد, ج4, �س355.
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3- و�س���ّرح ابن الأعثم والخوارزم���ّي ومحّمد بن طلحة ال�سافع���ّي والأربلّي وابن 

�سّب���اغ المالك���ّي ب���اأّن عّدتهم حين خ���روج الإمام Q من مّك���ة هو )82( 

 .
)1(

فردًا

4- وروى اب���ن كثي���ر ف���ي مكان اآخ���ر ب���اأّن اأ�سحاب الإم���ام كانوا م���ا يقرب من 

.
)2(

ثالثمائة

ونحن لو غ�س�سنا الطرف عن القول الأخير لبن كثير الذي تفّرد به, فاإّننا نجد 

, ومن�ساأ هذا 
)3(

اأّن الخت���الف بين الإح�سائّيات الأخرى باأقّل م���ن ع�سرة اأ�سخا�س

الختالف- وكما �سبق اآنفًا- هو النقل الظّني عند الرواة دون الح�ساء الدقيق.

ج- في كربالء )قبل اليوم العا�سر(:

اختلفت الأخبار الواردة حول عدد اأ�سحاب الإمام Q حين الو�سول اإلى 

كربالء:

 1- ذك���ر عّم���ار الدهن���ّي نق���اًل عن الإم���ام الباق���ر Q اأّن اأ�سح���اب الإمام 

الح�سين Q حين دخول كرب���الء كان عددهم )145( رجاًل )45 فار�سًا 

.
)4(

و 100 راجٍل(

)1( ابن الأعثم, الفتوح, ج5, �س69؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج1, �س317؛ محّمد بن طلحة ال�سافعّي, 

المالكّي,  ابن �سّباغ  الغّمة, ج2, �س253؛  الأربلّي, ك�سف  الر�سول, ج2, �س73؛  اآل  ال�سوؤول في مناقب  مطالب 

الن�ساء  من  )اأعّم   Q الإمام  مرافقي  كّل  عدد  ذكرت  الم�سادر  هذه  طبعًا  �س6.  ج2,  المهّمة,  الف�سول 

والرجال �سواًء من اأهل البيت R اأو من الأن�سار(.

)2( ابن كثير, البداية والنهاية, ج6, �س259.

)3( اإّن خبر ابن ع�ساكر الذي نقله اأي�سًا ابن كثير هو من دون اإ�سافة بني ها�سم ولو اأخذوا في الح�سبان فاإّن العدد 

�سي�سبح قريبًا من اأرقام الأخبار الأخرى.

الأمالي  ال�سجرّي,  الجرجانّي  اإ�سماعيل  بن  ح�سين  بن  يحيى  �س292؛  ج4,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,   )4(

اأعالم  �سير  الذهبّي,  �س60؛  الطفوف,  قتلى  في  اللهوف  طاوو�س,  ابن  ال�سّيد  192؛  �س191  ج1,  الخمي�سّية, 

تمييز  في  الإ�سابة  الع�سقالنّي,  حجر  ابن  �س214؛  ج8,  والنهاية,  البداية  كثير,  ابن  �س308؛  ج3,  النبالء, 

الإمام عن  الدهنّي  عماد  خبر  نما  ابن  جعل  �س304,  ج2,  التهذيب,  تهذيب  وله  �س71,  ج2,   ال�سحابة, 

الباقر Q حاكيًا عن عددهم يوم عا�سوراء ل قبله )مثير الأحزان �س39(.
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2- نقل بع�س الموؤّرخين باأّن عددهم هو )89( على هذا النحو:

)50( م���ن اأ�سحاب الإم���ام Q- و )20( من جي�س العدّو الذين التحقوا 

R- وقد ذكر م���ن قبل اأّن عّدة 
)1(

بالإم���ام Q و )19( م���ن اأهل البيت 

.
)2(

الركبان 32 �سخ�سًا اأثناء الم�سير اإلى كربالء

3- وروى اليعقوب���ّي اأّن اأ�سح���اب الإمام Q واأهل بيت���ه بلغوا )62( اأو )72( 

.
)3(

رجاًل

4- وكت���ب الم�سع���ودّي متف���ّردًا باأّن اأن�س���ار الإمام Q حي���ن دخول كربالء 

بالإ�ساف���ة اإل���ى ع�سك���ر الح���ّر كان���وا )500( فار����سٍ وما يقرب م���ن )100( 

.
)4(

راجٍل

5- وروى اب���ن �سهراآ�س���وب ع���ن عددهم ف���ي كربالء قب���ل عا�س���وراء اأّنه )82( 

.
)5(

رجاًل

 )م 658 ق( اأّنهم تج���اوزوا )70( �سخ�سًا فار�سًا 
)6(

6- ونق���ل اب���ن اأبار البلن�سّي

.
)7(

وراجاًل

اإّن رواي���ة عّمار الدهن���ّي وخبر الم�سع���ودّي ل يمكن القبول بهم���ا- اأّما رواية 

)1( تاريخ الأمم والملوك, ج 4, �س178؛ ابن ع�ساكر, ترجمة الإمام الح�سين Q, �س329؛ الذهبّي, �سير اأعالم 

النبالء, ج3, �س298 و 300.

)2( تاريخ الأمم والملوك, ج 4, �س 178.

)3( اليعقوبّي, تاريخ اليعقوبّي, ج2, �س243.

)4( الم�سعودّي, مروج الذهب, ج3, �س71. وكذا �سبط ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, ج2, �س161؛ والمجل�سّي بحار 

الأنوار, ج45, �س74. نقل هذا الم�سعودّي ولكن بدل و�سع رقم 500 راكٍب كتب األفًا.

)5( ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س107.

المنجد في  با�سم )والن�سيا( )لوي�س معلوف  اليوم  اأ�سبانيا وتعرف  ال�سرق من بالد  اإلى  واقعة  بلن�سية مدينة   )6(

الأعالم مادة= بلن�سيه(.

)7( ابن اأبار, محّمد بن عبد اهلل بن اأبي بكر الق�ساعّي, درر ال�سمط في خبر ال�سبط, �س104.
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- فاإّنها تمّثل قوًل�ساّذًا 
)1(

عّمار- فمع غ�ّس النظر عن راأي الم�سادر الرجالّية فيه

من ناحية الم�سمون, ول يوجد له اأّي �ساهد يوؤّيده, بل اإّن خبر انف�سال مجموعة 

 
)2(

من اأ�سحاب الإمام Q في منزل زبالة, الذين التحقوا باإمامهم لن�سرته

يدّل على َتَدنٍّ في م�ستوى ومقام اأن�سار الإمام Q وهذا اإجحاف في حّقهم.

ث���ّم اإّن ما م���ّر معنا في الجزء ال�سابق- ح�سب الرواي���ات- هو اأّن اإح�سائّيات 

اأن�س���ار الإم���ام Q بعد الخروج م���ن مّكة واأثناء الم�سير وقب���ل الو�سول اإلى 

كرب���الء, قد بلغت )90( �سخ�سًا على اأكثر تقدير ولذا فاإّن قول الدهنّي ل يمكن 

الأخذ به.

واأّما خبر الم�سعودّي فقد تفّرد به, ول يوجد له اأّي �ساهد, ول قرينة توؤّيده.

بناًء على ما م�سى, يمكن لنا اأن ن�ستنتج من مجموع الروايات الأخرى اأّن عدد 

الأن�سار كان ما بين ال�سبعين اإلى ما يقرب الت�سعين رجاًل.

د- يوم عا�سوراء:

اإّن الأخب���ار التاريخّية حول عّدة اأن�سار الإمام Q في يوم عا�سوراء غير 

متفقة اأي�سًا, وهذا ما نالحظه على النحو الآتي:

1- اإّن اأ�سه���ر الأق���وال واأقواها هو العدد )72( رجاًل, وق���د روى اأبو مخنف هذا 

.
)3(

القول عن ال�سّحاك بن عبد اهلل الم�سرقّي )32 فار�سًا و 40 راجاًل(

)1( راجع الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج8, �س8  9؛ الخوئّي, معجم رجال الحديث, ج13, �س268  269.

)2( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, �س300 301؛ وال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س75.

)3( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س320؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س95, اإّن كثيرًا من الموؤّرخين قد 

اأخذوا بهذا القول من اأمثال: البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س395؛ الّدينورّي, الأخبار الطوال, �س256؛ 

ابن الأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س101؛ القا�سي النعمان المغربّي, �سرح الأخبار, ج3, �س155؛ الطبرّي, دلئل 

الهدى,  باأعالم  الورى  اإعالم  الطبر�سّي,  �س184؛  الواعظين,  رو�سة  الني�سابورّي,  الفّتال  �س178؛  الإمامة, 

ج1, �س475؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج2, �س6؛ ابن الجوزّي, المنتظم, ج5, �س339؛ عماد الّدين 

الطبرّي, كامل بهائي )الكامل البهائّي في ال�سقيفة(, ج2, �س281؛ ابن كثير, البداية والّنهاية, ج8, �س192.

سل ريثأتمبمد أ��مأةرثال�محأةرسمأ�
127



 Q 2- نقل الح�سين بن عبد الرحمن عن �سعد بن عبيدة باأّن ع�سكر الإمام

.
)1(

كان يتاأّلف من مائة رجل

 3- وكت���ب الطب���رّي نق���اًل عن اأبي مخن���ف عن زيد بن عل���ّي اأّنه ق���ال اإّن اأن�سار 

.
)2(

الإمام Q كانوا )300( رجل

.
)3(

4- وقال القا�سي النعمان المغربّي باأقّل من )70( رجاًل

.
)4(

5- و�سّرح الم�سعودّي-  موؤّلف كتاب )اإثبات الو�سّية(-  ب� )61( رجاًل

.
)5(

6- وكتب الخوارزمّي )بناًء على رواية( )114( فردًا

.
)6(

7- ون�ّس �سبط ابن الجوزّي على )145( �سخ�سًا )45 راكبًا و 100 راجاًل(

.
)7(

8- وذكر ابن حجر الهيتمّي )م 974 ق( اأّنهم اأكثر من ثمانين رجاًل 

اإّل اأّن الق���ول ال���ذي يمك���ن العتماد علي���ه والقبول به هو رواي���ة )72( رجاًل 

باعتبار ِقَدِم هذا القول ووثاقة م�سادره وكثرة الناقلين له.

)1( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س295؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س424؛ �سم�س الّدين الذهبّي, 

تاريخ الإ�سالم, ج5, �س15.

)2( الّذهبي, تاريخ الإ�سالم, ج5, �س489, )هام�س اأحداث عام 121(.

)3( �سرح الأخبار, ج3, �س154؛ اأبو زيد اأحمد بن �سهل البلخّي, البدء والتاريخ, ج2, �س241.

)4( علّي بن الح�سين الم�سعودّي, اإثبات الو�سّية, �س166.

)5( مقتل الح�سين Q, ج2, �س6؛ محّمد بن اأبي طالب الح�سينّي المو�سوّي, ت�سلية المجال�س وزينة المجال�س, 

ج2, �س275؛ المجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س4. وهذه هي عبارة الخوارزمّي وكان معه اثنان وثالثون فار�سًا 

واأربعون راجاًل وفي رواية: اثنان وثمانون راجاًل طبعًا هذا في حال كان قوله »اثنان وثمانون راجاًل« معطوفًا على 

»اأربعون راجاًل« ومع احت�ساب فر�سان ع�سكر الإمام Q ي�سبح المجموع )141( فار�سًا وراجاًل.

)6( تذكرة الخوا�ّس, ج2, �س160 نقل اأي�سًا القول ب� )170( رجاًل )�سبعين فار�سًا و )100( راجٍل واأي�سًا ذكر القول 

)30( فار�سًا.

)7( ال�سواعق المحرقة, �س197.
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7- اأعداد جي�س عمر بن �سعد:

اأ- عدد الع�سكر:

ف���ي بع�س الم�سادر التاريخّي���ة اختالف كبير اأي�سًا ح���ول اأعداد جي�س يزيد 

 :Q مثلما �سبق بالن�سبة اإلى عدد اأن�سار الإمام الح�سين

ل���ت الكالم حول اأ�سماء قيادات جي����س العدّو مع اأعداد  1- بع����س الم�سادر ف�سّ

.
)1(

العنا�سر التي كانت تحت اإمرتهم, فكان المجموع )22( األفًا

 Q 2- و�س���ّرح ال�سي���خ ال�سدوق ا�ستن���ادًا اإلى روايتين ع���ن الإمام ال�سادق

.
)2(

والإمام ال�سّجاد Q باأّن عّدة جي�س عبيد اهلل هي ثالثون األفًا

.
)3(

3- وروى الم�سعودّي, �ساحب كتاب )اإثبات الو�سّية( )28( األفًا

.
)4(

4- وكتب الطبرّي ال�سيعّي )14( األفًا

5- ونق���ل ابن �سهراآ�سوب عن عددهم اأّن���ه )35( األفًا, اإّل اأّنه عندما ذكر اأ�سماء 

القادة لكّل ق�سم من ذاك الجي�س, كان مجموع العنا�سر تحت اإمرة اأولئك هو 

.
)5(

)25( األفًا

.
)6(

6- وروى �سبط بن الجوزّي )6( اآلف

)1( ابن الأعثم, الفتوح, ج5, �س84 90 و�س 101؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج1, �س341 345, طبعًا ما 

كتبه الخوارزمّي من اأ�سماء بع�س القادة يختلف عّما كتبه ابن الأعثم. ابن عماد الحنبلّي, �سذرات الذهب, ج1, 

�س67؛ المجل�سّي, بحار الأنوار, ج44, �س386, اعتبر الماّل ح�سين الكا�سفّي اأّن هذا العدد هو الأ�سّح من بين 

جميع الح�سائّيات )رو�سة ال�سهداء, �س346(.

10. وذكر اأي�سًا ال�سّيد ابن  70, �س547, ح  3, والمجل�س  24, �س177, ح  )2( ال�سيخ ال�سدوق, الأمالي, المجل�س 

طاوو�س هذا العدد )اللهوف, �س70(.

)3( اإثبات الو�سّية, �س166.

)4( دلئل الإمامة, �س178.

)5( مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س106.

)6( تذكرة الخوا�ّس, ج2, �س161.
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7- وورد في نقل اآخر باأّن عدد جي�س العدّو و�سل في اليوم ال�ساد�س من المحّرم 

 .
)1(

اإلى ع�سرين األفًا

.
)2(

8- و�سّرح ابن عنبه ب� )31( األفًا

.
)3(

9- ونقل الماّل ح�سين الكا�سفّي قولين اأحدهما )32( األفًا والآخر )17( األفًا

الظاه���ر اأّن الق���ول المعتم���د في ه���ذا القول ه���و رواية ال�سي���خ ال�سدوق عن 

الإمامين ال�س���ادق Q وال�سّجاد Q اأي )30( األفًا, لأّنه- وبالرغم من 

ع���دم توثيق بع�س رواة هذا الخب���ر- اإّل اأّنه مع اهتمام ال�سي���خ ال�سدوق بهاتين 

الروايتين وعدم وجود اأّي داع للكذب والجعل فاإّن الرقم )30( األفًا يمكن القبول 

به.

عدد القتلى: ب- 

ُذك���ر في الكثير م���ن الم�سادر اأنَّ ع���دد القتلى في جي�س الأع���داء هو )88( 

.
)4(

رجاًل )عدا عن الجرحى(

اإّل اأّن هذا الإح�ساء غير �سحيح لعّدة اأ�سباب:

اأّوًل: طبقًا لبع�س الأخبار, فاإّن اأعداد قتلى العدّو بيد بع�س )ولي�س كّل( اأن�سار 

الإم���ام Q هو اأكثر بكثي���ر من هذا الرقم. وكت���ب ال�سيخ ال�سدوق )م 

381 ق( وتبع���ًا له محّم���د بن فّتال الني�ساب���ورّي )م 508 ق( عن عدد قتلى 

من  ال�ساد�س  لليوم  ولكن  العدد  ابن طاوو�س هذا  ال�سّيد  ونقل  المهّمة, �س191  الف�سول  المالكّي,  �سّباغ  ابن   )1(

المحّرم )اللهوف, �س52(.

)2( عمدة الطالب في اأن�ساب اآل اأبي طالب, �س192.

)3( رو�سة ال�سهداء, �س346.

)4( ابن �سعد, ترجمة الح�سين Q ومقتله, �س184؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س411؛ الطبرّي, تاريخ 

�س155؛  ج3,  الأخبار,  �سرح  المغربّي,  التميمّي  محّمد  بن  النعمان  حنيفة  اأبو  �س348؛  ج4,  والملوك,  الأمم 

الم�سعودّي, مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج3, �س73؛ النويرّي, نهاية الأرب في فنون الأدب, ج20, �س463؛ 

ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س205 206. 
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الأع���داء على يد بع�س اأ�سحاب الإمام Q عل���ى النحو الآتي: الحّر بن 

يزي���د: )18( رج���اًل- زهير بن القي���ن: )19( رجاًل- حبي���ب بن مظاهر: 

)31( رج���اًل- عب���د اهلل بن اأب���ي عروة الغف���ارّي: )20( رج���اًل- بريد بن 

الخ�سي���ر: )30( رجاًل- مالك ب���ن اأن�س الكاهل���ّي: )18( رجاًل- يزيد بن 

- وهب بن وهب )اأو 
)1(

زياد بن مها�سر الكندّي )اأبو ال�سعناء(: )9( رجال

عبد اهلل بن عمير الكلبّي(: )7( اأو )8( رجال- نافع بن هالل بن الحّجاج: 

 
)3(

- عبد اهلل بن م�سلم بن عقيل: )3( رجال- علّي الأ�سغر
)2(

)13( رج���اًل

.
)4(

)الأكبر(: )54( رجاًل- القا�سم بن الح�سن Q: )3( رجال

كم���ا ه���و وا�سح- ح�سب ه���ذا النقل- فاإّن ع���دد قتلى الأعداء عل���ى يد بع�س 

 رج���اًل, اأي اأكث���ر من �سعف 
)5(

اأ�سح���اب الإم���ام Q هـــو )225( اأو )226(

ون�سف ال�سعف للعدد )88( رجاًل.

واأّم���ا ما رواه ابن �سهراآ�س���وب من اإح�ساء قتلى الأعداء فه���و اأكثر مّما ذكره 

ال�سيخ ال�سدوق, فمثاًل عندما ينقل ما قتله بع�س الأن�سار يقول:

الح���ّر اأكثر من )40( رج���اًل- حبيب بن مظاهر )62( رج���اًل- زهير بن القين 

)120( رجاًل- الحّجاج بن م�سروق )25( رجاًل- عون بن عبد اهلل بن جعفر )21( 

.
)6(

رجاًل- علّي الأكبر )70( رجاًل- عبد اهلل بن م�سلم بن عقيل )98( رجاًل

)1( البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405 والطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س340, ذكرا عدد القتلى )5( 

اأ�سخا�س.

)2( البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س404 والطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س336, ذكرا نقاًل عن نافع 

عدد القتلى )12( رجاًل.

)3( وهذا الأمر بحاجة اإلى تحقيق في محّله. ويعتبر ال�سيخ ال�سدوق من الأفراد الذين يعتقدون اأّن علّيًا الأكبر  البن 

ال�ساّب لالإمام Q  هو علّي الأ�سغر.

)4( الأمالي, المجل�س 30, ح1, �س223 226؛ الفّتال الني�سابورّي, رو�سة الواعظين, �س186 188.

)5( هذا فيما لو كان وهب قد قتل )8( اأفراد.

)6( ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س109 114.
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وبالرغ���م من اأّن القبول ببع�س ه���ذه الأرقام م�سكل- بمالحظة الزمان الذي 

ا�ستغرقه القتال في يوم عا�سوراء- اإّل اأّن هذه الأرقام بمجملها تدّل على اأّن قتلى 

الأعداء اأكثر بكثير من )88( قتياًل.

ويظهر اأّن الأو�ساع التي كانت �سائدة زمن كتابة هذه الأخبار, لم تكن لتعطي مجاًل 

لهوؤلء الموؤّرخين كي يزيدوا عدد قتلى جي�س عمر بن �سعد اأكثر مّما �سّرحوا به.

ثانياً: اإّن ال�سجاعة الكبيرة والإقدام العظيم للت�سحية وال�سهادة اللذين اأبداهما 

اأن�سار الإمام Q ول �سّيما بنو ها�سم, والت�سابق بينهم اإلى الجهاد في 

�سبي���ل الهدف المقّد�س لإمامهم, كان���ا وا�سحين وظاهرين اإلى الحّد الذي 

ي�سط���ّر بع�س الأ�سخا�س من مع�سكر الع���دّو لالإعتراف بهما. وهذا ما نقله 

اب���ن اأبي الحديد عن اأحدهم وقد كان حا�سرًا في كربالء حيث اأجاب اأحد 

 
)1(

المعتر�سي���ن عليه بالقول: لم���اذا قاتلت الح�سين بن علّي Q؟ فقال

وا�سف���ًا �سجاعة اأ�سح���اب الإمام Q: لقد ع�س�س���ت بالجندل, اإّنك لو 

�سه���دت ما �سهدنا ثارت علينا ع�سابة, اأيديها في مقاب�س �سيوفها كالأ�سود 

ال�ساري���ة تحّطم الفر�سان يمينًا و�سماًل, وتلقي اأنف�سها على الموت, ل تقبل 

الأمان, ول ترغب في المال, ول يحول حائل بينها وبين الورود على حيا�س 

المنّي���ة, اأو ال�ستيالء عل���ى الملك, فلو كففنا عنها روي���دًا لأتت على نفو�س 

الع�سكر بحذافيرها, فما كّنا فاعلين؟ ل اأّم لك.

هذا بال�سافة اإلى ما ُنقل بالخ�سو�س عن �سجاعة علّي الأكبر, حيث ارتفعت 

.
)2(

اأ�سوات الأعداء عاليًا لكثرة القتلى الذين هلكوا على يديه

وبن���اًء على ذلك فاإّن رواية )88( قتياًل وكذلك حديث زحر بن قي�س مع يزيد 

)1( ابن اأبي الحديد, �سرح نهج البالغة, ج3, �س263.

)2( ابن الأعثم, الفتوح, ج5, �س115؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج2, �س35, وقد اأ�ساف الخوارزمّي في 

نقله اأّن علّي الأكبر قتل ما مجموعه )200( رجٍل )الم�سدر(.
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 Q حي���ث قال ل���ه لأجل اإدخ���ال ال�سرور على قلب���ه: )لم يكن قت���ل الح�سين

واأ�سحابه اإّل بقدر نحر ناقة اأو نوم قيلولة(, كالهما غير �سحيح.

8- عدد ال�سهداء:

اإّن لدين���ا مجموعتين من الم�سادر التي تتحّدث عن ع���دد ال�سهداء, الأولى: 

ه���ي الم�سادر التاريخّية القديمة التي ذكرت عدد ال�سهداء مع اأ�سمائهم وكيفّية 

جهادهم و�سهادتهم.

اإّل اأّن ه���ذه الرواي���ات كانت في بع����س الأحيان متفاوتة ج���ّدًا وفيها اختالف 

كبي���ر, حّتى اإّنن���ا- وكما �سياأتي- نالح���ظ الختالف ولو كان نق���اًل عن �سخ�س 

واحد مثل زحر بن قي�س حول عدد هوؤلء ال�سهداء.

واأّم���ا المجموع���ة الثانية فهي موؤّلف���ات بع�س المعا�سرين الذي���ن حاولوا من 

خالل البحث والمطالعة في الم�سادر الجديدة والقديمة, وفي بع�س الحالت في 

الم�س���ادر غير المعتبرة, اأن يجمعوا اأ�سم���اء �سهداء كربالء, واأن يبّينوا عددهم 

من خالل الحديث عن اأحوالهم و�سيرتهم.

اإّل اأّن���ه وبالرغ���م من الجهود التي بذله���ا هوؤلء الباحث���ون لإعطاء الإح�ساء 

الكام���ل والدقيق عن �سهداء كربالء لم يكونوا- ولالأ�سباب التي ذكرت في بحث 

عدد اأ�سحاب الإمام Q- موّفقين لذلك ب�سكل تاّم, واإن كانوا قد و�سلوا اإلى 

نتائج طّيبة معتّد بها.

من المنا�سب هنا اأن نبحث حول عدد ال�سهداء على مرحلتين:

- جميع ال�سهداء )من بني ها�سم وغيرهم(   

اأ- اأعداد ال�سهداء )�سواٌء من بني ها�سم اأو من غيرهم(:

 ب- �سهداء بني ها�سم.
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اإّن روايات الم�سادر التاريخّية القديمة مختلفة اأي�سًا في هذا الأمر: 

 .
)1(

1- اأ�سهر الأقوال هو )72( �سهيدًا

2- كت���ب الف�سيل بن الزبير-  وهو من اأ�سحاب الإمام ال�سادق Q والإمام 

الباق���ر Q-  باأّن عدد ال�سهداء من بداية الثورة اإلى نهايتها مع احت�ساب 

ٌة  م���ن جرح ث���ّم ا�ست�سهد( ه���و )106( �سهداء )ع�سرون من بن���ي ها�سم و�ستَّ

.
)2(

وثمانون من الأ�سحاب(

3- رواي���ة اأبي مخن���ف عن زحر بن قي�س الت���ي تقول اإّن اأع���داد ال�سهداء )�سوى 

. واأّم���ا غيره من الموؤّرخين فقد 
)3(

الإم���ام الح�سين Q( هو )78( رجاًل

)1( ابن �سعد, ترجمة الح�سين ومقتله, �س184؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س411؛ الطبرّي, تاريخ الأمم 

تاج  الطبر�سّي,  �س73؛  ج2,  الهمم,  وتعاقب  الأمم  تجارب  الرازّي,  م�سكويه  علّي  اأبو  �س384؛  ج4,  والملوك, 

المواليد, �س31؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج2, �س44؛ ابن كثير, البداية والّنهاية, ج 8, �س205.

)2( الف�سيل بن الزبير بن عمر بن درهم الكوفّي الأ�سدّي, ت�سمية من قتل مع الح�سين Q تحقيق ال�سّيد محّمد ر�سا 

الح�سينّي الجاللّي, مجّلة تراثنا الف�سلّية, العدد 2, 1406ق, �س149 156. طبعًا ما ورد في المتن هو طبقًا لما ذكره 

محّقق ر�سالة الف�سيل وهو )107( �سهداء, ولكن ينبغي الإلتفات اإلى اأّن المحّقق نف�سه تحت الرقم )81( و )82( من 

اأ�سماء ال�سهداء ذكر �سخ�سين اأحدهما: با�سم كثير بن عبد اهلل ال�سعبّي والثاني مهاجر بن اأو�س  مع اأّن هذين الرجلين 

يعّدان من جي�س عمر بن �سعد  ويمكن اأن يكون ا�سم اأحد ال�سهداء )ولعّله زياد  زهير بن القين( قد حذف من اإحدى 

 .Q المخطوطات. ومع تكملة الرواية ذكر ا�سم من قتله وهما هذان اأي مهاجر وكثير تحت عنوان اأن�سار الإمام

اأّوًل ما رواه الطبرّي في �سهادة زهير بن القين )ف�سّد عليه كثير بن عبد اهلل ال�سعبّي  ويوؤّيد هذا الأمر عّدة قرائن: 

ومهاجر بن اأو�س فقتاله(, ج 4, �س336. ثانيًا: اإّن رواية الف�سيل بن الزبير ل تذكر ا�سم زهير بن القين اأبدًا, بل تذكر 

فقط �سخ�سًا با�سم زهير بن �سليم وهما متغايران لأّن ابن القين هو بجلّي بينما ابن �سليم هو اأزدّي. ثالثًا: قول الف�سيل 

قبل ذكر ا�سم كثير وهو )وقتل من بجيلة..( وهذا وا�سح باعتبار اأّن زهير بجلّي وكثير كان مّمن �سارك في قتله, ولذا 

كان ينبغي اإدراج ا�سمه في فهر�س اأ�سماء ال�سهداء اإّل اأّن هذا لم يح�سل وهذا بال�سافة اإلى اأّن ا�سم �سلمان بن م�سارب 

اأن يكون ا�سم زهير بن القين قبله لأّن  اأّن ال�سحيح هو  اأو�س بعنوان ابن عّمه, مع  قد جاء بعد ذكر ا�سم مهاجر بن 

�سلمان هو ابن عّم زهير )ال�سّيد اأبو القا�سم الخوئّي, معجم رجال الحديث, ج9, �س193( ل مهاجر, لأّن قينًا وم�ساربًا 

اإلى مّكة والتحق �سلمان اأولد قي�س, وجاء �سلمان مع ابن عّمه زهير �سنة )60 ق(  اأبوا زهير و�سلمان كانا من   وهما 

بالإمام Q عندما اأ�سبح زهير في ركبه اأي�سًا. )ال�سماوّي, اإب�سار العين في اأن�سار الح�سين Q, �س169(.

)3( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س351؛ الّدينورّي, الأخبار الطوال, �س260؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, 

�س118؛ ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, تحقيق علّي �سيري, بيروت, دار الفكر, 1415ق, ج18, �س445؛ ابن 

كثير, البداية والّنهاية, ج8, �س208؛ ال�سفدّي, الوافي بالوفيات, ج14, �س189؛ ابن �سّباغ المالكّي, الف�سول 

المهّمة, �س193؛ ميرخواند, تاريخ رو�سة ال�سفا, ج5, �س2270.
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)2(

 70 ,
)1(

�سّرحوا, وطبقًا لخب���ر زحر, اأي�سًا باأّن ال�سهداء يبلغ عددهم: 32 

�سهيدًا.
)5(

-  و88 
)4(

 82-
)3(

)فار�سًا( 77

.
)6(

4- ذكر البلخّي )م 322 ق( والم�سعودّي اأّن عددهم )87( �سهيدًا

5- قول المحّققين المعا�سرين:

اأ- �سّج���ل العاّلم���ة ال�سّيد مح�سن الأمي���ن اأ�سماء �سهداء النه�س���ة الح�سينّية 

.
)7(

)من بدايتها اإلى نهايتها( فكانوا: )139( �سهيدًا

ب- ي���رى ال�سيخ محّمد مهدي �سم�س الّدين ومن خالل البحث التحليلّي حول 

.
)8(

هذا المو�سوع, اأّن عدد ال�سهداء اأكثر من مائة بقليل

ج- و�س���ل العدد عن���د ال�سيخ ذبيح اهلل المحاّلتّي اإل���ى )228( �سهيدًا من بداية 

الث���ورة اإل���ى نهايته���ا مع احت�س���اب �سهادة عب���د اهلل بن عفي���ف الكندّي عند 

. وهناك قول اآخر لبع����س الباحثين يعتبر اأّن 
)9(

اإح�س���ار الأ�سرى اإل���ى الكوفة

.
)10(

عدد ال�سهداء من بداية النه�سة الح�سينّية اإلى نهايتها هو )182( �سهيدًا

)1( ابن الأعثم, الفتوح, ج5, �س127, باعتبار اأّن رواية الخوارزمّي هي نف�س رواية ابن الأعثم التي جاء فيها كلمة ثمانين 

بدل ثالثين فيظهر اأّن كلمة ثالثين هي ت�سحيف كلمة ثمانين لأّن القول باأّن اأ�سحاب الإمام الح�سين Q كانوا 

)32( رجاًل )ح�سب ما جاء في رواية ابن الأعثم( ل يتوافق اأبدًا مع اأّي عدد من الح�سائّيات الأخرى.

)2( �سبط ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, ج2, �س193.

)3( ابن عبد رّبه, العقد الفريد, مطبعة اللجنة للتاأليف والترجمة والن�سر, 1365ق, ج4, �س328.

)4( الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج2, �س62.

)5( ابن �سعد, ترجمة الح�سين ومقتله, �س190.

)6( ابو زيد اأحمد بن �سهل البلخّي, البدء والتاريخ, ج2, �س241, والم�سعودّي, مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج3, 

�س72.

)7( ال�سّيد مح�سن الأمين العاملّي, اأعيان ال�سيعة, ج1, �س610, 612.

)8( ال�سيخ محّمد مهدي �سم�س الّدين, اأن�سار الح�سين Q, �س49 52, اإّل اأّنه ذكر في �س54 اأن عدد الأن�سار 

)100( رجل اأو اأكثر بقليل اأو اأقّل بقليل.

)9( ذبيح اهلل المحاّلتي, فر�سان الهيجاء, ج2, �س154.

)10( غال م ح�سين الزركري نجاد, نه�ست اإمام ح�سين Q وقيام كربال )نه�سة الإمام الح�سين Q وثورة 

كربالء(, �س291 386.
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وف���ي كّل الأح���وال, فاإّن القول ب���اأّن العدد ه���و )72( �سهيدًا ه���و الأكثر قبوًل 

واعتم���ادًا من بين الأق���وال الأخرى؛ لأّنه من جهة هو يعتمد على م�سادر قديمة, 

ومن جهة اأخرى هو الراأي الم�سهور.

ب - �سهداء بني ها�سم:

اإّن هن���اك اختالفًا كبيرًا فيم���ا تنقله الم�سادر حول اأعداد �سه���داء بني ها�سم وهي 

م���ا بين ت�سعة �سه���داء اإلى ثالثين �سهي���دًا, اإّل اأّن اأ�سهر الأقوال الموج���ودة في كثير من 

.
)2(
R وبع�س هذه الروايات قد وردت عن الأئّمة 

)1(

الم�سادر هو �سبعة ع�سر �سهيدًا

اإّن ع���دد �سه���داء بن���ي ها�سم ف���ي اأق���دم الن�سو����س التاريخّية ه���و ع�سرون 

 واأّما الح�سائّيات الأخرى 
)3(

)Q بالإ�سافة اإلى م�سلم بن عقي���ل والإمام(

 
)6(

 و )14(
)5(

 واأكثر م���ن ع�سرة
)4(

فق���د وردت على ال�سكل التال���ي: ت�سعة �سهداء

تاريخ خليفة بن خّياط,  الع�سفرّي,  الخياط  305؛ خليفة بن  الح�سين ومقتله, �س196, ح  ابن �سعد, ترجمة   )1(

�س179؛ �سليمان بن اأحمد الطبرانّي, المعجم الكبير, ج3, �س104 و 119؛ ال�سيخ ال�سدوق, كمال الّدين وتمام 

بن  محّمد  126؛  �س125  ج2,  الإر�ساد,  المفيد,  ال�سيخ  �س694؛   ,87 المجل�س  الأمالي,  وله  �س533,  النعمة, 

ح�سن الطو�سّي, الأمالي, �س162, ح 268؛ عماد الّدين الطبرّي, ب�سارة الم�سطفى, �س426؛ الخوارزمّي, مقتل 

الح�سين Q, ج2, �س53؛ الأربلّي, ك�سف الغّمة, ج2, �س267؛ ابن كثير, البداية والّنهاية, ج8, �س205. طبعًا 

في معظم هذه الم�سادر مع عدم اإ�سافة الإمام الح�سين ي�سبح العدد )17(.

)2( كما نقل ذلك في كمال الّدين: لل�سيخ ال�سدوق والأمالي لل�سيخ الطو�سّي.

)3( ت�سمية من قتل مع الح�سين Q, �س149 151 وكذا ال�سيخ ال�سدوق, الخ�سال, �س519؛ ابن �سهراآ�سوب, 

مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س179 وابن اأبي الحديد, �سرح نهج البالغة, ج15, �س251. ذكروا هذا العدد من 

دون اإ�سافة م�سلم بن عقيل.

)4( ابن اأبي حاتم الرازّي, ال�سيرة النبوّية, �س558.

الجوزّي,  ابن  Q؛  الباقر  الإمام  عن  الدهنّي  عّمار  )رواية  �س293  ج6,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,   )5(

المنتظم, ج5, �س340؛ ابن حجر الع�سقالنّي, تهذيب التهذيب, ج2, �س302.

اأبو نعيم الأ�سفهانّي, حلية الأولياء, ج3, �س138؛ ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ج41, �س386؛ الأربلّي,   )6(

لم يذكر �سوى )14( �سهيدًا  بني ها�سم  اأ�سماء �سهداء  الم�سعودّي  اأح�سى  الغّمة, ج2, �س314؛ عندما  ك�سف 

)مروج الذهب ومعادن الجوهر(, ج3, �س82.
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)7(

 و )23(
)6(

 و )22(
)5(

 و )21(
)4(

 و )19(
)3(

 و )18(
)2(

 و )16(
)1(

و )15(

 
)10(

 بال�سافة اإلى الإمام Q وم�سلم بن عقيل و )30(
)9(

 و )27(
)8(

و )26(

�سهيدًا.

ف���ي كّل الأحوال, فاإّن القول المقبول هو )17( �سهيدًا ل�سهرته وِقَدمه الزمنّي 

.R وكثرة م�سادره, بال�سافة اإلى وروده- كما �سبق- في روايات اأهل البيت

:Q 9-التركيب القبلّي لع�سكر الإمام

اإّن م���ن الموا�سي���ع القابلة للبح���ث والدرا�سة في واقعة كرب���الء هو التركيب 

القبل���ّي لأن�سار الإمام الح�سين Q الذي يدّل عل���ى ت�سّكل اأتباعه واأ�سحابه 

)1( النويرّي, نهاية الأرب في فنون الأدب, ج20, �س461 462.

)2( الخليفة بن الخّياط, تاريخ خليفة بن خّياط, �س179؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج3, �س118؛ ابن عبد 

رّبه الأندل�سّي, العقد الفريد, ج4, �س358؛ علّي بن محّمد العمرّي, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س15؛ ابن 

ع�ساكر, ترجمة الإمام الح�سين Q, �س350؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج2, �س52؛ الذهبّي, تاريخ 

الإ�سالم, ج5, �س 14؛ ابن كثير, البداية والّنهاية, ج8, �س184 و205.

)3( ابن �سعد, ترجمة الح�سين ومقتله, �س190؛ ال�سيخ ال�سدوق, عيون اأخبار الر�سا Q, ج2, �س268, والأمالي, 

المجل�س 27, �س192؛ الطبر�سّي؛  تاج المواليد, �س32؛ ابن ع�ساكر, ترجمة الإمام الح�سين Q, �س337؛ 

الطبرّي, كامل بهائي )الكامل البهائي في ال�سقيفة(, ج2, �س303.

)4( القا�سي النعمان المغربّي, دعائم الإ�سالم, ج3, �س168؛ ابن ع�ساكر, ترجمة الإمام الح�سين Q, �س329؛ 

�سبط ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س255 256؛ ابن حجر الهيتمّي, ال�سواعق المحرقة, �س198.

رقم   ,447 �س446  الطالب,  كفاية  ال�سافعّي,  طلحة  ابن  �س181؛  ج2,  الخوا�ّس,  تذكرة  الجوزّي,  ابن  �سبط   )5(

11630؛ ابن حجر الهيتمّي, ال�سواعق المحرقة, �س198.

)6( اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س62.

)7( محّمد بن اأحمد الدولبّي, الذّرّية الطاهرة, �س97؛ ابن عبد البّر القرطبّي, الإ�ستيعاب, ج1, �س381.

 قول الح�سن 
ً
)8( هادي بن اإبراهيم الوزير, نهاية التنويه في ازهاق التمويه, �س128و212 والظاهر اأّنه �سّجل خطاأ

الب�سرّي الذي هو )16( �سهيدًا برقم )26(. 

)9( الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج2, �س53؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122, اإّل اأّنه عند 

العّد التف�سيلّي لأ�سماء ال�سهداء اأح�سى ثالثين منهم.

�س474؛  الكبير,  المزار  الم�سهدّي,  بن  محّمد  �س782؛  المتهّجد,  م�سباح  الطو�سّي,  ح�سن  بن  محّمد   )10(

�سّيد  احوالت  التواريخ )در  نا�سخ  �سبهر,  تقي  98, �س304؛ محّمد  وج  الأنوار, ج45, �س63  بحار  المجل�سي, 

ال�سهداء Q(, ج3, �س17؛ ال�سّيد مح�سن الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج1, �س610؛ ر�سول جعفريان, تاأملى در 

نه�ست عا�سورا, �س142.
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 م���ن قبائ���ل مختلف���ة, ويظه���ر لن���ا اأي�س���ًا القبيل���ة الأكث���ر م�سارك���ة ف���ي ن�سرة 

الإمام Q من بين القبائل الأخرى.

وق���د كتب بع�س الموؤّرخي���ن المتقّدمين, وكذا بع����س المحّققين المعا�سرين 

اآراًء ح���ول ذلك, فمثاًل ن���رى الف�سيل بن الزبير قد تحّدث ع���ن التركيب القبلّي 

لل�سهداء على النحو الآتي: 

ال�سه���داء من بني ها�سم: ع�سرون رج���اًل )اإ�سافة اإلى الإمام Q وم�سلم 

ب���ن عقيل( ومن بن���ي اأ�سد بن خزيمة: خم�سة �سهداء- وم���ن بني غفار بن حليل 

ب���ن �سمرة: ثالثة, ومن بني تميم: اإثنان, ومن بني �سعد بن بكر: واحد ومن بني 

تغلب: اأربعة, ومن الأن�سار: �سّتة ومن بني حارث بن كعب: واحد ومن بني خثعم: 

ثماني���ة ومن طّي: اإثنان, وم���ن مراد: ثالثة ومن بني �سيبان بن ثعلبة: واحد ومن 

بني حنيفة: واحد ومن جواب )حوان(: اإثنان ومن �سيدا: اإثنان ومن كلب: اإثنان 

 ومن جهينة: ثالثة ومن الأزد: اأربعة ومن 
)1(

وم���ن كندة: ثالثة ومن بجيلة: اأربعة

.
)2(

همدان: ع�سرة ومن ح�سرموت: واحد

 
)3(

وكتب بع�س المحّققين المعا�سرين حول التركيب القبلّي اإح�ساًء ل� )112(

رجاًل من �سهداء بني ها�سم وغيرهم منذ انطالقة الثورة على ال�سكل التالي:

الها�سمّي���ون ومواليه���م )اإ�ساف���ة اإل���ى م�سل���م ب���ن عقي���ل(: )26( �سهي���دًا, 

الأ�سدّي���ون: )7( رجال, الهمدانّيون: )14(, المذحجّيون: )8(, الأن�سار: )7(, 

)1( ذكر الف�سيل هنا اأ�سماء خم�سة اأفراد من بجيلة, ولكن  كما �سبق القول  فاإّن اثنين منهم وهما كثير بن عبد اهلل 

ومهاجر بن اأو�س يعّدان من جنود الأعداء, اإّل اأّن هذين ال�سمين ذكرا خطاأ بدل ا�سم زهير فاأ�سبح المجموع 

خم�سة. وعليه فلو ذكرنا بدًل من هذين ا�سم زهير مع ابن عّمه �سلمان فاإّن العدد �سيكون اأربعة من بجيلة.

)2( ت�سمية من قتل مع الح�سين Q, �س152 156 نقل حميد بن اأحمد المحّلى )م 652 ق( هذا التف�سيل اأي�سًا 

مع اختالف ي�سير )الحدائق الوردّية في مناقب اأئّمة الزيدّية, ج1, �س210 212(.

)3( محّمد ال�سماوّي, اإب�سار العين في اأن�سار الح�سين Q, �س29 اإّل اأّنه وح�سب الح�ساء الوارد في المتن فاإّن 

ال�سماوّي زاد واحدًا وهو الإمام Q نف�سه, فاأ�سبح العدد هو )113(.
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البجلّي���ون والخثعمّي���ون: )4(, كن���دة: )5(, الغفارّي���ون: )3(, الكلبّيون: )3(, 

الأزدّي���ون: )7(, العبدّي���ون: )7(, التيمّيون: )7(, الطائّي���ون: )2(, التغلبّيون: 

.
)1(

)5(, الجهنّيون: )3( التميمّيون: )2(, اأفراد متفّرقون: )3(

0)- �سهداء الحملة الأولى:

 Q اإّن الكثير من الم�سادر, لم تذكر �سيئًا عن اأعداد قتلى مع�سكر الإمام

في الحملة الأولى لجي�س الأعداء, اإّل اأّن بع�س الم�سادر الأخرى اأوردت ح�سيلة 

.
)2(

ال�سهداء من اأ�سحاب الإمام Q في تلك الحملة اأكثر من خم�سين �سهيدًا

:Q عدد الجياد التي دا�ست على ج�سد الإمام -((

���ت الج�سم  اإّن بع����س الم�س���ادر ل���م تذك���ر �سيئًا عن ع���دد الجي���اد التي ر�سّ

. نعم هناك الكثير 
)3(

ال�سريف لالإمام Q بل تحّدثت فقط عن اأ�سل الواقعة

..
)4(

ت على عدد الأ�سخا�س بع�سرة من الم�سادر قد ن�سّ

:Q 2)- جراحات ج�سد الإمام

 Q 1- نق���ل الموؤّرخون عدد الجراح���ات التي اأ�سابت البدن المطّهر لالإمام

 )33( :Q وف���ي رواية اأخ���رى عنه 
)5(

بالرم���اح )33( وبال�سي���وف )34(

)1( اإب�سار العين, �س)49( وما بعدها.

)2( الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج2, �س11.

)3( الم�سعودّي, مروج الذهب, ج3, �س73.

)4( البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س410؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س347؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, 

Q, ج2,  باأعالم الهدى, ج1, �س470؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين  اإعالم الورى  ج2, �س113؛ الطبر�سّي, 

�س44؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س121؛ ال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف, �س79؛ ابن نما, مثير 

الأحزان, �س59؛ المجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س59.

)5( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س346؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج2, �س42؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب 

اأحمد  اللهوف, �س76؛ حميد بن  ال�سّيد ابن طاوو�س,  اأبي طالب, ج4, �س120؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س58؛  اآل 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212, وكتب البالذرّي والم�سعودّي اأي�سًا هذا العدد )من دون ذكر قائله(.
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 وفي رواية ثالثة عنه اأي�سًا 
)1(

�سرب���ة رمح و )44( اإ�سابة بال�سيوف وال�سه���ام

.
)2(

اأّن �سربات ال�سيوف كانت اأكثر من �سبعين

, وفي 
)3(

2- وُروي عن الإمام الباقر Q اأّن عدد الجراحات اأكثر من )320(

.
)4(

خبر اآخر اأّنها )63( �سربة بال�سيوف والرماح وال�سهام

3- ونق���ل ع���ن الإمام ال�سّج���اد Q في رواي���ة اأّن الجراح���ات اأربعون �سربة 

.
)5(

بال�سيوف والرماح

4- ورد ف���ي بع�س الم�س���ادر اأّن الجراح���ات )110( من اأثر الرم���اح وال�سيوف 

.
)6(

وال�سهام

 .
)7(

5 - ذكرت بع�س الم�سادر الأخرى )120( �سربة �سيف و�سهم وحجر

.
)8(

6- كتب ابن �سعد )33( جراحة

)1( القا�سي النعمان المغربّي, �سرح الأخبار, ج3, �س164؛ الطبرّي, دلئل الإمامة, �س178, وفي نقل عن الطبرّي 

)32( �سربة رمح و )44( �سربة �سيف.

)2( ال�سيخ الطو�سّي, الأمالي, �س677, ج10.

)3( ال�سيخ ال�سدوق, الأمالي, مجل�س31, ح1, �س228؛ الفّتال الني�سابورّي, رو�سة الواعظين, �س189؛ الطبر�سّي, 

تاج المواليد, �س31؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س120؛ المجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س82؛ 

ال�سهام  3  33 �سربة �سيف ما عدا  2  1900 جرٍح,  1 360 جرحًا,  اأي�سًا:  اأخرى  اأقواًل  ابن �سهراآ�سوب, ذكر 

)المناقب, ج 4, �س120(.

)4( ال�سيخ الكلينّي, الكافي, ج6, �س452, ح 9؛ والمجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س92, ح 36.

)5( القا�سي النعمان المغربّي, دعائم الإ�سالم, ج2, �س154.

)6( القا�سي النعمان, �سرح الأخبار, ج3, �س164؛ الطبرّي, دلئل الإمامة, �س178؛ الخوارزمّي, الم�سدر, ج2, 

ب العنيد, �س39؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س57  �س42؛ اأبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزّي, الرّد على المتع�سّ

58؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س213. ونقل اأي�سًا ابن �سعد خبرًا م�سابهًا لهذا. )ترجمة 

الح�سين ومقتله, �س186(.

)7( المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س213.

الخبر  نقل مثل هذا  النعمان  القا�سي  الأحزان, �س57 58؛  نما, مثير  ابن  الح�سين ومقتله, �س184؛  )8( ترجمة 

)�سرح الأخبار, ج3, �س164(.
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 ,
)1(

7- وروى علّي بن محّمد العمرّي وابن عنبه )م 828 ق( اأّن الجراحات �سبعون

.
)2(

و�سّرح ال�سّيد ابن طاوو�س ب� )72( جراحة

وكم���ا يالحظ فاإّن الختالف الكبير بين هذه الأقوال يمنع من ترجيح اأحدها 

عل���ى الآخر ب�سهولة, ول يمكن الجمع بي���ن بع�سها اأي�سًا, واأّما ما يمكن قوله فهو 

اأّن اأعداد الجراحات تفوق المائة, ومّما يوؤّيد هذا القول الأخبار التي تتحّدث عن 

اإ�ساب���ة ج�سد الإمام Q بال�سهام اإلى الحّد الذي اأ�سبح فيه مغّطى وم�ستترًا 

.
)3(

بها

3)- العوائل:

.
)4(

نقل بع�س الباحثين المعا�سرين ح�سور ثالث عوائل في كربالء

.
)5(

1- عائلة جنادة بن كعب بن حرث )حارث( ال�سلمانّي الأن�سارّي

.
)6(

2- عائلة عبد اهلل بن عمير الكلبّي

3- عائلة م�سلم بن عو�سجة.

اإّل اأّن مراجع���ة ه���ذا المو�س���وع تظهر عدم وج���ود اأّي �سند معتب���ر يدّل على 

 ,
)7(

ح�سور عيال م�سلم هناك, نعم بع�س الم�سادر ذكرت فقط وجود خادمة معه

ويحتمل اأن تكون اأّم ولد ولي�س زوجة له.

)1( محّمد بن علّي العمرّي, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س13؛ جمال الّدين اأحمد بن علّي الح�سينّي, عمدة 

الطالب في اأن�ساب اآل اأبي طالب, �س192.

)2( ال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف, �س71.

)3( الطبر�سّي, اإعالم الورى, ج1, �س469؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س120.

)4( محّمد بن الطاهر ال�سماوّي, اإب�سار العين في اأن�سار الح�سين Q, �س220 221.

)5( الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج2, �س25.

)6( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س334.

)7( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س332؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج1, �س19, والمجل�سّي, بحار 

الأنوار, ج45, �س20.
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4)- ال�سهداء من ال�سحابة:

 .P عدد م���ن اأ�سحاب النبّي الأكرم Q لق���د كان بين اأن�سار الح�سين

وه���ذا �ساهد اآخر على حّقانّي���ة الإمام الح�سي���ن Q وف�سيلته العظمى عند 

الأّم���ة في تل���ك المرحلة الزمنّي���ة, واأّما عددهم فهو- ح�سب رواي���ة الموؤّرخين- 

.
)2(

, والم�سعودّي اأربعة
)1(

متفاوت, فقد عّدهم الف�سيل بن الزبير �سّتة

 اعتبرهم خم�سة على ال�سكل التالي: 
)3(

اإّل اأّن بع�س الم�سّنفين المعا�سرين

 3- م�سلم بن عو�سجة 
)5(

 2- حبيب بن مظاه���ر
)4(

1- اأن����س ب���ن حارث الكاهل���ّي

.
)8(

 5- عبد اهلل بن بقطر
)7(

 4- هاني بن عروة المرادّي
)6(

الأ�سدّي

5)- روؤو�س ال�سهداء المقطوعة:

لم يرد في الم�سادر التاريخّي���ة عدد الروؤو�س المطّهرة ل�سهداء كربالء التي 

ف�سلت عن اأج�سادهم على يد جنود عمر بن �سعد على نحو واحد:

1- ذكر البالذرّي والدينورّي والطبرّي وال�سيخ المفيد والخوارزمّي وابن نما اأّن 

Q, تحقيق ال�سّيد محّمد ر�سا الح�سينّي الجاللّي, مجّلة  )1( الف�سيل بن الزبير, ت�سمية من قتل مع الح�سين 

تراثنا الف�سلّية, العدد 2, �س153 154.

)2( الم�سعودّي, مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج3, �س72.

)3( ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س221.

)4( الف�سيل بن الزبير, ت�سمية من قتل مع الح�سين Q, �س152؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س21؛ ابن 

اأحمد بن عبد اهلل الطبرّي, ذخائر العقبى في  الّدين  اأبي طالب, ج1, �س184؛ محّب  اآل  �سهراآ�سوب, مناقب 

مناقب ذوي القربى, �س146.

)5( ابن حجر, تب�سير المنتبه, ج4, �س1296.

)6( عبد اهلل المامقانّي, تنقيح المقال, ج3, �س214.

الّدين  الّدين بن همام  9051؛ غياث  )7( ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج6, �س445, رقم 

المقال, ج3,  تنقيح  والمامقانّي,  الب�سر, ج2, �س43  اأخبار  في  ال�سير  تاريخ حبيب  مير(   الح�سينّي  )خواند 

�س288.

)8( ابن حجر, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج5, �س8, لم يكن عبد اهلل في عقيدة ابن حجر �سحابّيًا بل كانت 

ولدته في مثل �سنة ولدة الح�سين بن علّي Q ومن الطبيعّي اأّنه قد اأدرك النبّي P وهو طفل.
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.
)1(

عدد الروؤو�س )ما عدا راأ�س الإمام Q( هو )72(

2- ون����سّ الدين���ورّي عند الحديث ع���ن توزيع الروؤو�س بي���ن القبائل على )75( 

.
)2(

راأ�سًا, بينما نقل البالذرّي عن اأبي مخنف اأّنها )82(

.
)3(

3- كتب �سبط ابن الجوزّي نقاًل عن ه�سام الكلبّي اأّنها )92(

.
)4(

4- و�سّرح ال�سّيد ابن طاوو�س ومحّمد بن اأبي طالب المو�سوّي باأّن الروؤو�س )78(

5- وروى الطبرّي وابن �سهراآ�سوب نقاًل عن اأبي مخنف وابن �سبّاغ المالكّي باأّن 

.
)5(

عدد الروؤو�س التي حملت اإلى عبيد اهلل تبلغ ال�سبعين

ويظه���ر اأّن الق���ول الأّول ه���و الأكثر اعتب���ارًا, بلحاظ اأّن القائلي���ن به هم من 

المتقّدمين الأوائل.

الأخبار  الّدينورّي,  الأ�سراف, ج3, �س412؛  اأن�ساب  البالذرّي,  الأمم والملوك, ج4, �س349؛  تاريخ  )1( الطبرّي, 

Q, ج2, �س45؛ ابن  الطوال, �س259؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س113؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين 

نما, مثير الأحزان, �س65؛ اإّن الطبرّي  في ال�سفحة 384 والخوارزمّي في ال�سفحة 44 ذكرا اأّنهما لم يعّدا راأ�س 

الإمام Q ثّم �سّرح كّل منهما في ال�سفحة الالحقة باأّن بقّية ال�سهداء قد قطعت روؤو�سهم واأّن المق�سود من 

البقّية هو غير راأ�س الح�سين Q ولذا فاإّن مجموع الروؤو�س مع راأ�س الإمام Q هو )73( ومّما يوؤّيد ذلك 

اأي�سًا عبارات الّدينورّي وال�سيخ المفيد وابن نما.

)2( البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س412؛ الّدينورّي, الأخبار الطوال, �س259. والظاهر اأّن قول البالذرّي هو 

قول الطبرّي, عن اأبي مخنف ولكن بدًل من الروؤو�س ال�سّتة التي حملتها قبيلة مذحج ذكر )16( وبدًل من �سبعة 

روؤو�س حملها باقي ع�ساكر ابن �سعد ذكر ت�سعة منها. فاأ�سبح العدد عنده زائدًا على نقل الطبرّي ب� )12( راأ�سًا.

)3( �سبط ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س256. طبعًا في الطبعة الجديدة المحّققة من هذا الكتاب ورد مكان 

كلمة )ت�سعون( كلمة )�سبعون( في�سبح عدد الروؤو�س هو الراأي الم�سهور اأي )72(, )الم�سدر, ج2, �س182( 

وقد نقل هو في محّل اآخر: اأكثر من )70( راأ�سًا )الم�سدر, ج2, �س189(.

بحار  والمجل�سّي,  �س331,  ج2,  المجال�س(,  وزينة  المجال�س  )ت�سلية  �س85؛  اللهوف,  طاوو�س,  ابن  ال�سّيد   )4(

الأنوار, ج45, �س62.

)5( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س358؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س121؛ وابن �سّباغ 

المالكّي, )الف�سول المهّمة, �س198(.
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6)- ال�سهداء الموالي:

ذك���ر الف�سيل بن الزبير اأّن ال�سهداء من موال���ي الإمام الح�سين Q هم 

, وقد زاد الف�سيل مولى 
)2(

, ونقل ابن �سع���د والطبرّي اأّن ال�سهداء اثنان
)1(

ثالثة

. واأّما ابن �سهراآ�سوب فقد ذكر في هذا 
)3(

لحم���زة بن عبد المطلب قد ا�ست�سه���د

المو�س���وع اأّن الموال���ي اثنا ع�سر �سهي���دًا قتلوا في كربالء, ع�س���رة منهم موالي 

Q وقد عّد 
)4(

الإم���ام الح�سي���ن Q واثنان من موال���ي اأمير الموؤمني���ن 

.
)5(

بع�س المحّققين, الموالي ال�سهداء خم�سة ع�سر رجاًل

:Q 7)- الجرحى من مع�سكر الإمام الح�سين

الجري���ح الذي بقي حّي���اً: اإّن الجريح الوحيد الذي بقي �سالمًا بعد معركة  اأ- 

 Q كرب���الء- ح�سب قول الموؤّرخين- ه���و الح�سن بن الح�سن بن علّي

.
)6(

)الح�سن المثّنى(

الجرح���ى الذي���ن ا�ست�سه���دوا لحق���اً: اإّن هناك ثالثة اأف���راد جرحوا في  ب- 

واقعة عا�سوراء, ثّم ا�ست�سهدوا بعد ذلك, وهم:

.
)7(

 1- �سوار بن حمير الجابرّي

)1( الف�سيل بن الزبير, ت�سمية من قتل مع الح�سين Q, �س152.

)2( ابن �سعد, ترجمة الح�سين ومقتله, �س186, والطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س359.

)3( الف�سيل بن الزبير, ت�سمية من قتل مع الح�سين Q, �س152.

)4( ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)5( ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س221 222.

)6( الف�سيل بن الزبير, ت�سمية من قتل مع الح�سين Q, �س150, ابن �سعد, ترجمة الح�سين ومقتله, �س186؛ 

اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س359؛ ابن حّبان, الثقات, ج2, �س310؛ 

الطالبيين, �س79؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122. هو يقول باأّن يده قد قطعت.

)7( الف�سيل بن الزبير, ت�سمية من قتل مع الح�سين Q, �س156؛ المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.
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.
)1(

 2- عمرو بن عبد اهلل الهمدانّي الجندعّي

.
)2(

 3- المرّقع بن ثمامة الأ�سدّي

8)- الأ�سرى والناجون:

كتب بن �سعد عّمن خرج حّيًا بعد كربالء �سواًء من ال�سغار اأو الكبار فقال هم 

. ونقل ابن 
)4(

 بينما عّدهم الدينورّي اأربعة, اإثنان منهم من بني ها�سم
)3(

خم�سة

 .
)5(

قتيب���ة وابن عبد رّبه عن محّمد بن الح�سين اأّنه قال: كّنا في الأ�سر اثنا ع�سر

.
)6(

واأّما القا�سي النعمان المغربّي فاعتبرهم اأربعة ع�سر اأ�سيرًا اأربعة منهم ن�ساٌء

اإّن من المنا�سب هنا الف�سل بين عدد الرجال وعدد الن�ساء.

الرجال:  اأ- 

اإّن مراجعة الم�سادر القديمة والبحث فيها يدّلن على اأّن الباقين من الرجال 

بعد كربالء هم على النحو الآتي:

ب���ن  عم���ر   -3  .Q الباق���ر  الإم���ام   -2  .Qال�سّج���اد الإم���ام   -1 

. 5-  زيد بن 
)8(
Q 4- محّم���د بن الح�سين بن علّي .

)7(
Q الح�سي���ن

)1( الف�سيل بن الزبير, ت�سمية من قتل مع الح�سين Q, �س156؛ المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.

البداية  كثير,  ابن  خويلد(؛  بن  قمامة  بن  المرقع  ا�سمه  )كتب  �س183  ج11,  الأ�سراف,  اأن�ساب  البالذرّي,   )2(

اأّما الطبرّي )تاريخ الطبري, ج4, �س347(, والبالذرّي في  8, �س205 )كتبه مرقع بن يمافة(,  والّنهاية, ج 

عن  �سيئًا  يذكروا  فلم  �س259(  الطوال,  )الأخبار  والّدينورّي  �س411(,  ج3,  الأ�سراف,  )اأن�ساب  اآخر  مكان 

�سهادته بل نقلوا اأّن المرقع التحق بقبيلته بعد اأن اأخذ له الأمان اأحد اأفرادها من ابن زياد الذي نفاه اإلى زاره.

)3( ابن �سعد, ترجمة الح�سين Q ومقتله, �س186 187.

)4( الّدينورّي, الأخبار الطوال, �س259.

)5( ابن قتيبة, الإمامة وال�سيا�سة, ج2, �س12, وقريب من هذا النقل راجع ابن عبد رّبه, العقد الفريد, ج4, �س385, 

ومحّمد بن اأحمد الباعونّي, جواهر المطالب في مناقب الإمام علّي بن اأبي طالب, ج2, �س287.

)6( القا�سي النعمان, �سرح الأخبار, ج3, �س196 199.

)7( الّدينورّي, الأخبار الطوال, �س259, وابن كثير, البداية والّنهاية, ج 8, �س212.

)8( البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س411, وابن عبد رّبه الأندل�سّي, العقد الفريد, ج4, �س360.
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Q. 7-  محّمد بن عمرو 
)2(

Q. 6-  عمرو ب���ن الح�سن 
)1(

الح�سي���ن 

. 10-  عبد اهلل بن عّبا�س بن 
)4(

Q. 8-  9-  ولدا جعفر 
)3(

 ب���ن الح�س���ن 

. 12-  القا�سم بن 
)6(

. 11-  القا�س���م بن عبد اهلل بن جعف���ر
)5(
Q عل���ّي

. 14-  عقبة بن �سمعان, 
)8(

. 13-  محّمد بن عقيل الأ�سغر
)7(

محّمد بن جعفر

 .
)10(

. 15-  غالم عبي���د الرحمن بن عب���د رّبه الأن�س���ارّي
)9(

غ���الم الرب���اب

. 17-  علّي بن عثمان 
)11(

Q 16-  م�سل���م بن رب���اح غالم اأمير الموؤمنين

.
)12(

المغربّي

)1( اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبيين, �س79, وال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف, �س86.

)2( ابن �سعد, ترجمة الح�سين ومقتله, �س186؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س353 و359؛ ابن حّبان, 

الّثقات, ج2, �س310؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبيين, ج2, �س41؛ ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, 

ج45, �س484 )في هام�س ترجمة عمرو بن الح�سن(؛ �سبط ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, ج2, �س178 )كتب 

ال�سهداء  اأحد  اهلل  رحمه  المفيد  ال�سيخ  وعّده   ,86 اللهوف,  ابن طاوو�س,  ال�سّيد  الح�سن(؛  بن  اأي�سًا عمر  هو 

)الإر�ساد, ج2, �س26(.

)3( الف�سيل بن الزبير, ت�سمية من قتل مع الح�سين Q, �س150 و157؛ اأبو ال�سالح الحلبّي, تقريب المعارف, 

�س252 )كتب بدًل من عمرو عمر(؛ ابن كثير, البداية والّنهاية, ج 8, �س205. كان ابن ع�ساكر ال�سخ�س الوحيد 

الذي عّد عمرو بن الح�سن Q والد محّمد اأحد الأ�سرى وبراأيه اأّن محّمدًا لم يكن قد ولد في ذلك الزمان 

)تاريخ مدينة دم�سق, ج55, �س15(.

)4( ابن قتيبة الّدينورّي, الإمامة وال�سيا�سة, ج2, �س8.

)5( القا�سي النعمان المغربّي, �سرح الأخبار, ج3, �س198.

)6( ابن �سعد, ترجمة الح�سين Q ومقتله, �س187, والذهبّي, تاريخ الإ�سالم, ج3, �س303.

)7( القا�سي النعمان المغربّي, �سرح الأخبار, ج3, �س197.

)8( ابن �سعد, ترجمة الح�سين Q ومقتله, �س 187, ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ج54, �س226, والذهبّي, 

تاريخ الإ�سالم, ج3, �س303.

)9( البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س411؛ الّدينورّي, الأخبار الطوال, �س259؛ والطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, 

ج4, �س347.

)10( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س321.

)11( ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ج14, �س223.

)12( ال�سيخ ال�سدوق, كمال الّدين وتمام النعمة, �س546.
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الن�ساء: ب- 

, واأّما القا�سي 
)1(

نق���ل ابن �سعد عن عدد ال�سباي���ا من اأهل البيت اأنهّن �س���تٌّ

 بينما قال اأب���و الفرج الأ�سفهان���ّي: ال�سبايا 
)2(

النعم���ان المغرب���ّي فعّدهّن اأربع���ًا

.
)3(

ثالث

وردت اأ�سماء الن�ساء على ال�سكل التالي:

)بنت اأمير 
)7(

. 4-  اأّم الح�سن
)6(

. 3-  اأّم كلثوم
)5(

. 2-  فاطمة
)4(
Q 1- زينب

 
)10(

. 7-  فاطمة ال�سغرى
)9(

. 6-  �سكينة
)8(

الموؤمني���ن Q(. 5-  فاطمة

 )زوجة الإمام واأّم �سكينة 
)11(

)بن���ت الح�سين بن عل���ّي Q(. 8-  الرباب

 Q بنت الإمام الح�سن بن علّي( 
)12(

وعب���د اهلل الر�سيع(. 9-  اأم محّمد

. )Q وزوجة الإمام ال�سّجاد

)1( ابن �سعد, ترجمة الح�سين Q ومقتله, �س187, والذهبّي, تاريخ الإ�سالم, ج3, �س303.

)2( القا�سي النعمان, �سرح الأخبار, ج3, �س198 199.

)3( اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س79.

)4( ابن �سعد, ترجمة الح�سين Q ومقتله, �س187؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبيين, �س79, وال�سيخ 

ال�سدوق, الأمالي, المجل�س, 31, �س229.

)5( ابن �سعد, ترجمة الح�سين Q ومقتله, �س 187, وال�سيخ ال�سدوق, الأمالي, �س231.

)6( اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبيين, �س79, والقا�سي النعمان المغربّي, �سرح الأخبار, ج3, �س198.

)7( القا�سي النعمان المغربّي, �سرح الأخبار, ج3, �س198.

)8( ابن �سعد, ترجمة الح�سين Q ومقتله, �س187, الطبرانّي, المعجم الكبير, ج3, �س104؛ القا�سي النعمان 

المغربّي, �سرح الأخبار, ج 3, �س198؛ ال�سيخ ال�سدوق, الأمالي, �س228.

الطبرانّي,  �س79؛  الطالبيين,  مقاتل  الأ�سفهانّي,  الفرج  اأبو   ,187 �س  ومقتله,  الح�سين  ترجمة  �سعد,  ابن   )9(

ال�سدوق,  وال�سيخ  الأخبار, ج3,, �س199,  �سرح  المغربّي,  النعمان  القا�سي  , �س104؛   ,3 ج  الكبير,  المعجم 

الم�سدر, �س230.

)10( الطبر�سّي, الإحتجاج, ج2, �س27؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج2, �س105؛ ابن نما, مثير الأحزان, 

�س67, وال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف, �س88.

)11( ابن �سعد, ترجمة الح�سين Q ومقتله, �س187.

)12( نف�س الم�سدر.

سل ريثأتمبمد أ��مأةرثال�محأةرسمأ�
147



9)- الن�ساء اللواتي كان لهّن دور في النه�سة الح�سينّية:

 )بن���ت �سعد اأو منقذ العبدّي���ة الذي كان منزله 
)1(

ه���ّن اأرب���ع ن�سوة: 1- مارية

 )جارية الأ�سعث 
)2(

مح���اّلً لجتماع بع�س ال�سيعة من اأهل الب�س���رة(. 2- طوعة

 اأو 
)3(

الت���ي بات م�سلم ف���ي بيتها بعدما بقي وحيدًا في اأزّق���ة الكوفة(. 3- الديلم

 )زوجة زهير بن القين التي األّحت على زوجها لاللتحاق بركب الإمام 
)4(

الدلهم

الح�سي���ن Q(. 4- اإم���راأة من اأهل الكوف���ة وّزعت المالب����س والمقانع على 

.
)5(
R سبايا اأهل البيت�

20- الن�ساء المعار�سات:

ح�سب ما ي�سل اإليه البحث والمطالعة, فاإّن هناك خم�س ن�ساء وّجهن انتقادات 

على ما قام به جي�س يزيد خالل واقعة عا�سوراء:

 )ابنة الحّر البدّي الكندّي- زوجة مالك بن ن�سير(.
)6(

 1- اأّم عبد اهلل

.
)7(

 2- بنت عبد اهلل بن عفيف الكندّي

.
)8(

 3- اإمراأة من قبيلة اأبي بكر بن وائل

)1( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س263.

)2( الم�سدر نف�سه, �س277 - 278.

)3( البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س378 379.

)4( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س298.

)5( ابن نما, مثير الأحزان, �س66؛ ال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف, �س190, والمجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س108.

)6( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج 4, �س342؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س57, كان اعترا�سها على زوجها ب�سبب 

.Q سرقته برن�س الإمام الح�سين�

)7( ابن نما, مثير الأحزان, �س73؛ ال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف, �س205؛ والمجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س120, 

وكانت تدافع عن اأبيها عندما هاجمه جنود ابن زياد.

)8( ابن نما, مثير الأحزان, �س58, وال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف, �س180, انتقدت ع�ساكر عمر بن �سعد عندما 

هجموا على خيام الن�ساء.
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 )بنت 
)2(

 )زوج���ة اأو بنت كعب بن جابر بن عم���رو الأزدّي(. 5- نوار
)1(

 4- نـــوار

مالك بن عقرب الح�سرمّي- زوجة خوّلى(.

)2- مّدة اإقامة اأهل البيت R وعزائهم في ال�سام:

 R كم���ا ُذك���ر �سابقًا فاإّن الروايات التاريخّية حول فت���رة بقاء اأهل البيت

ف���ي ال�سام ومّدة عزائهم فيها مختلفة- فالبع�س مثل ابن الأعثم وال�سيخ المفيد 

وتبعًا له ال�سيخ الطبر�سّي تحّدثوا عن فترة اإقامة الأ�سرى هناك بعبارات مجملة 

, اإّل اأّن البع�س من اأمثال ابن 
)4(

اأو )فاأقاموا اأّيام���ًا(
)3(

فقال���وا: )واأقاموا اأّيامًا(

�سع���د والطب���رّي والخوارزمّي )نقاًل ع���ن اأبي مخنف( واب���ن ع�ساكر و�سبط ابن 

الج���وزّي وابن كثي���ر والمجل�سّي فقد �سّرحوا عن تلك الم���ّدة مع مجال�س العزاء 

.
)5(

التي اأقاموها بم�ساركة ن�ساء وعيال معاوية اأّنها ثالثة اأّيام

ذك���ر القا�س���ي النعم���ان المغرب���ّي )م 363 ق( اأّن م���ّدة اإقامتهم R في 

.
)6(

ال�سام كانت )45( يومًا

)1( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك,, ج4, �س329, اعتر�ست على زوجها لإلتحاقه بجي�س عمر بن �سعد �سّد الإمام 

الح�سين Q ولقتله البرير بن الخ�سير.

الخوارزمّي, مقتل  والملوك, ج4, �س348؛  الأمم  تاريخ  الطبرّي,  الأ�سراف, ج3, �س411؛  اأن�ساب  البالذرّي,   )2(

Q, ج2, �س114؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س65 66, وابن كثير, البداية والّنهاية, ج8, �س206  الح�سين 

اأنبت زوجها على اإتيانه براأ�س الإمام الح�سين Q حيث كان يبدي �سروره بذاك ال�سيء الذي اأتى به اإلى الدار 

والذي به �سيح�سل الثروة والغنى مدى الدهر.

)3( ابن الأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س133.

)4( ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س122؛ والطبر�سّي, اإعالم الورى باأعالم الهدى, ج1, �س475.

�س353؛  ج4,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,  �س192؛  ومقتله,   Q الح�سين  ترجمة  �سعد,  بن  محّمد   )5(

الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج2, �س81؛ ابن ع�ساكر, ترجمة الإمام الح�سين Q, �س338؛ �سبط ابن 

الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, ج2, �س199؛ اأبو الفداء اإ�سماعيل بن كثير الدم�سقّي, البداية والنهاية, ج8, �س212, 

ومحّمد باقر المجل�سّي, جالء العيون, �س405.

)6( اأبو حنيفة النعمان بن محّمد التميمّي المغربّي, �سرح الأخبار في ف�سائل الأئّمة الأطهار, ج3, �س269.
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 R وقبل ال�سّيد ابن طاوو�س )م 664 ق( القول باأّن مّدة اإقامة اأهل البيت

.
)1(

في �سجن دم�سق �سهرًا كاماًل

ونق���ل عم���اد الّدين الطبرّي )كان حي���ًا حّت���ى 701 ق( والمجل�سّي )في مكان 

اآخ���ر( اأّن اأهل البي���ت R اأقاموا العزاء �سبعة اأّيام ث���ّم ي�سيف المجل�سّي اأّن 

.
)2(

يزيد ا�ستدعاهم في اليوم الثامن وتلّطف بهم ثّم جّهزهم للعودة اإلى المدينة

اإّن ما يمكن قوله من خالل ا�ستعرا�س هذه الآراء هو اأّن الأقوال باإقامتهم �سهرًا 

كام���اًل اأو )45( يومًا هي اأق���وال �سعيفة ب�سبب �سذوذها, واأّم���ا طريقة الجمع بين 

عزاء ن�ساء وعيال معاوية لمّدة ثالثة اأّيام وبين عزاء اأهل البيت R لمّدة �سبعة 

منها, فه���ي اأّن عائلة معاوية بعد م�ساهدة اأهل البيت R ومعرفة مظلومّيتهم, 

�ساركن في مجال�س العزاء في اليوم الخام�س اإلى ال�سابع. وبناء على ذلك فاإّن بقاء 

اأهل البيت R في ال�سام منذ دخولهم اإليها لم يتجاوز الع�سرة اأّيام.

22- تقويم حوادث نه�سة عا�سوراء:

.
)3(

15 رجب: موت معاوية

.
)4(

28 رجب عام 60 )ليلة الأحد( خروج الإمام الح�سين Q من المدينة

.
)5(

3 �سعبان: )ليلة الجمعة( دخول الإمام Q اإلى مّكة

)1( ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال, ج3, �س101.

)2( الطبرّي, كامل بهائي )الكامل البهائّي في ال�سقيفة(, ج2, �س302؛ المجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س196, وله 

جالء العيون, �س409.

)3( ابن �سعد, ترجمة الح�سين Q ومقتله, �س164؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س368, والطبرّي, تاريخ 

الأمم والملوك, ج4, �س239 240 و250 )وذكر اأي�سًا اأزمنة اأخرى لموته( وال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س32.

)4( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج 4, �س252 و 286؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س371؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, 

ج2, �س34؛ محّمد بن فّتال الني�سابورّي, رو�سة الواعظين, �س172؛ ابن كثير, البداية والّنهاية, ج8, �س171.

)5( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س286؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س371؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, 

الأعثم  ابن  اأّما  والّنهاية, ج8, �س171,  البداية  ابن كثير,  Q, ج1, �س273؛  الح�سين  الخوارزمّي, مقتل  �س35؛ 

Q من  والخوارزمّي وابن نما وال�سّيد ابن طاوو�س, فقد اأخطاأوا في اعتبارهم هذا اليوم هو زمان خروج الإمام 

المدينة )كتاب الفتوح, ج5, �س22؛ مقتل الح�سين Q, ج1, �س273؛ مثير الأحزان, �س15, واللهوف, �س21(. 
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10 رم�س���ان: و�س���ول الر�سائل الأولى من اأهل الكوفة اإلى الإمام Q على يد 

.
)1(

عبد اهلل بن م�سمع الهمدانّي وعبد اهلل بن الوال

12 رم�س���ان: و�س���ول )150( ر�سالة اإلى الإمام Q من اأهل الكوفة بو�ساطة 

قي�س بن م�سّهر ال�سيداوّي, وعبد الرحمن بن عبد اهلل الأرحبّي وعمارة بن 

.
)2(

عبد ال�سلولّي

14 رم�س���ان: و�سول ر�سالة وجهاء اأهل الكوفة وعاّمتهم اإلى الإمام Q على 

.
)3(

يد هاني ال�سبيعّي و�سعيد بن عبد اهلل الحنفّي

.
)4(

15 رم�سان: خروج م�سلم من مّكة اإلى الكوفة لأداء مهاّمه

.
)5(

5 �سوال: دخول م�سلم اإلى الكوفة

 .
)6(

8 ذي الحّجة: )الثالثاء(: خروج الإمام Q من مّكة

.
)7(

8 ذي الحّجة: ثورة م�سلم بن عقيل في الكوفة

.
)8(

9 ذي الحّجة: �سهادة م�سلم

المفيد,  وال�سيخ  �س370,  ج3,  الأ�سراف,  اأن�ساب  البالذرّي,  �س262؛  ج4,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,   )1(

الإر�ساد, ج2, �س37.

المفيد,  وال�سيخ  �س370,  ج3,  الأ�سراف,  اأن�ساب  البالذرّي,  �س262؛  ج4,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,   )2(

الإر�ساد, ج2, �س37.

)3( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س262, وال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س38.

)4( الم�سعودّي, مروج الّذهب, ج3, �س65.

)5( نف�س الم�سدر, مروج الّذهب, ج3, �س65.

المفيد,  ال�سيخ  �س371؛  ج3,  الأ�سراف,  اأن�ساب  البالذرّي,  286؛  ج4,�س  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,   )6(

ال�سافعّي, مطالب  بن طلحة  الخوا�ّس, ج2, �س148؛ محّمد  تذكرة  الجوزّي,  ابن  �سبط  الإر�ساد, ج2, �س66؛ 

الإمام  )ترجمة  ع�ساكر  وابن  �س170(  ومقتله,  الح�سين  )ترجمة  �سعد  ابن  اأّما  �س73,  ج2,   ال�سوؤول, 

الح�سين Q �س299( فقد اعتبرا اأّن خروجه Q كان في اليوم العا�سر بينما �سبط ابن الجوزّي في مكان 

اآخر )تذكرة الخوا�ّس, ج2, �س140 144( قد ذكر اأّنه كان في اليوم ال�سابع بينما الماّل ح�سين الواعظ الكا�سفّي 

)رو�سة ال�سهداء, 314( قد اعتبره اليوم الثالث ولكن الظاهر اأّن هذه الأقوال غير �سحيحة.

)7( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س286, وال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س66.

)8( ابن كثير, البداية والّنهاية, ج8, �س171.
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.
)1(

2 محّرم: دخول الإمام Q اإلى كربالء

.
)2(

3 محّرم: دخول عمر بن �سعد اإلى كربالء بجي�س قوامه اأربعة اآلف رجل

6 مح���ّرم: طل���ب حبيب بن مظاهر الن�سرة لالإم���ام Q من قبيلة بني اأ�سد 

.
)3(

وف�سله في ذلك

.
)4(

7 محّرم: منع الإمام Q واأ�سحابه من الماء

.
)5(

9 محّرم: تا�سوعاء وو�سول ال�سمر اإلى كربالء

 9 مح���ّرم: اإع���الن جي����س عم���ر ب���ن �سع���د الحرب عل���ى الإم���ام Q وطلب 

.
)6(

الإمام Q المهلة من عمر بن �سعد

 R واأهل بيته Q 10 مح���ّرم: واقعة عا�سوراء و�سه���ادة الإمام الح�سين

واأن�ساره.

المفيد,  ال�سيخ  �س309؛  ج4,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,  �س385؛  ج3,  الأ�سراف,  اأن�ساب  البالذرّي,   )1(

ابن  �س181؛  الواعظين,  رو�سة  الني�سابورّي,  الفّتال  �س83؛  ج5,  الفتوح,  الأعثم,  ابن  �س84؛  ج2,  الإر�ساد, 

�سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, �س105؛ ال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف, �س49؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س35؛ 

محّمد بن طلحة ال�سافعّي, مطالب ال�سوؤول, ج2, �س77؛ وابن كثير, البداية والّنهاية, ج8, �س189, وفي بع�س 

الم�سادر اأّنه كان اليوم الأّول من محّرم )الّدينورّي, الأخبار الطوال, �س253(؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, 

ج4, �س310؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س385؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س82, وابن الجوزّي, 

المنتظم, ج5, �س336.

)2( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س310؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, 

�س84, وابن الجوزّي, المنتظم, ج5, �س336.

)3( ابن الأعثم, الفتوح, ج5, �س90 91؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج1, �س345 346.

الأخبار  الّدينورّي,  الأ�سراف, ج3, �س389؛  اأن�ساب  البالذرّي,  الأمم والملوك, ج4, �س312؛  تاريخ  )4( الطبرّي, 

الطوال, �س255, وال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س86.

)5( ابن �سعد, ترجمة الح�سين Q ومقتله, �س179.

)6( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س315, وال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س89.
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.
)1(

11 محّرم: اأخذ الأ�سرى اإلى الكوفة

.
)2(

11 محّرم: دفن ال�سهداء على يد بني اأ�سد )من اأهل الغا�سرّية(

 Q والراأ�س المطّهر لالإمام الح�سين R 1 �سفر: يوم دخول اأهل البيت

.
)3(

اإلى ال�سام

.
)4(

20 �سفر: يوم الأربعين الح�سينّي وو�سول اأهل البيت R اإلى كربالء

20 �سف���ر: ي���وم رجوع اأهل البيت R من ال�سام اإل���ى المدينة, بح�سب بع�س 

.
)5(

الأقوال

)1( البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س411؛ الّدينورّي, الأخبار الطوال, �س259, وال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, 

�سهادة  بعد  بقي  �سعد  بن  باأّن عمر  الّدينورّي  Q, ج2, �س44, كتب  الح�سين  والخوارزمّي, مقتل  �س114, 

الح�سين Q يومين ثّم ارتحل, طبعًا مع عدم عّد يوم عا�سوراء, يكون خروج عمر بن �سعد من كربالء في اليوم 

الثاني ع�سر, ولذا فقد �سّرح الّدينورّي باأّن خروجه كان في الثاني ع�سر من محّرم. اإّل اأّن البع�س لم يعّين زمانًا 

لذلك )اليعقوبّي, تاريخ اليعقوبي, ج2, �س245؛ ابن الأعثم, الفتوح, ج5, �س120(.

)2( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س348؛ الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج2, �س44؛ وابن كثير, البداية 

والّنهاية, ج8, �س205.

)3( اأبو ريحان محّمد بن اأحمد البيرونّي الخوارزمّي, الآثار الباقية عن القرون الخالية, �س331؛ زكريا محّمد بن 

محمود القزوينّي, عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات, �س45؛ والكفعمّي, م�سباح الكفعمّي, �س510, طبعًا 

البع�س اعتبر اأّن دخول اأهل البيت R اإلى ال�سام هو ال�ساد�س ع�سر من ربيع الأّول )عماد الّدين ح�سن بن علّي 

الطبرّي, كامل بهائي )الكامل البهائّي في ال�سقيفة(, ج2, �س293(,

الّدين  وبهاء  �س485؛  ال�سهداء,  رو�سة  الكا�سفّي,  الواعظ  ح�سين  الماّل  �س331؛  الخالية,  الآثار  البيرونّي,   )4(

العاملّي, تو�سيح المقا�سد, �س6 7.

)5( ال�سيخ المفيد, م�سار ال�سيعة, �س46؛ ال�سيخ الطو�سّي, م�سباح المتهّجد, �س787؛ ر�سى الّدين علّي بن يو�سف 

المطّهر الحّلي, العدد القوّية, �س219.
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في أحوال الشهداء من غير بني هاشم)))

)- اأبو الهياج

عبد اهلل بن اأبي �سفيان بن الحارث بن عبد المّطلب, المعروف ب� اأبي الهياج, 

, كانت عنده 
)4(

, و�سهره
)3(
Q ومن اأتباع عل���ّي ,

)2(
P م���ن اأ�سحاب النبّي

 
)6(

. اأّمه جمانة بنت اأبي طالب
)5(

)Q رملة )بنت اأمير الموؤمنين

. وكان اأمير 
)7(

كان اأب���و الهي���اج عاماًل لأمير الموؤمنين Q زم���ن حكومته

 .
)8( 

الموؤمنين Q قد بعثه قا�سيًا على ال�سواد )العراق(

كان �ساع���رًا ماهرًا حا�سر الج���واب, وكان منه اأّنه لّما �سمع عمرو بن العا�س 

.
)9(

يعيب بني ها�سم في مح�سر معاوية وّبخه ب�سّدة واأجابه بجواٍب مفحم

)1( مجموعة من الباحثين والمحّققين, تحت اإ�سراف حّجة الإ�سالم والم�سلمين مهدي بي�سوائي.

)2(  ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج4, �س101. وتجدر الإ�سارة اإلى اأّن بع�سهم لم يرت�ِس عّده 

في اأ�سحاب النبّي P. )ابن ع�ساكر, تاريخ دم�سق الكبير, ج31, �س50(.

)3(  راجع: الم�سدر نف�سه, �س102, وابن ع�ساكر, تاريخ دم�سق الكبير, ج31, �س49 50.

)4(  العلوّي )العمري(, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س200, وابن ع�ساكر, تاريخ دم�سق الكبير, ج31, �س51.

)5(  ابن حبيب, المحبر, �س56.

)6(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج4, �س408.

)7(  راجع: الترمذّي, �سنن الترمذّي, ج2, �س256, ح 1054, واأبا داود ال�سج�ستانّي, �سنن اأبي داود, ج2, �س83.

)8(  ابن حزم, المحّلى, ج9, �س385.

)9(  ابن ع�ساكر, تاريخ دم�سق الكبير, ج31, �س51.



كان اأب���و الهي���اج ب�سحبة الإم���ام الح�سين Q في كرب���الء, وق�سى نحبه 

.
)1(

�سهيدًا معه يوم الطّف

(4(
 بن ُعَريب ال�سائدّي

(3(
 زياد بن عمرو

(2(
2- اأبو ثمامة

Q, كان م���ن فر�سان العرب, 
)5(

ه���و من اأ�سحاب اأمي���ر الموؤمنين عل���ّي 

.
)6(

ووجوه ال�سيعة

التح����ق اأب����و ثمامة بم�سلم ب����ن عقيل بمج����ّرد وروده اإلى الكوف����ة. و�سار يقب�س 

الأموال من ال�سيعة باأمر م�سلم لإنفاقها في �سوؤون القيام, وحيث كان ب�سيرًا باأمور 

ال�سالح واأدوات الحرب والقتال, اأوكل اإليه م�سلم مهّمة �سراء ال�سالح والعتاد. 

)1(  الم�سدر نف�سه, �س52, وابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج4, �س101.

مع  ُقتل  من  »ت�سمية  زبير,  بن  )الف�سيل  راجع:  ثمامة.  اأبي  ب�  ُيكّنى  كان  اأّنه  على  التاريخّية  الم�سادر  اأكثر    )2(

الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد رقم 93؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س439؛ ال�سيخ 

اأن�ساب العرب, �س395؛ ابن �سهراآ�سوب,  المفيد, الإر�ساد, ج2, �س99 فما بعد؛ ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة 

الأ�سفهانّي, مقاتل  الفرج  اأبا  الطو�سّي, �س103؛  الطو�سّي, رجال  ال�سيخ  اأبي طالب, ج4, �س113؛  اآل  مناقب 

الطالبّيين, �س100(.

اأّن ا�سمه عمرو. انظر: )الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س439, الف�سيل بن  )3(  في بع�س الم�سادر ُذكر 

93؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال  2, �س156, المورد رقم  زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 

الطو�سّي, �س103(. واأّما البالذرّي وابن حزم فاأوردا اأّن ا�سمه »زياد«, واأّما »عمرو« فا�سم اأبيه, وذكرا في ن�سبه 

ما يلي: زياد بن عمرو بن عريب بن حنظلة بن دارم بن عبد اهلل ال�سائدّي. انظر: )البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, 

ج3, �س405؛ ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب العرب, �س395(.

)4(  ن�سبة اإلى »بني �سائد«, من بطون قبيلة »َهْمدان«. انظر: )ابن الأثير, الّلباب في تهذيب الأن�ساب, ج2, �س232(. 

من العرب القحطانّيين )الجنوبّيين(. وفي جميع الم�سادر, �سوى كتاب ال�سيخ الطو�سّي, ُن�سب اأبو ثمامة اإلى 

قبيلته بلفظ »ال�سائدّي«, واأّما ال�سيخ الطو�سّي فذكر في ن�سبه »الأن�سارّي«, )ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, 

�س103(. ون�سبه بع�سهم بلفظ »ال�سيداوّي« )الدينورّي, الأخبار الطوال, �س351(. و�سيداء بطن من اأ�سد بن 

خزيمة. )ابن الأثير, الّلباب في تهذيب الأن�ساب, ج2, �س253(. وعليه, فما ذكرناه نحن في العنوان في ت�سمية 

الرجل هو اأ�سهر ما ورد في الم�سادر المتقّدمة في ا�سمه ولقبه وكنيته وا�سم اأبيه.

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 93؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212. وجاء في بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّنه �سارك في جميع حروب اأمير 

الموؤمنين Q, ثّم بعد �سهادته Q �سار اأبو ثمامة من اأ�سحاب الإمام الح�سن المجتبى Q )ال�سماوّي, 

اإب�سار العين, �س119(, لكّننا لم نجد لذلك ذكرًا في الم�سادر المتقّدمة.

)6(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س364؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س46.
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وكان عبيد اهلل بن زياد قد اأعطى مولًى له ُيقال له »معقل« ثالثة اآلف درهم, 

وبعثه بها اإلى الكوفة ليكون عينًا له بالكوفة ولي�ستعين بها لال�ستعالم عن مو�سع 

اختفاء م�سلم بن عقيل, فكان اأبو ثمامة ال�سائدّي هو من ا�ستلم المال من معقل 

.
)1(

هذا, ولم يكن له علم بكونه عينًا لبن زياد. وكان ذلك منه باأمٍر من م�سلم

لقي 
ُ
�سارك اأبو ثمامة مع م�سلم في حادثة ح�سار دار الإمارة, بعد اأن كان قد اأ

.
)2(

القب�س على هانئ ابن عروة, وكان على راأ�س قبيلَتي تميم وَهْمدان

كان اأبو ثمامة ال�سائدّي را�سخ الإيمان, �سديد الولء لأهل البيت R , فار�سًا, 

�سجاع���ًا. وكان اإلى جانب ذلك �ساحب ذكاء وفطن���ة �سديدين, ول �سّيما فيما يرتبط 

بالمجال ال�سيا�سّي والأمنّي وال�ستخباراتّي. ولذلك, لّما اقترح كثير بن عبد اهلل على 

عمر بن �سعد اأن يبعث اإلى الح�سين Q من يقتله غيلًة, ثّم تطّوع هو نف�سه للقيام 

به���ذا الفعل, فبعثه اب���ن �سعد اإلى كرب���الء, فطلب لقاء الإم���ام Q راف�سًا و�سع 

.
)3(
Q سيفه, واجهه اأبو ثمامة ال�سائدّي مانعًا اإّياه من اأن يدنو من الح�سين�

ومن الأمور الم�سيئة التي ُتن�سب اإلى هذا الرجل العظيم والتي �سّجلها التاريخ 

له في ثورة عا�سوراء اأّنه ظهيرة يوم عا�سوراء, كان من الذاكرين ال�سالة, رغم 

.
)4(

ا�ستداد القتال وا�ستعار نيران الحرب

وبح�س���ب ما نقله الطبرّي, فاإّن اأبا ثمام���ة الذي كان حري�سًا على الدفاع عن 

الإم���ام الح�سين Q قتل يوم عا�سوراء رجاًل من بني عمومته كان في ع�سكر 

.
)6(

, ثّم ق�سى نحبه �سهيدًا على يد قي�س بن عبد اهلل
)5(

جي�س الأعداء

)1( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س364؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س46.

)2(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س369؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س100.

)3(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س410؛ ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س86 87.

)4( وقد ذكر الم�سنف تف�سيل ذلك في الجزء الأول من كتاب تاريخ وقيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q بالفار�سّية.

)5(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س441؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س568.

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 93.
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(((
3-  اأدهم بن اأمّية العبدّي

 ,Q هو من �سيعة الب�سرة, من قبيلة عبد القي�س, التحق بالإمام الح�سين

.
)2(

وق�سى معه �سهيدًا يوم عا�سوراء

(4(
 مولى بني مدينة

(3(
4- اأ�سلم

. ا�ست�سه���د ف���ي يوم 
)5(
Q ه���و اأح���د اأ�سح���اب اأب���ي عب���د اهلل الح�سي���ن

.
)7(

. ن�سبه الف�سيل بن زبير اإلى قبيل َكْلب
)6(

عا�شوراء

)1(  ن�سبًة اإلى قبيلة عبد القي�س بن اأف�سى بن دعمى بن جديلة بن اأ�سد بن ربيعة بن نزار )ال�سمعانّي, الأن�ساب, 

ج4, �س135(.

)2(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 49؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210. هذا, وُيذكر اأّنه ورد في بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّنه كان من رجال 

ال�سيعة في الب�سرة, واأّنه كان من الم�ساركين في اجتماعات ال�سيعة التي كانت ُتقام في منزل مارية بنت المنقذ. 

وبعد اأن و�سل كتاب الإمام الح�سين Q اإلى �سيعة الب�سرة اأمر عبيد اهلل بن زياد عّماله باأن يراقبوا طرق 

اأدهم  Q, لكّن  اأحد من الخروج من الب�سرة لن�سرة الح�سين  الب�سرة ومنافذ الخروج منها كيال يتمّكن 

اآخرين,  نفٍر  وعّدة  واأولده  ُنبيط  بن  يزيد  وب�سحبته  مّكة,  باّتجاه  الب�سرة  من  والخروج  ت�سليلهم  من  تمّكن 

والتحق بالإمام الح�سين Q بالأبطح قريبًا من مّكة. )المامقانّي, تنقيح المقال, ج1, �س106؛ ال�سّيد مح�سن 

الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج3, �س232؛ ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س192(. لكن لم يت�سّن لنا العثور على ذلك في 

الم�سادر المتقّدمة.

)3(  جاء في بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّن ا�سمه »�سالم« )ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س182 183(, وُذكر في بع�سها 

اأّن ا�سم اأبيه كان »عمرو« )النمازي ال�ساهرودّي, م�ستدركات علم رجال الحديث, ج1, �س601(.

)4(  بنو مدينة, بطن من بطون قبيلة َكْلب, والتي هي بطن من ق�ساعة, وهي من قبائل العرب اليمنّية )ال�سويدّي 

البغدادّي, �سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب, �س28 29(.

)5(  ذكر ال�سيخ الطو�سّي اأّن ا�سمه »اأ�سلم مولى ابن المدينة«, )ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س99(.

)6(  الف�سيل بن زبير »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 77؛ حميد بن اأحمد المحّلى, 

ال�سيعة  �سجعان  من  كونه  عن  تحّدثت  المتاأّخرة  الم�سادر  بع�س  اأّن  بالذكر  جدير  �س211.  ج1,  الوردّية,  الحدائق 

بالكوفة, اأخفى نف�سه بعد �سهادة م�سلم بن عقيل, ولّما ورد الإمام الح�سين Q كربالء �سارع اإلى الفرار من الكوفة 

حّتى التحق بالإمام Q بكربالء. )النمازي ال�ساهرودّي, م�ستدركات علم رجال الحديث, ج4, �س9؛ ال�سماوّي, 

الم�سادر  اأّن  ُيذكر  اأن  وينبغي  المتقّدمة.  الم�سادر  في  لذلك  م�ستنٍد  على  نعثر  لم  لكّننا  �س182(.  العين,  اإب�سار 

المتاأّخرة ذكرت في عداد �سهداء كربالء �سخ�سًا اآخر با�سم »اأ�سلم بن عمرو مولى الح�سين Q«. )المامقانّي, 

تنقيح المقال, ج1, �س125(, ولم يّت�سح اأّن هذا هو نف�س ال�سخ�س الذي نتحّدث عنه في محّل الكالم اأو غيره.

)7(  الف�سيل بن زبير »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 77؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.
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(((
5- اأمّية بن �سعد الطائّي

.
)2(

من قبيلة طيء. اأحد �سهداء كربالء, ا�ست�سهد يوم الطّف

(4(
 الكاهلّي

(3(
6-  اأن�س بن حارث

 .
)5(
P من اأ�سحاب ر�سول اهلل

)1(  الطائّي, اأي: المن�سوب اإلى قبيلة طيء. )ابن منظور, ل�سان العرب, ج8, �س232(.

بن  وحميد  66؛  المورد  �س154,   ,2 العدد  تراثنا,  مجّلة  الح�سين«,  مع  ُقتل  من  »ت�سمية  زبير  بن  الف�سيل    )2(

اأمير  اأ�سحاب  ومن  التابعين,  من  المتاأّخرين  بع�س  عّده  �س211.  ج1,  الوردّية,  الحدائق  المحّلى,   اأحمد 

الموؤمنين Q, كان ي�سكن الكوفة, ولّما تناهى اإلى �سمعه خبر و�سول الإمام الح�سين Q اإلى كربالء خرج 

العين, �س198(.  اإب�سار  ال�سماوّي,  المقال, ج1, �س153؛  تنقيح  Q. )المامقانّي,  به  والتحق  الكوفة  من 

لكّننا لم نجد ذكرًا لذلك في �سيٍء من الم�سادر المتقّدمة.

)3(  حول ا�سم هذا الرجل يجب اللتفات اإلى نقطتين مهّمتين:

بط ا�سمه في كثير من الم�سادر بلفظ »اأن�س بن الحارث« )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين« مجّلة تراثنا,  اأ. �سُ

العدد 2, �س152, المورد 27؛ البخارّي, كتاب التاريخ الكبير, ج2, �س30؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س21؛ ابن 

بط ا�سمه في بع�س الم�سادر المتاأّخرة بلفظ »اأن�س بن الحرث« )المامقانّي, تنقيح  نما, مثير الأحزان, �س63(. فيما �سُ

المقال, ج1, �س154(, وبع�سهم �سبط ا�سمه »اأن�س بن كاهل الأ�سدّي« )ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, 

�س78 و 346, زيارة الناحية والزيارة الرجبّية(, وبع�سهم »اأن�س بن الحارث الكاهلّي« )البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, 

�س384؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س99(, وبع�سهم »مالك بن اأن�س الكاهلّي« )ال�سيخ ال�سدوق, الأمالي, �س224؛ 

ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س111(. ونحن ذكرناه بهذا ال�سم الأخير اأي�سًا في الجزء الأول من كتاب 

تاريخ وقيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q بالفار�سّية, �س806. ويبدو لنا اأّن الم�سّمى بهذه الأ�سامي المختلفة �سخ�س 

واحد فقط؛ لأّن الم�سادر المتقّدمة لم تذكر في فهر�ست �سهداء كربالء اإّل �سخ�سًا واحدًا با�سم »الكاهلّي«. كما اأّن العاّلمة 

المجل�سّي اأثبت ا�سمه في البداية »مالك بن اأن�س«, لكّنه لحقًا �سّماه هو نف�سه با�سم »اأن�س بن الحارث الكاهلّي« نقاًل عن ابن 

نما )مثير الأحزان, �س63( )المجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س24 25(. ُي�سار اإلى اأّنه ورد في الزيارة الرجبّية ذكر رجل 

اآخر با�سم »القا�سم بن الحارث الكاهلّي« )ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة ,3ج, �س345(, لكن ل نجد لهذا 

ال�سم ذكرًا اأ�ساًل في الم�سادر القديمة التاريخّية والرجالّية. ب. نقل ابن الأثير اأّن بع�سهم �سّماه »اأن�س بن هزلة« )ابن 

الأثير, اأ�سد الغابة, ج1, �س146(. وكتب المحّقق الت�ستري حول هذا الختالف في الت�سمية: »فاإن �سّح الّتحاد يمكن الجمع 

بكون هزلة اأّمه والحارث اأباه ...« )الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج2, �س191 192(.

)4(  ن�سبًة اإلى بني كاهل من بطون قبيلة بني اأ�سد بن خزيمة, من العرب العدنانّيين, )القلق�سندي, نهاية الأرب في 

معرفة اأن�ساب العرب, �س370(.

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 27؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال 

الطو�سّي, �س21. وذكر ابن الأثير اأّن بع�سهم عّده من التابعين. )ابن الأثير, اأ�سد الغابة, ج1, �س146(. لكن حيث اإّنه 

روى عن ر�سول اهلل P مبا�سرًة, وقال: »�سمْعُت النبّي P« )ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج1, �س184(, فاإّن 

بع�س المحّققين احتمل قوّيًا كونه �سحابّيًا, ل تابعّيًا. )الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج2, �س191(.
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 �سم���ع خب���ر �سه���ادة الإم���ام الح�سي���ن Q عن ل�س���ان النب���ّي P, وروى 

عن���ه P اأّنه قال: »اإّن ابني هذا- يعني: الإمام الح�سين Q- ُيقتل باأر�ص 

.
)1(

العراق، األ فمن �سهده فلين�سْره«

. ق�سى �سهيدًا في يوم عا�سوراء بعد اأن قتل ثمانية 
)2(

كان اأن�س من اأهل الكوفة

.
)3(

ع�سر رجاًل من ع�سكر الأعداء

(4(
7- اأني�س بن َمْعقل الأ�سبحّي

برز اإلى الميدان يوم عا�سوراء بعد »جون« مولى اأبي ذّر الغفارّي, حمل على الأعداء 

.
)5(

وهو يرتجز �سعرًا. ق�سى �سهيدًا بعد اأن ُقتل على يديه عّدة نفٍر من الأعداء

)1(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج1, �س184.

)2(  ابن الأثير, اأ�سد الغابة, ج1, �س146؛ ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج1, �س270 271.

)3(  ال�سيخ ال�سدوق, الأمالي, �س224, حينئٍذ 239. وذكر ابن �سهراآ�سوب اأّن عدد من قتلهم اأن�س بن مالك يوم 

الطّف بلغ اأربعة ع�سر نفرًا )ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س111(. ُيذكر اأّن البالذرّي نقل اأّنه 

خرج من الكوفة �ساأنه �ساأن عبيد اهلل بن الحّر الجعفي, حيث لم يكن يرغب اأن يكون مع الإمام Q ول مع 

ِمن  اأخَرَج هذا,  ما  اإّل  الكوَفِة  ِمَن  اأخَرَجني  ما  واهلل  له:  قال   Q الح�سين  الإمام  التقى  زياد, وعندما  ابن 

َعني َعَلى الَم�سيِر َمَعَك. )البالذرّي, اأن�ساب  َكراَهِة ِقتاِلَك اأِو الِقتاِل َمَعَك, ولِكنَّ اهلل َقَذَف في َقلبي ُن�سَرَتَك و�َسجَّ

فيها  اأخبر  التي  الرواية  راوي  الحارث هو  بن  اأن�س  اأّن  العتبار  بعين  اأخذنا  لو  لكن   الأ�سراف, ج3, �س384(. 

�سّيما  الرواية �سحيحة, ول  اأن تكون هذه  الم�ستبعد جّدًا  فاإّنه من   ,Q الح�سين  الإمام  ب�سهادة   P النبّي 

اأّن رواية البالذرّي هذه لم ترد في �سائر الم�سادر, ول �سّيما اإذا اأخذنا بعين العتبار اأي�سًا ما ورد من �سواهد 

ح�سور اأن�س في كربالء, فال يمكن الأخذ برواية البالذرّي.

)4(  ن�سبًة اإلى »الأ�سابح« بع�س بطون قبائل قحطان )عمر ر�سا كّحالة, معجم قبائل العرب, ج1, �س32(.

)5(  ابن الأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س108؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س111(.
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(2(
 الجعفّي

(((
8- بدر بن مغّفل

ن�سب���ه الطبرّي اإلى قبيلة »اأَْزد«, وقال: »وكان من اأ�سحاب علّي Q حارب 

. وعّده البالذرّي 
)3(

مع���ه ف���ي �سّفين، وبعثه في ح���رب الخّريت م���ن الخ���وارج«

والع�سقالن���ّي اأي�سًا من اأ�سح���اب الإمام الح�سين Q مّمن ا�ست�سهد معه يوم 

.
)4(

الطّف

(5(
ْير الهمدانّي 9- ُبَرْير بن ُخ�سَ

 .
)7(

, كان قارئًا ومعّلمًا للقراآن
)6(

هو عبد من عباد اهلل ال�سالحين

.
)8(

كان برير رجاًل زاهدًا تقّيًا, يق�سي ليله قائمًا, ونهاره �سائمًا

وقب���ل يوم عا�س���وراء, وبينا هم ن���زول بكرب���الء, ا�ستاأذن برير م���ن الإمام 

الح�سين Q في لقاء عمر بن �سعد ليعظه, فاأذن له الإمام Q. فذهب 

اإلي���ه برير حّتى دخل على خيمت���ه, فجل�س ولم ي�سّلم, فغ�سب عمر وقال: يا اأخا 

هم���دان, ما منعك من ال�سالم عل���ّي! األ�ْسُت م�سلمًا اأعرف اهلل ور�سوله, واأ�سهد 

ب�سهادة الحّق؟ فقال له ُبرير: لو كنَت عرْفَت اهلل ور�سوله كما تقول, لما خرجت 

اإلى عترة ر�سول اهلل تريد قتلهم. ثّم خاطبه برير بخطاٍب جعله يعترف بخطاإه 

)1(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405, واأثبت بع�سهم ا�سمه بلفظ »يزيد« )ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة 

»معقل«  بلفظ  اأبيه  وا�سم  »زيد«  بلفظ  ا�سمه  فاأثبت  الطو�سّي  ال�سيخ  واأّما  ال�سحابة, ج6, �س554(.  تمييز  في 

)ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س101(.

)2(  الجعفّي ن�سبًة اإلى »بني �سعد الع�سيرة بن المذحج« )ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب العرب, �س477(.

)3(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س123.

)4(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405؛ ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج6, �س554.

)5(  ن�سبًة اإلى قبيلة َهْمدان, من كبار قبائل القحطانّيين )ال�سيوطّي, لّب الّلباب في تحرير الأن�ساب, �س279(.

)6(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405؛ ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج6, �س554.

)7(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س95؛ ابن فّتال الني�سابورّي, رو�سة الواعظين, ج1, �س187. وفي بع�س الم�سادر 

ثبت ا�سم اأبيه بلفظ »ُبَدير« )المجل�سّي, بحار الأنوار, ج44, �س320(.
ُ
اأ

)8(  الخوارزمّي, مقتل الح�سين, ج1, �س248.
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في قتال الح�سين Q, لكّنه في نهاية المطاف قال اإّنه م�سّمم على الم�سّي 

.
)9(
Q في قتاله

((((
 الح�سرمّي

((0(
0)-  ب�سير بن عمرو

الإم���ام  م���ع  يب���َق  ل���م   .Q
)12(

ال�سه���داء  �سّي���د  اأ�سح���اب  م���ن   ه���و 

الح�سين Q قبل �سهادته من اأ�سحابه اإّل رجالن, اأحدهما »�سويد بن عمرو 

. وعلى هذا 
)14(

, والآخر هو »ب�سير عم���رو الح�سرمّي« هذا
)13(

ب���ن اأب���ي المطاع«

الأ�سا����س, ينبغي اأن ُيعّد ب�سير من اأواخر ال�سهداء الذين ق�سوا يوم عا�سوراء من 

.
)15(

غير بني ها�سم

)9(  الم�سدر نف�سه. وقد تقّدم في الجزء الأّول من كتاب تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q في حوادث 

يوم عا�سوراء تف�سيل خبر قتال برير ومبارزاته و�سهادته.

)10(  ورد ا�سمه وا�سم اأبيه في بع�س الم�سادر المتقّدمة كما اأثبتناه في المتن اأعاله )البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, 

الوردّية, ج1,  الحدائق  المحّلى,  اأحمد  بن  والملوك, ج5, �س444؛ حميد  الأمم  تاريخ  الطبرّي,  ج3, �س404؛ 

ُقتل مع  »ت�سمية من  زبير  بن  )الف�سيل  »عمر«  بلفظ  اأبيه  ا�سم  اأثبتت  خرى 
ُ
الأ الم�سادر  بع�س  لكّن  �س212(, 

الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 106(.

106. والح�سرمّي  2, �س155, المورد  )11(  الف�سيل بن زبير »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 

ن�سبًة اإلى ناحية »ح�سرموت«. وفي بع�س الم�سادر المتاأّخرة ُن�سب اإلى قبيلة »ِكندة« من قبائل اليمنّية بالكوفة 

)ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س173(, لكّنه لم يذكر م�ستندًا له في هذه الن�سبة. 

اأحمد  بن  والملوك, ج5, �س444؛ حميد  الأمم  تاريخ  الطبرّي,  الأ�سراف, ج3, �س404؛  اأن�ساب  البالذرّي,    )12(

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.

)13(  �سياأتي ذكر بع�س التو�سيحات ب�ساأنه فيما يلي )تحت رقم 40 من بحث »ال�سهداء من �سائر القبائل«(.

)14(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س444.

ولى )ال�سماوّي, اإب�سار 
ُ
)15(  جاء في بع�س الم�سادر المتاأّخرة عّده من جملة ال�سهداء الذين �سقطوا خالل الحملة الأ

ولى )راجع: ابن 
ُ
العين, �س174(. لكّننا ل نجد اأحدًا من اأ�سحاب الكتب المتقّدمة عّده في �سهداء الحملة الأ

�سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122(.
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(2(
 ال�سلمانّي

(((
))- جابر بن الحارث

. ُيحتم���ل اأن يكون هو اأح���د الأربعة الذين 
)3(

ُذك���ر في ع���داد �سهداء كرب���الء

خرج���وا م���ن الكوف���ة م���ع الطرّماح ب���ن عدّي دلي���اًل لهم, ث���ّم التحق���وا بالإمام 
 

. وحيث اإّنه ق�سى 
)5(

 في منطقة ُتدعى »عذي���ب الهجان���ات«
)4(
Q الح�سي���ن

�سهي���دًا في بداية المعرك���ة مع هوؤلء الأ�سخا�س الثالث���ة, اأعني: عمرو بن خالد 

 ,
)6(

ال�سي���داوّي, و�سع���دًا مولى عم���رو بن خالد, ومجم���ع بن عب���د اهلل العائذّي

فيقوى في النظر احتمال اأن يكون قد خرج من الكوفة ب�سحبتهم.

)1(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س446. وفي بع�س الم�سادر اأثبتوا ا�سمه بلفظ »حباب بن الحارث« )ابن 

�سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122؛ الخوئّي, معجم رجال الحديث, ج5, �س191(.

)2(  ال�سَلمانّي, ن�سبًة اإلى وْلد �سَلمان بن �سكر بن ناجية بن مراد, من بطون قبيلة مراد ]اليمنّية[ وبني تميم )ابن 

الأثير, الّلباب في تهذيب الأن�ساب, ج2, �س127, و ج 3, �س276(.

)3(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س446.

)4(  الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج2, �س505.

)5(  عذيب الهجانات ماء بينه وبين القاد�سّية اأربعة اأميال, وهو من منازل حاّج الكوفة )الحموّي, معجم البلدان, 

ج4, �س103(.

)6(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س446. ُي�سار اإلى اأّنه في بع�س الم�سادر المتاأّخرة ُجعل جابر بن الحارث 

واحدًا مع جنادة بن الحارث, وجيء بالخبر الذي نقله الطبرّي في حال جابر بن الحارث, جيء به هو نف�سه, 

في حال جنادة بن الحارث اأي�سًا. )المامقانّي, تنقيح المقال, ج1, �س234؛ ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س144(. 

مع اأّن الختالف بين ا�سَمي جابر وجنادة هو بنحٍو ل يمكن القول معه باّتحادهما واأّن القول بالتعّدد فيهما اإّنما 

ن�ساأ من خطاأ الن�ّساخ. وقال المحّقق الت�سترّي بتعّددهما, وذكر في حال كّل واحٍد منهما ما لم يذكره في الآخر 

الأّول من  الجزء  �سهادة جابر في  اأوردنا ذكر  وقد   ,)724 و  الرجال, ج2, �س505  الت�سترّي, قامو�س  )راجع: 

كتابنا تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q, �س 796 و 797.
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2)-  جابر بن الحّجاج

ه���و من موالي عامر بن نه�سل, من قبيلة »بني تيم اهلل«. ومن �سهداء كربالء 

.
)1(

الذين ق�سوا يوم الطّف

(3(
 ال�سيبانّي

(2(
3)- جبلة بن علّي

كان من ال�سيعة الذين ح�سروا كربالء. 

.
)6(

ولى
ُ
 خالل الحملة الأ

)5 )4(

ا�ست�سهد يوم عا�سوراء

.
)8(

 والزيارة الرجبّية
)7(

ورد ا�سمه في كلٍّ من زيارتي الناحية المقّد�سة

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 60؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211؛ ال�سّيد مح�سن الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج1, �س611. جدير بالذكر اأّنه 

ورد في بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّنه كان رجاًل �سجاعًا )ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س193(, واأّنه بايع م�سلم 

بن عقيل بالكوفة, ثّم بعد �سهادة م�سلم اأخفى نف�سه في قبيلته, فلّما عرف بو�سول الإمام الح�سين Q اإلى 

كربالء, خرج مع جي�س عمر بن �سعد اإلى كربالء, ثّم التحق بالإمام Q هناك )المامقانّي, تنقيح المقال, 

ج1, �س198(, غير اأّننا لم نعثر على ذلك في الم�سادر المتقّدمة.

اأحمد  بن  70؛ حميد  المورد  2, �س155,  العدد  تراثنا,  الح�سين«, مجّلة  مع  ُقتل  »ت�سمية من  زبير,  بن  الف�سيل    )2(

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211. وفي بع�س الم�سادر نقاًل عن الزيارة الرجبّية  اأّن ا�سم اأبيه »عبد اهلل« 

)ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال, ج3, �س345(, لكّن هذا ل يبدو �سحيحًا؛ لأّن جبلة بن عبد اهلل كان من قادة الجند 

في الع�سكر الذين اأنفذهم ابن زياد للق�ساء على ثورة التّوابين. )الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س598(.

الأن�ساب, ج3,  وائل )ال�سمعانّي,  بن  بكر  �سعبة معروفة من  ثعلبة, وهي  بن  �سيبان  بني  اإلى  ن�سبًة  ال�سيبانّي,    )3(

�س482(.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 70؛ حميد بن اأحمد المحّلى, 

الحدائق الوردّية, ج1, �س211. تجدر الإ�سارة اإلى اأّنه ُذكر في بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّنه كان في عداد جي�س اأمير 

الموؤمنين Q في حرب �سّفين )الح�سينّي ال�سيرازّي, ذخيرة الدارين, �س427(, واأّنه كان من �سجعان الكوفة, 

وكان مع م�سلم, فلّما ا�ست�سهد اأخفى نف�سه عن الأنظار, حّتى اإذا و�سل الإمام الح�سين Q اإلى كربالء التحق به. 

)ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س215(. لكّننا لم نعثر على �سيٍء من ذلك في الم�سادر المتقّدمة.

ولى, فراجع.
ُ
)5(  تحّدثنا في الجزء الأّول من كتابنا تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q عن الحملة الأ

)6(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)7(  بلفظ »ال�سالم على جبلة بن علّي ال�سيباني« )ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س79؛ ابن 

الم�سهدّي, المزار الكبير, �س494(.

)8(  ولكّن ا�سم اأبيه بح�سب ما ورد في كتاب المزار هو »علّي« )ال�سهيد الأّول, المزار: �س152(, واأّما في الإقبال, 

فهو »عبد اهلل« )ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س345(.
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(2(
 الأن�سارّي

(((
4)- جنادة بن الحارث

.
)3(

هو من اأ�سحاب الإمام الح�سين Q. ق�سى �سهيدًا يوم عا�سوراء

(6(
 ال�سلمانّي

(5(
 بن الحارث

(4(
5)- جنادة

, من �سهداء 
)7(

جن���ادة من اأ�سحاب اأبي عبد اهلل الح�سي���ن Q واأن�ساره

.
)8(

كربالء

)1(  في بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّن اأباه كان ُيدعى »كعب« )المامقانّي, تنقيح المقال, ج1, �س234؛ ال�سّيد مح�سن 

الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج1, �س611, و ج4, �س224(. ولم يرد ت�سمية اأبيه با�سم »الحارث« في الم�سادر المتقّدمة.

)2(  ُن�سب في بع�س الم�سادر المتاأّخر اإلى قبيلة خزرج )المامقانّي, تنقيح المقال, ج1, �س234؛ ال�سّيد مح�سن الأمين, 

اأعيان ال�سيعة, ج4, �س224(. ولكن لم يِرد ذكر للقبيلة التي ينت�سب اإليها في الم�سادر المتقّدمة. ونقول: اإّن ن�سبة 

»الخزرجّي« ل تنافي ن�سبة »الأن�سارّي«؛ ذلك لأّن قبيلة خزرج هي اإحدى القبيلتين الّلتين ت�سّكل الأن�سار منهما.

)3(  ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س110؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س113.

خرى, نظير: جّبار بن الحارث ال�سلمانّي 
ُ
)4(  ُذكر في بع�س الم�سادر المتقّدمة في ت�سمية جنادة هذا األفاظ واأ�سماء اأ

اأبي طالب, ج4,  اآل  �سهراآ�سوب, مناقب  الحارث )ابن  بن  التاريخ, ج2, �س569(, حباب  الكامل في  الأثير,  )ابن 

�س122؛ الخوئّي, معجم رجال الحديث, ج5, �س191(؛ حّيان بن الحارث )ابن الم�سهدّي, المزار الكبير, �س494؛ 

ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س79(؛ جياد بن الحرث ال�سلمانّي المرادّي )البالذرّي, اأن�ساب 

الأ�سراف, ج3, �س405(. لكن ب�سبب اأّن اأكثر الم�سادر المتقّدمة منها والمتاأّخرة اأثبتت ا�سمه بلفظ »جنادة« اخترنا 

هذا ال�سم من بين كّل الأ�سماء التي ُذكرت له. )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 

68؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س99؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1,  2, �س154, المورد 

�س211؛ التفر�سي, نقد الرجال, ج1, �س372؛ الأردبيلي, جامع الرواة, ج1, �س168(.

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 68؛ ال�سيخ الطو�سّي, 

رجال الطو�سّي, �س99؛ حميد ابن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل 

اأبي طالب, ج4, �س113. واأثبت البالذرّي وال�سيخ الطو�سّي ا�سم اأبيه »الحرث« بدًل من »الحارث« )البالذرّي, 

ثبت 
ُ
اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س99(. وفي بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأ

ا�سم اأبيه »كعب« )المامقانّي, تنقيح المقال, ج1, �س234؛ ال�سّيد مح�سن الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج1, �س611, 

و ج4, �س224(.

)6(  �سلمان بطن من قبيلة مراد ]اليمنّية[ وبني تميم. )ابن الأثير, الّلباب في تهذيب الأن�ساب, ج2, �س127(.

)7(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 68؛ ال�سيخ الطو�سّي, 

رجال الطو�سّي, �س99؛ حميد ابن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل 

اأبي طالب, ج4, �س113.

)8(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 68. حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.
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. واأثب���ت الطبرّي ا�سمه 
)1(

ع���ّده الف�سي���ل بن زبي���ر والبالذرّي من بني م���راد

»جاب���ر ب���ن الحارث ال�سلمان���ّي«, وعّده فيمن قاتلوا ف���ي اأّول الأمر حّتى ُقتلوا في 

. وذكره ابن �سه���ر اآ�سوب با�سم »حباب ب���ن الح���ارث«, عاّدًا اإّياه 
)2(

م���كاٍن واح���د

. ورد ا�سمه اأي�سًا في زيارَتي 
)3(

ول���ى
ُ
من ال�سه���داء الذين ق�سوا خالل الحملة الأ

الناحية المقّد�سة والزيارة الرجبّية.

 وابنه
(5(

 الكندّي
(4(

6) و7)- جندب بن ُحجير

. عّد 
)7(

, ق�سي���ا �سهيدين يوم عا�سوراء
)6(

جن���دب وابنه حجير من بني جواب

Q. وورد ا�سمه في 
)8(

ال�سي���خ الطو�سّي جندب في اأ�سح���اب الإمام الح�سين 

زيارَتي الناحية المقّد�سة والزيارة الرجبّية.

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 68. البالذرّي, اأن�ساب 

الأ�سراف, ج3, �س405.

)2(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س446.

)3(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 72؛ ال�سيخ الطو�سّي, 

رجال الطو�سّي, �س100؛ حميد ابن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211. ونقل بع�س الباحثين عن 

ابن ع�ساكر اأّن جندب بن حجير كان من اأ�سحاب اأمير الموؤمنين Q الذين �سّيرهم )نفاهم( عثمان اإلى 

ال�سام, لكّنه عاد اإلى الكوفة, و�سهد مع علّي Q �سّفين وعّينه الإمام Q اأميرًا على »الأزد« و»كندة«. لكّن 

هذا هو ما ورد في ترجمة »جندب بن زهير الغامدّي«, والذي ُذكر في كتاَبي وقعة �سّفين والجمل بهذا ال�سم 

الكبير,  دم�سق  تاريخ  ع�ساكر,  ابن  �س364.  الجمل,  المفيد,  ال�سيخ  �س205؛  �سّفين,  وقعة  )المنقرّي,  اأي�سًا 

ج11, 123(. ُي�سار اإلى اأّنه ل يوجد اأّي دليٍل يدّل على اأّن هذين ال�سمين يعودان ل�سخ�سٍ واحد, بل يوجد �ساهد 

على خالف ذلك؛ اإذ قد روى ن�سر بن مزاحم اأّن جندب بن زهير ق�سى �سهيدًا في حرب �سّفين )المنقرّي, 

وقعة �سّفين, �س408(. وعلى هذا الأ�سا�س, ينبغي اأن يكون �سخ�سًا اآخر غير جندب بن حجير الذي ا�ست�سهد 

في كربالء.

)5(  ن�سبًة اإلى كندة, وهي قبيلة م�سهورة من اليمن, ثّم تفّرقت في البالد, فكان منها جماعة من الم�سهورين في كّل 

, وكان اأهلها حيثما حّلوا من عظماء البلد الذي ينزلون فيه. )ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج5, �س104(. فنٍّ

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, الموردان 72 و 73.

)7(  الم�سدر نف�سه. ولم ُي�سر المحّلى اإّل اإلى �سهادة جندب بن حجير, )حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, 

ج1, �س211(.

)8(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س100.
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8)- جون مولى اأبي ذّر الغفارّي

كان ه���ذا الغالم من اأ�سحاب �سّيد ال�سهدء Q ومواليه, مّمن ق�سى معه 

. اختلفت الم�س���ادر المتقّدمة في ت�سميت���ه, رغم اّتفاقها 
)1(

�سهي���دًا يوم الط���ّف

, وذكر 
)2(

جميعًا على عّده مولًى لأبي ذّر الغفارّي. فذكر بع�سهم اأّن ا�سمه »ُحَوى«

. ولعّله لأجل ذلك 
)5 )4(

, و�سّماه فريق ثالث »ُجَوي���ن«
)3(

اآخ���رون اأّن ا�سمه »َجون«

. في حين 
)6(

ذك���ر ابن �سهر اآ�سوب اأّن »ُجوين بن مال���ك« هو نف�سه مولى اأبي ذّر

ذك���ر ال�سيخ الطو�سّي ف���ي اأ�سحاب الإمام الح�سي���ن Q �سخ�سًا اآخر با�سم 

, وهذا يدّل على اأّن ال�سيخ 
)7(

»جوي���ن ب���ن مالك« اإلى جانب »جون مولى اأبي ذّر«

الطو�س���ّي يرى اأّن ُجوين بن مالك لي�س هو غ���الم اأبي ذّر, بل �سخ�س اآخر. ومن 

هن���ا, ن�ستطيع اأن نحد�س اأّن ابن �سهر اآ�سوب اختلط عليه الأمر فعّدهما �سخ�سًا 

واح���دًا ب�سبب الت�سابه ال�سمّي القائم بي���ن جوين بن اأبي مالك وبين جون. ولعّل 

اب���ن �سهر اآ�سوب تخّيل اأّن���ه نف�س جوين بن اأبي مال���ك, واأّن جوينًا هذا هو مولى 

.
)8(

اأبي ذّر, ب�سبب اأّن ال�سيخ المفيد ذكر في �سبط ا�سم مولى اأبي ذّر »جوين«

)1(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س403؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س99؛ ابن نما, مثير الأحزان, 

�س63.

)2(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 33؛ البالذرّي, اأن�ساب 

الأ�سراف, ج3, �س393؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س420؛ ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س108؛ ابن 

الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س559؛ ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س191.

مثير  نما,  ابن  الطو�سي, �س99؛  رجال  الطو�سّي,  ال�سيخ  الطالبّيين, �س113؛  مقاتل  الأ�سفهانّي,  الفرج  اأبو    )3(

الأحزان, �س63؛ الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج2, �س755.

)4(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س93.

)5(  وُي�ستفاد من كالم المحّقق الت�سترّي اأّنه يرى هذه الأ�سماء الثالثة اأ�سماًء لل�سخ�س عينه. )الت�سترّي, قامو�س 

الرجال, ج2, �س756(.

)6(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س111.

)7(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سي, �س99.

)8(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س93.
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(((
9)- ُجوين بن مالك

الإم���ام  اأ�سح���اب  وم���ن   ,
)3(

التيم���ّي  
)2(

ثعلب���ة ب���ن  قي����س  قبيل���ة  م���ن   ه���و 

. ورد ا�سمه في كلٍّ من 
)5(

 الذين ق�س���وا �سهداء يوم عا�سوراء
)4(
Q الح�سين

 .
)7(

 والزيارة الرجبّية
)6(

زيارَتي الناحية المقّد�سة

اأ�سرنا اإلى اأحواله عند الحديث عن »جون مولى اأبي ذّر«.

ج1,  الوردّية,  الحدائق  المحّلى,  اأحمد  بن  )حميد  »خولى«  ا�سمه  اأّن  بع�سهم  وذكر  �س99,  نف�سه,  الم�سدر    )1(

41(. لكّن  المورد  2, �س153,  العدد  ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا,  �س210؛ الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من 

بع�س الباحثين ذكر اأّنه م�سّحف »جوين« )ال�سّيد محّمد ر�سا الح�سينّي في هوام�س تحقيق ر�سالة »ت�سمية من 

ُقتل مع الح�سين«. �سم�س الدين, اأن�سار الح�سين, �س81(.

)2(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 41؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.

)3(  ن�سبًة اإلى قبيلة تيم بن قي�س بن ثعلبة )ال�سويدّي البغدادّي, �سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب, �س58(.

)4(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س99.

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 41؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210. ذكر بع�س الباحثين المتاأّخرين اأّنه كان في اأفراٍد من قبيلته في ع�سكر 

عمر بن �سعد, لكّنه في يوم عا�سوراء التحق بالإمام الح�سين Q. )المامقانّي, تنقيح المقال, ج1, �س240؛ 

ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س194(, لكن ل وجود ل�سيٍء من ذلك في الم�سادر المتقّدمة.

)6(  ابن الم�سهدّي, المزار الكبير, �س494.

بلفظ »جوين«  تارًة  الرجبّية  الزيارة  ا�سمه في  ورد  اأّنه قد  ُيذكر  الإقبال, ج3, �س346.  ابن طاوو�س,  ال�سّيد    )7(

خرى بلفظ »جوير«.
ُ
واأ
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 بن امرئ القي�س الكندّي
(((

20- الحارث

ه���و من قبيلة كندة, من العرب اليمنّيين )الجنوبّيين(, �سارع لن�سرة الإمام 

.
)2(

الح�سين Q في كربالء حّتى نال ال�سهادة معه

)2- الحارث بن نبهان

.
)3(

هو مولى حمزة �سّيد ال�سهداء. ق�سى �سهيدًا في يوم الطّف

(4(
22- حبيب بن مظاهر

ه���و من بني اأ�سد. وهم اأنف�سهم الذي نالوا �سرف دفن اأج�ساد �سهداء كربالء 

. اأدرك حبيب ر�سول اهلل P, وهو لأجل ذلك ُيعّد في زمرة 
)5(

بعد يوم عا�سوراء

�سحابت���ه P. وكان ابن ربيعة بن َحوط بن رئ���اب ال�ساعر الفار�س المعروف ب� 

.
)6(

الأثور

)1(  ورد ا�سمه في بع�س الم�سادر المتاأّخرة »الحرث«, وذكروا اأّنه ابن امرئ القي�س ال�ساعر المعروف )الح�سينّي 

ال�سيرازّي, ذخيرة الدارين, �س468(. ون�سبه كالتالي: الحارث )الحرث( بن امرئ القي�س بن عاب�س بن المنذر 

بن امرئ القي�س بن عمرو بن معاوية الأكرمين الكندّي )ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة, ج1, �س262(.

بن  حميد  78؛  المورد  �س155,   ,2 العدد  تراثنا,  مجّلة  الح�سين«,  مع  ُقتل  من  »ت�سمية  زبير,  بن  الف�سيل    )2(

الكوفة مع  اأّنه كان مّمن خرج من  المتاأّخرة  الم�سادر  بع�س  وفي  الوردّية, ج1, �س211.  الحدائق  المحّلى,  اأحمد 

لكالم  ي�سغون  ل  الأعداء  اأّن  راأى  لّما  عا�سوراء  يوم  في  لكّنه   ,Q الح�سين  الإمام  لقتال  �سعد  بن  عمر   جي�س 

ولى. )المامقانّي, تنقيح المقال, ج1, 
ُ
الإمام Q وراأى ح�سارهم له التحق به وكان مّمن ا�ست�سهد في الحملة الأ

�س243؛ ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س173(, لكّننا لم نجد �سيئًا من ذلك في الم�سادر التاريخّية المتقّدمة.

)3(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 24؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.

حجر  )ابن  مظهر«  بن  »حتيت  ا�ستباه   ولعّله  ورد   الم�سادر  بع�س  وفي   .85 ج2,  الإر�ساد,  المفيد,  ال�سيخ    )4(

الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج2, �س142(. وفي بع�ٍس اآخر »حبيب بن مطهر« )ابن كثير, البداية 

والنهاية, ج8, �س194(.

)5(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س114.

)6(  ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج2, �س142؛ ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س100. وقد عّد 

ال�سيخ المفيد حبيبًا في عداد التابعين. ال�سيخ المفيد, الخت�سا�س, �س7.
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كان حبي���ب م���ن خوا�ّس اأ�سح���اب اأمي���ر الموؤمنين Q, وهو ف���ي منزلة 

كب���ار اأ�سحاب���ه Q, كميث���م التّم���ار, وُر�سيد الَهج���رّي, وعمرو ب���ن الحمق, 

. ُع���ّد في بع����س الم�سادر م���ن اأ�سفياء اأ�سح���اب اأمير 
)1(

 ومحّم���د ب���ن اأبي بكر

 )نخبة جند اأمير 
)3(

, وُذكر اأّن���ه كان من �سرطة الخمي����س
)2(
Q الموؤمني���ن

 .
)4(

)Q الموؤمنين

ته وحملة  وق���د �سحب حبي���ب علّيًا Q في حروب���ه كّلها, وكان م���ن خا�سّ

علوم���ه, حّت���ى قي���ل: اإّنه اأخذ ع���ن اأمي���ر الموؤمني���ن Q علم المناي���ا وعلم 

)1(  ال�سيخ المفيد, الخت�سا�س, �س3؛ ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س101.

)2(  المامقانّي, تنقيح المقال, ج1, �س253؛ ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س101.

)3(  ال�سيخ المفيد, الخت�سا�س, �س2 3.

)4(  ال�سرطة من »ال�سرط«, وهو العالمة؛ لأّن لهم عالمًة ُيعرفون بها. اأو من ال�سرط, وهو التهّيوؤ. وجمعها »�ُسَرط« 

على حّد »ُغرفة« و»ُغَرف«, وهم نخبة اأ�سحاب الحاكم, واأّول كتيبٍة ت�سهد الحرب وتتهّياأ للموت. لذا قيل في وجه 

ت�سميتهم بهذا ال�سم: واإّنما �ُسّموا �سرطة لأّن لهم عالمًة ُيعرفون بها, ولأّنهم متهّيئون للموت. )الطريحّي, مجمع 

البحرين, ج1, �س702. وراجع اأي�سًا: اأبا الهدى الكلبا�سّي, �سماء المقال, ج2, �س245(. وحول لفظ »الخمي�س« 

قيل: الخمي�س: الجي�س, وهو ماأخوذ من الَخم�س. �ُسّمي الجي�س به لأّنه خم�سة اأق�سام: الميمنة والمي�سرة والمقّدم 

البحرين, ج1, �س702(. وقد ُذكر لها  النهاية, ج2, �س79؛ الطريحّي, مجمع  الأثير,  وال�ساقة والقلب. )ابن 

خرى, لكن ل نرى �سرورًة للتعّر�س لها هنا. وعلى هذا الأ�سا�س, ف� »�سرطة الخمي�س« عبارة عن مجموعٍة 
ُ
معاٍن اأ

ْهَبة ال�ستعداد 
ُ
ع�سكرّية وقتالّية تاأّلفت من خّل�س اأ�سحاب اأمير الموؤمنين Q ونخبة جنده الذين كانوا على اأ

مجموعة  عن  عبارًة  كانت  المجموعة  هذه  فاإّن  الواقع,  وفي  الحّق.  �سبيل  في  النف�س  وبذل  للت�سحية  دائمًا 

قتالّية متاأّهبٍة دائمًا للقتال وخو�س المعارك في �سبيل دفع الأخطار المحدقة في الأزمات والأحوال الطارئة, 

اأمير اإلى جنبه حّتى الرمق الأخير. حّتى قال فيهم  القتال  Q وعاهدته على  الموؤمنين  اأمير   وقد �سارطت 

 الموؤمنين Q في اإحدى خطبه: »اأنتم الأن�سار على الحّق, والإخوان في الدين, والجنن يوم الباأ�س, والبطانة 

دون النا�س, كم اأ�سرب المدبر, واأرجو طاعة المقبل. فاأعينوني بمنا�سحٍة خلّيٍة من الغ�ّس, �سليمٍة من الريب. 

�سرطة  كانوا   :Q ال�سادق  الإمام  وقال   .)118 الخطبة  البالغة,  )نهج  بالنا�س«.  النا�س  ْولى 
َ
َلأ اإّني  فواهلل 

الخمي�س �سّتة اآلف رجل اأن�ساره. )ال�سيخ المفيد, الخت�سا�س, �س2 3(. و�سرطة الخمي�س هم اأ�سحاب اأمير 

ة.  اأ�سارطكم على ذهٍب ول ف�سّ ول�ْسُت  الجّنة,  اأ�سارطكم على  فاأنا  ت�سّرطوا  لهم:  قال  الذين   Q الموؤمنين 

يا  الخمي�س  �سرطة  �ُسّميتم  �: كيف  الخمي�س  �سرطة  وكان من  نباتة  بن  لالأ�سبغ  وقال رجل  نف�سه(.  )الم�سدر 

اأ�سبغ؟ فقال: اإّنا �سمّنا له الذبح و�سمن لنا الفتح. )ال�سيخ الطو�سّي, اختيار معرفة الرجال, �س103؛ الت�سترّي, 

قامو�س الرجال, ج2, �س163(.
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. وي�سهد لهذا المّدعى الحوار الذي دار بينه وبين ميثم التّمار, والذي 
)1(

البالي���ا

تحّدث كّل منهما فيه عن كيفّية مقتل الآخر وا�ست�سهاده.

فقد نقل ال�سيخ الطو�سّي رحمه اهلل  عن ف�سيل بن الزبير اأّنه قال: مّر ميثم 

التّمار على فر�ٍس له فا�ستقبله حبيب بن مظاهر الأ�سدّي عند مجل�س بني اأ�سد, 

فتحادث���ا حتى اختلف عنقا فر�سيهما, ثّم قال حبيب: لكاأّني ب�سيٍخ اأ�سلع �سخم 

لب في حّب اأه���ل بيت نبّيه, فتبقر  البط���ن يبيع البطيخ عند دار ال���رزق, قد �سُ

بطن���ه على الخ�سبة. فقال ميثم: واإّني لأعرف رجاًل اأحمر له �سفيرتان, يخرج 

لن�س���رة ابن بنت نبّي���ه فيقتل ويجال براأ�سه في الكوفة. ث���ّم افترقا, فقال اأهل 

المجل�س: ما راأينا اأكذب من هذين. قال: فلم يفترق المجل�س حتى اأقبل ُر�سيد 

الهج���رّي فطلبهما, فقالوا: افترقا و�سمعناهم���ا يقولن كذا وكذا. فقال ُر�سيد: 

رح���م اهلل ميثم���ًا ن�سي: وُيزاد في عط���اء الذي يجيء بالراأ����س مائة درهم. ثّم 

اأدب���ر, فقال الق���وم: هذا واهلل اأكذبهم. ق���ال: فما ذهبت الأّي���ام والّليالي حتى 

راأين���ا ميثمًا م�سلوبًا على باب عمرو بن حريث. وجيء براأ�س حبيب قد ُقتل مع 

.
)2(

الح�سين Q, وراأينا كّل ما قالوا

وكان حبي���ب بن مظاهر من اأ�سح���اب الإمام الح�س���ن المجتبى Q, ثّم 

Q. وبعد موت معاوية وهجرة الإمام 
)3(

م���ن اأ�سحاب اأبي عبد اهلل الح�سين 

, اجتمع عدد من �سيعة الكوفة في بيت 
)4(

الح�سي���ن Q من المدينة اإلى مّكة

 Q سليم���ان بن �س���رد الخزاعّي, واّتفق���وا على اأن يكاتبوا الإم���ام الح�سين�

. وكان حبيب بن مظاهر من كب���ار �سيعة الكوفة 
)5(

يدعون���ه للق���دوم اإلى الكوف���ة

)1(  المامقانّي, تنقيح المقال, ج1, �س253.

)2(  ال�سيخ الطو�سّي, اختيار معرفة الرجال, �س78 79.

)3(  الم�سدر نف�سه, �س79, 93, 100.

.Q 4( اأنظر: الجزء الأّول من كتاب تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء(

)5(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س36 37؛ الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج3, �س97.
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Q, ثّم بايع 
)1(

حا�س���رًا في ذلك المجل�س, وهو مّمن كات���ب الإمام الح�سين 

.
)2(

م�سلم بن عقيل على اأن يدافع عن الإمام Q بروحه ونف�سه

وبع���د اأن توّج���ه الإمام الح�سي���ن Q نحو الع���راق, وبعد �سه���ادة م�سلم 

ب���ن عقيل بالكوف���ة, بعث عبيد اهلل بن زياد الح�سين ب���ن نمير �ساحب �سرطته 

, وذلك من جهة 
)3( 

ليراق���ب كّل الطرق الموؤّدية اإل���ى الكوفة )من ناحية مّك���ة(

لكي يقطع الطريق على الإمام الح�سين Q فال ي�سل اإلى الكوفة, ومن جهٍة 

خ���رى, لكي يقطع الطريق على �سيعة الكوفة من اأن يلتحقوا بالقّلة الذين كانوا 
ُ
اأ

مع الإمام Q من الجند.

 Q لك���ّن حبيب ب���ن مظاهر مع ذلك, وبع���د اأن بلغه خبر و�س���ول الإمام

 Q اإل���ى كربالء, خرج من الكوفة ومعه م�سل���م بن عو�سجة, والتحق بالإمام

هناك.

يقول ال�سيخ الطو�سّي حول حبيب بن مظاهر:

وكان حبيب من ال�سبعين الرجال الذين ن�سروا الح�سين Q, ولقوا جبال 

الحديد, وا�ستقبلوا الرماح ب�سدورهم, وال�سيوف بوجوههم, وهم ُيعر�س عليهم 

الأمان والأموال فياأبون, ويقولون: ل عذر لنا عند ر�سول اهلل P اإن ُقتل الح�سين 

.
)4(

ومّنا عيٌن تطرف, حّتى ُقتلوا حوله

)1(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س36 37؛ الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج3, �س97.

)2(  للوقوف على تفا�سيل هذه الحادثة ُيراجع ما ذكرناه في الجزء الأّول من كتاب تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد 

ال�سهداء Q بالفار�سّية. وبح�سب ما جاء في بع�س الكتب المتاأّخرة, فاإّن حبيب بن مظاهر لم يبايع الإمام 

الح�سين Q بنف�سه فح�سب, بل اإّنه اأي�سًا جعل ياأخذ البيعة له Q في الكوفة, )حميد بن اأحمد المحّلى, 

الحدائق الوردّية, ج1, �س210؛ ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س102(, فلّما دخل عبيد اهلل بن زياد الكوفة وخذل 

اإب�سار العين, �س102(. لكن لم نعثر على  اأن�ساره حب�سته ع�سيرته واأخفته )ال�سماوّي,  اأهلها عن م�سلم وفّر 

�سيٍء من هذا في الم�سادر المتقّدمة.

)3(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س69.

)4(  ال�سيخ الطو�سّي, اختيار معرفة الرجال, �س79.
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وبعدما و�سل حبيب اإلى كربالء اأي�سًا, كان ي�سعى اإلى اأن ياأتي بطائفٍة من بني 

Q. وفي يوم عا�سوراء, كان هو 
)2(

 ليلتحقوا بع�سكر الإمام الح�سين 
)1(

اأ�س���د

.Q
)3(

على مي�سرة جي�س الإمام 

وكان حبيب ذا روحّية عالية, ولقد كان يمزح في ذلك اليوم الع�سيب وي�سحك 

.Q
)4(

مع رفاقه في جي�س الح�سين 

.
)6(

 والزيارة الرجبّية
)5(

ورد ا�سمه في زيارَتي الناحية المقّد�سة

(8(
 ال�سعدّي

(7(
23- الحّجاج بن بدر

.
)9(

كان الحّجاج من اأهل الب�سرة. ق�سى �سهيدًا في يوم عا�سوراء

)1(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س388؛ ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س90.

)2(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س416؛ ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س98.

)3(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س422؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س95؛ الطبر�سّي, اإعالم الورى 

باأعالم الهدى, �س237؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س560.

يوم  حوادث  في  �سهادته  كيفّية  حول  اًل  مف�سّ تحّدثنا  وقد  �س79,  الرجال,  معرفة  اختيار  الطو�سّي,  ال�سيخ    )4(

.Q عا�سوراء, في كتاب تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء

)5(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س78.

)6(  الم�سدر نف�سه, �س344.

)7(  ورد ا�سم اأبيه في بع�س الم�سادر »زيد«, )الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج3, 113؛ الح�سينّي ال�سيرازّي, ذخيرة 

الدارين, �س388(, وفي بع�ٍس اآخر ُذكر ا�سمه »يزيد« )الخوئّي, معجم رجال الحديث, ج5, �س214(. ونقراأ 

الإقبال  طاوو�س,  ابن  )ال�سّيد  ال�سعدّي«  يزيد  بن  الحّجاج  على  »ال�سالم  المقّد�سة:  الناحية  زيارة  في  اأي�سًا 

بالأعمال الح�سنة, ج3, �س78؛ ابن الم�سهدّي, المزار الكبير, �س493(.

)8(  ن�سبًة اإلى قبيلة بني �سعد بن تميم )ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج3, �س255(.

)9(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 36؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210. ُي�سار اإلى اأّن بع�س المتاأّخرين ذكر اأّنه كان من جاء بكتاب م�سعود بن 

عمرو من الب�سرة اإلى الإمام الح�سين Q, ثّم بقي مع الإمام Q, وُقتل بين يديه. )ال�سماوّي, اإب�سار 

العين, �س212؛ الح�سينّي ال�سيرازّي, ذخيرة الدارين, �س389(, لكّننا لم نعثر على م�ستنٍد لذلك في �سيٍء من 

الم�سادر المتقّدمة.
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 الجعفّي
(((

24- الحّجاج بن م�سروق

 .
)2(

من اأ�سحاب الإمام الح�سين Q, واأحد �سهداء كربالء

 Q وهو من طلب منه الإمام ,Q كان الحّجاج موؤّذن الإمام الح�سين

. وفي ق�سر بني 
)3(

اأن يرف���ع الأذان ف���ي اليوم الذي التقى في���ه بالحّر الرياح���ّي

مقاتل اأي�سًا, طلب منه الإمام Q باأن يذهب اإلى عبيد اهلل بن الحّر الجعفّي, 

 .
)4(

ويدعوه لن�سرته

.
)5(

ورد ا�سمه في الزيارة الرجبّية

(6(
25- الحّر بن يزيد الرياحّي

م���ن  »تمي���م«,  قبيل���ة  �سع���ب  م���ن  »يرب���وع«,  م���ن  بط���ن  ري���اح,  بن���ي  م���ن 

. قط���ع الطري���ق عل���ى قافلة 
)8(

. كان م���ن اأعي���ان قبيلت���ه
)7(

الع���رب العدنانّيي���ن

)1(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س112؛ ابن اأعثم, كتاب 

الفتوح, ج5, �س109. وفي بع�س الم�سادر ورد ا�سم اأبيه »مرزوق« )ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س100(, 

وورد في بع�سها »م�سرور« )ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س78(.

)2(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س100؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب 

اآل اأبي طالب, ج4, �س112؛ ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س109.

فاأمر  الأثير:  ابن  قال  �س78؛  ج2,  الإر�ساد,  المفيد,  ال�سيخ  �س401؛  ج5,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,    )3(

الح�سين موؤّذنه بالأذان )ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س552(.

اًل حول كيفّية  )4(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج7, �س30؛ ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س73. وقد تحّدثنا مف�سّ

�سهادته في حوادث يوم عا�سوراء, في كتاب تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q بالفار�سّية.

)5(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س345.

)6(  ن�سبه الكامل كالتالي: الحّر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن عّتاب الردف بن هرمّي بن رياح بن يربوع )ابن حزم 

الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب العرب, �س227(. لم يذكر بع�س الموؤّرخين في ا�سمه اإّل »الحّر بن يزيد الرياحّي« 

)ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س76(. وحيث اإّن »يربوع« كانت من �سعب قبيلة بني تميم, فقد ذكر بع�سهم في 

ت�سميته »الحّر بن يزيد التميمّي اليربوعّي«؛ )الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س400؛ ابن الأثير, الكامل 

في التاريخ, ج2, �س551(.

)7(  راجع: ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب العرب, �س227.

)8(  �سبط ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س251.
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 الإم���ام الح�سي���ن Q ف���ي و�س���ط الطري���ق من مّك���ة اإل���ى الكوفة, م���ا اأجبر 

الإمام Q على النزول باأر�س كربالء.

وبالن�سب���ة اإلى ما قبل ه���ذه المرحلة, فاإّن م�سادر التاري���خ والرجال ل تذكر 

�سيئًا عن حياته.

وفي يوم عا�سوراء, جعله عمر بن �سعد قائدًا على جنده من قبيلتي بني تميم 

, ما يك�سف عن اأّنه كان اآنذاك معتمدًا ب�سكٍل كامل من قبل الحكومة 
)1(

وهم���دان

الأموّي���ة. لكّن الحّر بعد ذل���ك التحق بجي�س الإم���ام الح�سين Q وتاب اإليه 

. وهكذا يك���ون- ر�سي اهلل عنه- قد 
)2(

م���ن ذنبه, وق�سى �سهيدًا ف���ي �سبيل اهلل

طوى الم�سافة بين الجحيم والجّنة خالل مّدة قيا�سّية, حّتى فاز بال�سعادة ومقام 

القرب من اهلل تعالى.

(4(
 ال�سبامي

(3(
26- حنظلة بن اأ�سعد

.
)6(
Q ومن اأ�سحاب الإمام الح�سين ,

)5(

هو من اأهل اليمن, من قبيلة همدان

)1(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س422؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س560.

)2(  ابن �سعد, الطبقات الكبرى, الطبقة الخام�سة, ج1, �س469؛ ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س101 102.

بع�س  وفي   .95 المورد  �س156,   ,2 العدد  تراثنا,  مجّلة  الح�سين«,  مع  ُقتل  من  »ت�سمية  زبير,  بن  الف�سيل    )3(

خرى اأي�سًا ورد 
ُ
بط ا�سم اأبيه بلفظ »�سعد« )ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س105(. وفي م�سادر اأ الم�سادر �سُ

ا�سم �سخ�سٍ اآخر با�سم اأ�سعد بن حنظلة ال�سبامّي, وُعّد في اأ�سحاب الإمام الح�سين Q )ال�سيخ الطو�سّي, 

رجال الطو�سّي, �س100(. لكّن المحّققين على اأّن هذا هو نف�سه حنظلة بن اأ�سعد ال�سبامي, واأّنه لي�س اإّل من 

ال�ستباه في �سبط ال�سم )الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج4, �س76 77(.

)4(  �سبام ا�سم مدينٍة كانت باليمن )ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج3, �س395(. وذكر بع�سهم اأّن �سبام ا�سم لطائفٍة كانت 

كان  الظاهر, فقد  وبح�سب  البلدان, ج3, �س360 361(.  باليمن )الَحَموّي, معجم  لجبٍل  ا�سم  واأّنها  بالكوفة, 

حنظلة من اأهل اليمن, ومن منطقة �سبام تحديدًا, ومن هنا قيل في ن�سبته: ال�سبامي. 

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 95.

)6(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س100.
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 الذين وقفوا يوم عا�س���وراء وجعلوا من اأنف�سهم 
)1(

كان حنظل���ة من ال�سه���داء

 .
)2(

دروعًا يقون بها الإمام الح�سين Q ال�سهام والرماح وال�سيوف

تق���ّدم بين يدي الإم���ام الح�سين Q فخاط���ب اأهل الكوف���ة واعظًا لهم, 

مح���ّذرًا اإّياهم من قتال الإمام Q, من���ذرًا اإّياهم عذاب اهلل وغ�سبه, تاليًا 

عليه���م م���ا ورد في الكتاب من اآيات العذاب, لك���ّن الإمام Q قال له: يا ابن 

�سع���د, اإّنهم قد ا�ستوجبوا الع���ذاب حين رّدوا عليك ما دعوته���م اإليه من الحّق. 

فا�ستاأذن رحمه اهلل  من الإمام Q, وبرز اإلى الميدان, وقتل منهم جماعًة, 

.
)3(

اإلى اأن حمل عليه الأعداء, فكان اأن ق�سى �سهيدًا

.
)4(

ورد ا�سمه في زيارَتي الناحية المقّد�سة والزيارة الرجبّية

27 و 28- خالد بن عمرو واأبوه عمرو بن خالد الأزدّي

�سارك مع اأبيه في كربالء, وبعد ا�ست�سهاد اأبيه برز اإلى ميدان القتال, مرتجزًا 

.
)5(

اأبياتًا من الحما�سة, فقاتل حّتى ُقتل

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 95؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.

)2(  الخوارزمّي, مقتل الح�سين, ج2, �س24.

)3(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س443؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س105.

)4(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س79 و 345.

)5(  ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س105؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س110.
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(((
29- ُخفينة بن قي�س بن �َسَلمة بن ُطريف

, وقد التحق بركب 
)2(

ه���و- ح�سبما ج���اء في رواية الع�سقالنّي- من بني َفْه���م

.
)3(

الإمام الح�سين Q في كربالء, وق�سى �سهيدًا معه

, وجّده الأّول »�سلمة« 
)4(
P جّده الثاني »ُطريف« كان من اأ�سحاب ر�سول اهلل

.
)5(

كان مّمن راأى ر�سول اهلل P فقط

ل���م نجد بين المتقّدمين من تعّر�س لذكر ا�سمه وعنوانه �سوى الع�سقالنّي في 

الإ�سابة. واأّما الم�س���ادر المتاأّخرة, فقد ذكرت ا�سمًا ل�سخ�سٍ عّدته في �سهداء 

. واأّما ا�سمه, 
)6(

كرب���الء, واأثبت ا�سم اأبيه بلفظ »قي�ص«, ون�سبته اإلى قبيلة »َنْهم«

 ,
)8(

, و»حب�سّي ب���ن قي�ص«
)7(

فق���د ُذكر باألفاٍظ مختلف���ة, مثل »حب�سة بن قي����ص«

 بدًل من 
)10(

. كم���ا ذكروا في ن�سبت���ه »النْهم���ّي«
)9(

و»حب�س���ة ب���ن قي����ص النهم���ّي«

»الَفْهم���ّي«, خالفًا لما ذكره الع�سقالن���ّي. واإّن ال�سبه الموجود بين هذه الأ�سماء 

المختلف���ة وبين ُخفينة ب���ن قي�س يقّوي احتم���ال اأن تكون هذه الأ�سم���اء باأ�سرها 

اإ�سارًة اإلى �سخ�سٍ واحد.

)1(  ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج3, �س199, رقم 3657 )بذيل عنوان �َسَلمة بن ُطريف(.

)2(  َفْهم بطن من قبيلة »قي�س عيالن«, )ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج4, �س413؛ ابن الأثير, الّلباب في تهذيب الأن�ساب, 

ج2, �س448(.

)3(  ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج3, �س199.

)4(  ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج3, �س199؛ ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج5, �س565؛ 

ابن الأثير, اأ�سد الغابة, ج2, �س457.

)5(  ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج3, �س199.

اأعيان  الأمين,  مح�سن  ال�سّيد  �س134؛  العين,  اإب�سار  ال�سماوّي,  �س250؛  ج1,  المقال,  تنقيح  المامقانّي,    )6(

ال�سيعة, ج1, �س611.

)7(  المامقانّي, تنقيح المقال, ج1, �س250.

)8(  ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س134.

)9(  ال�سّيد مح�سن الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج4, �س386.

)10(  َنْهم بطن من قبيلة هْمدان اليمنّية )ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج5, �س546(.
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 غالم م�سلم الأزدّي
(((

30- رافع بن عبد اهلل

. من �سه���داء كربالء, خرج اإل���ى كربالء لن�سرة 
)2(

ه���و مولًى لبن���ي »�سنوءة«

.
)4(

, حّتى ق�سى �سهيدًا
)3(

الح�سين Q ب�سحبة موله

 عمرو بن الحمق
(5(

)3-  زاهر �ساحب

, ومن اأ�سحاب اأمير الموؤمنين Q. وبعد �سهادة 
)6(

زاهر من قبيلة كن���دة

اأمي���ر الموؤمنين Q وقف اإلى جانب عم���رو بن الحمق الخزاعّي في مواجهة 

معاوي���ة, حّت���ى تعّر����س معاوية لإلق���اء القب�س عل���ى عمرو, فه���رب الثنان نحو 

الجزي���رة, فلّما نزل الوادي نه�ست عمرًا حّية في ج���وف الّليل, فاأ�سبح منتفخًا. 

فقال: يا زاهر تنّح عّني؛ فاإّن حبيبي ر�سول اهلل P قد اأخبرني اأّنه �سي�سترك في 

قتل. فبينا هما على ذلك اإذ راأيا نوا�سي 
ُ
 والإن�س, ول بّد لي من اأن اأ

)7(

دمي الجّن

الخي���ل في طلبه. فقال: يا زاهر تغّيْب, فاإذا ُقِتْل���ُت فاإّنهم �سوف ياأخذون راأ�سي, 

)1(  لم يِرد في الم�سادر المتقّدمة �سوى ذكر ا�سمه, ول حديث فيها اأ�ساًل عن ا�سم اأبيه, )راجع: الف�سيل بن زبير, 

»ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 92؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق 

)المامقانّي,  اأعاله.  اأثبتناه  الذي  بالنحو  ا�سمه  اأثبتت  فقد  المتاأّخرة  الم�سادر  واأّما  �س212(.  ج1,  الوردّية, 

تنقيح المقال, ج1, �س422(.

اأثبت الف�سيل بن زبير ا�سم هذه القبيلة بلفظ »�سندة«, لكن في الم�سادر الجغرافّية القديمة ل وجود لهذا    )2(

ال�سم. ويظهر لنا اأّن »�سندة« ما هي اإّل ت�سحيف ل� »�سنوءة«, وهو ا�سم لقريٍة كانت باليمن تبعد عن �سنعاء 42 

فر�سخًا, واإليها ُين�سب بع�س قبائل »اأزد«, فُيقال: »اأزد �سنوءة« )ياقوت الحموّي, معجم البلدان, ج3, �س418(.

)3(  لم تذكر الم�سادر المتقّدمة ا�سم موله, لكّن الم�سادر المتاأّخرة ذكرت اأّنه كان مولًى لم�سلم بن كثير الأزدّي 

)المامقانّي, تنقيح المقال, ج1, �س422؛ ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س185(.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 80؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 80؛ ال�سيخ الطو�سّي, 

رجال الطو�سّي, �س101. وفي بع�س الم�سادر ُذكر اأّنه كان مولى عمرو بن الحمق )ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل 

اأبي طالب, ج4, �س122(. وذكر بع�س المتاأّخرين اأّنه كان حا�سرًا يوم الحديبية, ويوم خيبر )ال�سّيد مح�سن 

الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج7, �س41(.

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 80.

خرى بمعنى: الحّية.
ُ
)7(  ُيحتمل اأن يكون المراد )الحّية(؛ فاإّن )الجاّن( في الّلغة العربّية تاأتي تارًة بمعنى الجّن, واأ
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ف���اإذا ان�سرفوا فاخرج اإلى ج�سدي ف���واِره. قال زاهر: ل بل اأنثر نبلي ثّم اأرميهم 

ب���ه, ف���اإذا اأفنْيُت نْبلي ُقِتْل���ُت معك, قال: ل, بل تفعل م���ا �ساألتك, ينفعك اهلل به. 

فاختفى زاه���ر, واأتى القوم فقتلوا عمرًا واحتّزوا راأ�سه, فحملوه, فكان اأّول راأ�ٍس 

.
)1(

ُحمل في الإ�سالم, وُن�سب للنا�س. فلّما ان�سرفوا خرج زاهر فوارى جّثته

 .
)2(
Q كان زاهر اأي�سًا من اأ�سحاب الإمام الح�سين

ولى 
ُ
وه���و م���ن زم���رة ال�سه���داء الذين ق�س���وا ي���وم الطّف خ���الل الحمل���ة الأ

.
)5(

 والزيارة الرجبّية
)4(

. ورد ا�سمه في زيارَتي الناحية المقّد�سة
)3(

لالأعداء

 الأزدّي
(6(

32- زهير بن �ُسليم

, اأي: م���ن العرب اليمنّيي���ن )القحطانّيي���ن(, وهو اأخو 
)7(

ه���و من قبيل���ة اأزد

 .
)9(

)Q كان من اأ�سحاب اأمير الموؤمنين علّي( ,
)8(

ِمْخَنف بن �ُسليم الأزدّي

كان حا�سرًا يوم القاد�سّية اأي�سًا, بارز اأحد قادة جي�س الفر�س با�سم »نخارجان« 

.
)10(

اأو »نخير خان« وتمّكن من قتله

)1(  التميمّي المغربّي, �سرح الأخبار, ج2, �س31 32.

)2(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س101.

)3(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)4(  الم�سدر نف�سه, �س79.

)5(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س346.

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 91؛ ابن �سهراآ�سوب, 

مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.

)7(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155 156, المورد 91.

)8(  الدينورّي, الأخبار الطوال, �س179.

)9(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س81؛ قال ال�سيخ الطو�سّي في الحديث عن اأخي زهير: ِمْخنف بن �ُسليم, 

عربّي كوفّي.

)10(  الدينورّي, الأخبار الطوال, �س179.
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 راف���ق زهير الإم���ام الح�سين Q في كربالء, وق�س���ى �سهيدًا يوم الطّف 

.
)1(

ولى
ُ
خالل الحملة الأ

وف���ي بع�س الوثائق التاريخّية ما ي�سير اإلى اأّن���ه كان له ولد با�سم »عبد اهلل«, 

وكان على قطعٍة من جي�س عمر بن �سعد, حيث ذكر الطبرّي �سخ�سًا با�سم عبد 

, كما اأثبت ابن نما 
)2(

اهلل ب���ن زهي���ر بن �سليم في عداد قادة جند عمر ب���ن �سعد

.
)3(

في ا�سم هذا ال�سخ�س »عبد اهلل بن زهير بن �سليم بن مخنف العامرّي«

33- زهير بن القين البجلّي

. لكّنه ا�ستب�سر 
)4(

ورد في بع�س الأخبار اأّنه في البداية كان عثمانّي المذهب

اإلى الحّق بعد لقائه بالإمام الح�سين Q في الطريق بين مّكة والكوفة, وعلى 

.Q اأثر ذلك, التحق بالإمام

هن���اك العدي���د م���ن ال�سواه���د الت���ي توؤّك���د اأّن زهي���رًا كان عثمانّي���ًا, م���ن 

بينه���ا: اأّن ع���زرة بن قي����س, وهو مّمن كانوا ف���ي جي�س الأعداء, دع���ا زهيرًا يوم 

عا�س���ورا في مي���دان القتال بالعثمان���ّي, وتعّجب من ح�سوره ف���ي مع�سكر الإمام
 

. ُي�ساف اإلى ذلك: م�ساركته في فتح 
)5(

 الح�سي���ن Q, ولم ينِف زهير ذل���ك

 زمان خالف���ة عثمان )في العام 33 ه�(, ول توج���د اأخبار تتحّدث عن 
)6(

َبَلنج���ر

ح�سوره في الحروب التي جرت في عهد خالفة اأمير الموؤمنين Q, م�سافًا 

)1(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)2(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س422.

)3(  ابن نما, مثير الأحزان, �س53.

)4(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س378. جدير بالذكر اأّن الم�سلمين بعد مقتل عثمان انق�سموا اإلى فرقتين: 

خرى 
ُ
رًا في ق�سّية مقتله. وفرقة اأ فرقة كانت تعتقد اأّن الخليفة عثمان ُقتل مظلومًا, واأّن علّيًا Q كان مق�سّ

 Q ولى: العثمانّية, وللفرقة الثانية: �سيعة علّي
ُ
تّتهم عثمان وتبّرئ علّيًا Q. ومن هنا, كان ُيقال للفرقة الأ

)ر�سول جعفريان, تاريخ ت�سيع در اإيران, ج1, �س21(.

)5(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س416 417.

)6(  بلنجر منطقة باأر�س الخزر, قام ببنائها َبَلنجر بن ياِفث؛ )ابن الفقيه, كتاب البلدان, �س585(.
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اإل���ى عدم رغبت���ه في مالقاة الإم���ام الح�سين Q في المن���ازل الواقعة على 

.
)1(

م�سير الكوفة, كّل ذلك هو مّما يوؤّيد ويقّوي احتمال كونه عثمانّيًا

كانت ل���ه خطبتان األقاهما عل���ى الأعداء يوَمي تا�سوع���اء وعا�سوراء, وّبخهم 

 Q وحي���دًا. ثّم دافع عن الإمام Q فيهم���ا على تركهم الإمام الح�سين

مظه���رًا من نف�سه �سجاعًة ُت�سرب بها الأمثال, حّتى ق�سى �سهيدًا على يَدي كثير 

.
)2(

بن عبد اهلل ال�سعبّي ومهاجر بن اأو�س

ورد ا�سم زهير في زيارة الناحية المقّد�سة.

34- �سالم غالم عامر بن م�سلم

. ول 
)3(

م���ن اأ�سحاب اأب���ي عبد اهلل الح�سي���ن Q, واأحد �سه���داء كربالء

نمتلك ب�ساأنه اأّية معلومات اإ�سافّية.

(5(
 بن عبد اهلل الحنفّي

(4(
35- �سعيد

 Q وبعد ال�سلح الذي اأجراه ,Q كان من اأ�سحاب الح�سن المجتبى

)1(  وفي مقابل هذا الحتمال, هناك راأي اآخر طرحناه في الجزء الأّول من كتابنا تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد 

ال�سهداء Q بالفار�سّية.

)2(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س441.

)3(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 47؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.

)4(  ُذكر ا�سمه في بع�س الم�سادر بلفظ »�سعد«, )ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س101؛ ال�سّيد ابن طاوو�س, 

الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س77(. واأثبت بع�سهم ا�سم اأبيه بلفظ »عبيد اهلل« )حميد بن اأحمد المحّلى, 

الحدائق الوردّية, ج1, �س211(. ُي�سار اإلى اأّن بع�س المتاأّخرين ذهب اإلى اأّن ال�سم المذكور عائد اإلى »�سعد بن 

عبد اهلل مولى عمرو بن خالد ال�سيداوّي«, )محّمد مهدي �سم�س الدين, اأن�سار الح�سين, �س88(. واأّما المحّقق 

الت�سترّي فذهب اإلى اأّن هذا ال�سم محّرف عن »�سعيد بن عبد اهلل الحنفّي« )الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج5, 

�س55(.

)5(  الحنفّي ن�سبًة اإلى »حنيفة بن ُلجيم« فرع من بكر بن وائل, وكان اأكثرهم يقطنون اليمامة )ابن الأثير, الّلباب 

في تهذيب الأن�ساب, ج1, �س396 397(. وفي بع�س الم�سادر ورد »�سعيد بن عبد اهلل الخثعمّي« )اليعقوبّي, 

تاريخ اليعقوبّي, ج2, �س242؛ الدينورّي, الأخبار الطوال, �س339(.
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 فنزلوا 
)1(

م���ع معاوية, قِدم �سعيد بن عبد اهلل الحنفّي مع ع���دٍد من كبار ال�سيعة

دار الإمارة بالكوفة, واأتوا الإمام الح�سين Q, فاأبدوا له انزعاجهم من هذا 

ال�سل���ح, لكّن الإمام الح�سين Q ا�ست�سهد باآياٍت من الكتاب, وهّداأ من روع 

.
)2(

القوم واأعاد الطماأنينة اإلى نفو�سهم

 وبع���د الإم���ام الح�س���ن Q, ان�س���ّم �سعي���د اإل���ى حلق���ة اأ�سح���اب الإمام

. وكان هو من حمل للح�سين Q في مّكة كتب اأهل الكوفة 
)3(
Q الح�سين 

 Q وكتب الإمام .
)4(

الت���ي يدعونه فيها للقدوم مع هاني بن هاني ال�سبيع���ّي

جوابًا عن هذه الكتب, وبعث الكتاب معهما ليحماله اإلى الكوفة.

وبع���د دخول م�سلم بن عقيل اإلى الكوفة, اجتمع اإليه �سعيد بن عبد اهلل, وبعد 

اأن اأعلن كّل من عاب�س بن �سبيب وحبيب بن مظاهر بيعته له, بايعه �سعيد وحلف 

.
)5(
Q اأّنه موّطن نف�سه على ن�سرة الإمام الح�سين

ف���ي ليلة عا�سوراء, عندما اأخذ الإم���ام الح�سين Q البيعة من اأ�سحابه, 

تق���ّدم �سعي���د بن عبد اهلل معلن���ًا بيعته ل���ه Q, فقال كالمًا مل���وؤه الحما�سة 

.
)6(

والوفاء

)1(  اأ�سحاب �سعيد في هذا الّلقاء هم: جندب بن عبد اهلل الأزدّي, الم�سيَّب بن َنَجبة الفزارّي, �سليمان بن �سرد 

الخزاعّي.

)2(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س363.

)3(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س101.

اأّن  بع�سهم  ذكر  نعم,  �س38.  ج2,  الإر�ساد,  المفيد,  ال�سيخ  �س353؛  ج5,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,    )4( 

اإلى الكوفة )ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س31(, وقد  Q اأعطى كتابه لم�سلم بن عقيل وبعثه به  الإمام 

تقّدم ذلك في الجزء الأّول من كتاب تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q بالفار�سّية, في ف�سل »الإمام 

الح�سين Q في مّكة«.

)5(  يذكره الطبرّي با�سم: الحنفّي, )راجع: الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س355(.

)6(  الطبرّي, الم�سدر نف�سه, �س419. وراجع اأي�سًا: البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س393؛ ابن �سهراآ�سوب, 

مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س107.
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وفي يوم عا�سوراء اأي�سًا, عندما قام الإمام الح�سين Q مع اأ�سحابه لل�سالة, 

وق���ف �سعيد ابن عب���د اهلل الحنفّي اأم���ام الح�سين Q ووقاه بنف�س���ه, وتلّقى عنه 

.
)1(

ببدنه الرماح وال�سهام, ول�سّدة وكثرة ما اأ�سابه منها اأهوى اإلى الأر�س �سريعًا

, �سوى ما به 
)2(

ولّم���ا ق�سى نحبه ر�سوان اهلل عليه ُوجد ب���ه ثالثة ع�سر �سهمًا

.
)3(

من �سرب ال�سيوف وطعن الرماح

36- �سلمان بن م�سارب

م���ن قبيلة َبجيلة, من القبائل التي كانت ت�سكن الكوفة, وهو ابن عّم زهير بن 

القين الذي خرج ب�سحبته اإلى كربالء.

.
)4(

ُذكر في بع�س الم�سادر التاريخّية في عداد �سهداء كربالء

(5(
Q 37- �سليمان مولى الإمام الح�سين

�سليم���ان م���ن اأ�سحاب الإم���ام الح�سين Q ومواليه, وم���ن جملة �سهداء 

.
)7(

. ذكر بع�سهم اأّنه كان ُيكّنى »اأبا رزين«
)6(

كربالء

)1(  الطبرّي, الم�سدر نف�سه, �س419. وراجع اأي�سًا: البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س393؛ ابن �سهراآ�سوب, 

مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س107.

)2(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الملهوف على قتلى الطفوف, �س165.

)3(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 71؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 83؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 21؛ حميد بن اأحمد المحّلى, 

الحدائق الوردّية, ج1, �س210؛ ابن �سعد »ترجمة الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 10, �س186؛ الطبرّي, تاريخ 

الأمم والملوك, ج5, �س357 و 469؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س101. ُيذكر اأّن بع�س الم�سادر اأثبتت ا�سمه 

بلفظ »�سلمان« )الدينورّي, الأخبار الطوال, �س342؛ ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س170(.

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 21؛ ابن �سعد, »ترجمة 

الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 10, �س186؛ ابن حبان, كتاب الثقات, ج2, �س310 )ذكر هو اأّن �سليمان 

Q(؛ الدينورّي, الأخبار الطوال, �س343؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5,  كان مولًى لالإمام الح�سن 

�س357 و 469؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س27.

)7(  ابن نما, مثير الأحزان, �س27.
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لم تّتفق الم�سادر المتقّدمة على روايٍة واحدة حول كيفّية �سهادته. 

فف����ي بع�����س الأخبار, اأّن �سليم����ان كان ر�سوًل للح�سي����ن Q, بعثه بكتاٍب له 

اإل����ى زعماء قبائل الب�س����رة الخم�س واأ�سرافها واأعيانها. فلّم����ا اأتاهم هذا الكتاب 

كتم����وه جميع����ًا اإّل المنذر بن الجارود, فاإّنه اأف�ساه؛ لتزويج����ه ابنته هندًا من عبيد 

اهلل ب����ن زي����اد, وربما ظّن الكتاب د�سي�س����ًة من عبيد اهلل نف�س����ه, فاأقبل حّتى دخل 

علي����ه, فاأخبره بالكتاب, وحكى له ما فيه, فاأمر عبيد اهلل بن زياد بطلب الر�سول, 

. وقال المحّقق الت�ست����رّي اأي�سًا: اإّنه ا�ست�سهد 
)1(

ربت عنقه فطلبوه, فاأت����وه به, ف�سُ

.
)2(

بالب�سرة

لك���ن ورد ف���ي خبٍر اآخر اأّنه كان في كربالء م���ع الإمام الح�سين Q, واأّنه 

.
)4(

. واأّن قاتله هو �سليمان بن عوف الح�سرمّي
)3(

ق�سى �سهيدًا يوم الطّف

)1(  الم�سدر نف�سه. الدينورّي, الأخبار الطوال, �س343؛ ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س37؛ الطبرّي, تاريخ الأمم 

والملوك, ج5, �س357 358.

)2(  الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج5, �س296.

الطو�سّي,  رجال  الطو�سّي,  ال�سيخ  �س186؛   ,10 العدد  تراثنا,  مجّلة  ومقتله«,  الح�سين  »ترجمة  �سعد,  ابن    )3(

�س101؛ ابن حبان, كتاب الثقات, ج2, �س310.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 21؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س469؛ ابن الأثير, الكامل في 

التاريخ, ج2, �س582.
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(2(

 الجابرّي
(((

38- �سّوار بن اأبي ُخمير

.
)5(

, ا�ست�سهد يوم عا�سوراء
)4(

اليمنّية, من بني َفْهم
)3(

هو من قبيلة همدان

. ولكن ُي�ستفاد من الأخبار 
)6(

ولى
ُ
ذك���ر بع�سهم اأّنه كان من �سهداء الحملة الأ

�سر في واقعة كربالء, ثّم ق�سى 
ُ
الواردة في بع�س الم�سادر اأّن �سّوارًا كان مّمن اأ

.
)7(

متاأّثرًا بجراحه بعد �سّتة اأ�سهر

وف���ي زي���ارة الناحي���ة المقّد�س���ة ُذكر اأّن���ه اب���ن »اأب���ي ُحْمَي���ر«, وورد ال�سالم 

علي���ه كالتالي: »ال�س���الم عل���ى الجريح الماأ�س���ور �سّوار ب���ن اأبي حمي���ر الفهمّي 

.
)8(

الهمدانّي«

)1(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405.

)2(  هكذا �سبط الف�سيل بن زبير وحميد بن المحّلى ن�سب �سّوار, )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, 

مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 103؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212(. واأّما 

اأبي  اآل  مناقب  �سهراآ�سوب,  )ابن  الفهمّي  ُعمير  اأبي  بن  �سّوار  ون�سبه:  ا�سمه  في  ذكر  فاإّنه  �سهراآ�سوب,  ابن 

 طالب, ج4, �س122(. وذكر ال�سيخ الطو�سّي اأي�سًا �سخ�سًا با�سم �سّوار بن منعم بن حاب�س في اأ�سحاب الإمام

 الح�سين Q )ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س101(. ويبدو اأّن هذه الأ�سماء جميعًا ترجع اإلى �سخ�سٍ 

 .Q ال�سهداء  �سّيد  اأ�سحاب  في  »�سّوار«  با�سم  واحدًا  �سخ�سًا  اإّل  تذكر  لم  المتقّدمة  الم�سادر  لأّن  واحد؛ 

الرجال, ج5,  قامو�س  )الت�سترّي,  ُعمير  اأبي  بن  �سّوار  نف�سه  هو  منعم  بن  �سّوار  اأّن  الت�سترّي  المحّقق  واحتمل 

�س332(. لكّن اآية اهلل الخوئّي جعل �سّوار بن منعم بن حاب�س �سخ�سًا اآخر غير �سوار بن اأبي ُعمير. )الخوئّي, 

معجم رجال الحديث, ج9, �س336(.

)3(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 103؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.

)4(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405.

)5(  الم�سدر نف�سه؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)6(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)7(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 103؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.

)8(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س80.
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(((
39- �ُسويد بن عمرو بن اأبي مطاع

. وهو اآخر اأ�سحاب الإمام 
)3(

, م���ن العرب القحطانّيين
)2(

هو من قبيلة خثعم

الح�سي���ن Q, وكان يقات���ل مع ب�سي���ر بن عمرو الح�سرمّي بي���ن يدي الإمام 

. وكان ب�سي���ر م���ن ب���رز اأّوًل اإلى ميدان القت���ال, فقاتل حّتى 
)4(
Q الح�سي���ن

ُقت���ل. ثّم برز �سويد, ُوجرح اأثناء القتال, ووق���ع بين القتلى مثخنًا, فاقدًا للوعي, 

فم���ا اأفاق اإّل والقوم يقولون: ُقتل الح�سين. فلّما اأفاق, وجدهم قد اأخذوا �سيفه, 

فقاتلهم ب�سّكيٍن كان معه, حّتى قتله عروة بن بّطار التغلبّي وزيد بن رقاد الجنبّي 

.
)5(

فق�سى �سهيدًا

)1(  ورد ا�سمه هكذا في اأكثر الم�سادر القديمة التاريخّية منها والرجالّية, )الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, 

بع�س  لكّن  �س101(.  الطو�سّي,  رجال  الطو�سّي,  ال�سيخ  �س409؛  ج3,  الأ�سراف,  اأن�ساب  البالذرّي,  �س543؛ 

الم�سادر اأثبتت ا�سمه بلفظ �ُسويد بن عمرو بن مطاع )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة 

تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 58(, وبع�سهم �سّماه: عمرو بن مطاع الجعفّي )ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي 

طالب, ج4, �س111(.

)2(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 58.

)3(  عمر ر�سا كحالة, معجم قبائل العرب, ج1, �س331.

)4(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س444.

)5(  الطبرّي, الم�سدر نف�سه, �س453. وقال بع�سهم: اإّنه ُقتل على يد هاني بن ُثبيت الح�سرمّي, )الف�سيل بن زبير, 

»ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 58(. وذكر بع�سهم اإلى جانب ا�سم زيد بن 

رقاد الجنبّي ا�سم رجٍل اآخر وهو عزرة بن بطان التغلبّي )البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س409 410(, ولعّله 

هو نف�سه عروة بن بطار التغلبّي. وعلى اأثر هذا الختالف ال�سئيل في كيفّية كتابة ال�سم ُتوّهم اأّنهما رجالن.
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(((
40- �سيف بن الحارث بن �ُسريع

 .
)4(

, واأحد �سهداء كربالء
)3(

, من قبيلة همدان اليمنّي���ة
)2(

هو م���ن بني جابر

.
)5(
Q ا�ست�سهد يوم عا�سوراء بعد اأن وّدع الإمام الح�سين

(7(
 العبدّي

(6(
)4- �سيف بن مالك

, كان من اأ�سح���اب الإمام 
)8(

ه���و من �سيع���ة الب�سرة, من طائف���ة عبد القي����س

. ق�سى �سهيدًا في يوم عا�سوراء خالل 
)9(

الح�سين Q الذين رافقوه في كربالء

.
)11(

. ورد ا�سمه في زيارة الناحية المقّد�سة
)10(

ولى التي �سّنها الأعداء
ُ
الحملة الأ

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 100؛ الطبرّي, تاريخ الأمم 

والملوك, ج5, �س442؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212؛ ابن دريد, ال�ستقاق, �س420. وجاء 

في بع�س الم�سادر اأّن ا�سم والد �سيف هو »الحرث« )البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405(. فيما ذكر اآخرون اأّن 

ا�سمه »اأبو الحارث« )ابن نما, مثير الأحزان, �س66(. لكّن اأكثر الم�سادر المتقّدمة اأثبتت ا�سم اأبيه بلفظ »الحارث«.

)2(  راجع: الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س442؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س568؛ ابن نما, مثير 

الأحزان, �س66. وبنو جابر �سعبة من همدان. )ابن الأثير, الّلباب في تهذيب الأن�ساب, ج1, �س248(.

)3(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 100؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405.

)4( الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 100؛ حميد بن اأحمد 

الأمم  تاريخ  الطبرّي,  �س405؛  ج3,  الأ�سراف,  اأن�ساب  البالذرّي,  �س212؛  ج1,  الوردّية,  الحدائق  المحّلى, 

والملوك, ج5, �س442؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س568؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س66.

)5(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س442؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س568؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س66.

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 48؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, 

�س101؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ح1, �س210؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)7(  حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210؛ الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة 

تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 48. والعبدّي ن�سبًة اإلى قبيلة عبد القي�س بن اأف�سى بن دعمى بن جديلة بن 

اأ�سد بن ربيعة بن نزار )ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج4, �س135(. وذكر ابن �سهراآ�سوب في ن�سبته: »النميرّي« )ابن 

�سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122(.

)8(  حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.

)9(  الم�سدر نف�سه؛ الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 48؛ 

ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س101. ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)10(  الم�سدر نف�سه؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

با�سم  ولكن  الرجبّية,  الزيارة  في  ا�سمه  وورد  الح�سنة, ج3, �س79.  بالأعمال  الإقبال  ابن طاوو�س,  ال�سّيد    )11(

»�سفيان بن مالك«. )راجع: ال�سّيد ابن طاوو�س, الم�سدر نف�سه, �س345؛ ال�سهيد الأّول, المزار, �س152 153(.
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(2(
 النه�سلّي

(((
42- �سبيب بن عبد اهلل

.
)4(

, و»حبيب بن عبد اهلل النه�سلّي«
)3(

وُذكر اأي�سًا با�سم »�سبيب بن عبد اهلل«

. وم���ن بني نفيل بن 
)5(

وه���و من اأ�سح���اب الإمام الح�سي���ن Q واأن�ساره

.
)7(

, ق�سى �سهيدًا يوم عا�سوراء
)6(

دارم

.
)8(

ورد ا�سمه في زيارتي الناحية المقّد�سة والرجبّية

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 35؛ ال�سيخ الطو�سّي, 

مناقب  �سهراآ�سوب,  ابن  الوردّية, ج1, �س210؛  الحدائق  المحّلى,  اأحمد  ابن  الطو�سّي, �س101؛ حميد  رجال 

اآل اأبي طالب, ج4, �س85. ُيذكر اأّن المرحوم المامقانّي )تنقيح المقال, ج2, �س81( واآخرين من المتاأّخرين 

ذكروا �سخ�سًا با�سم »�سبيب بن عبد اهلل« مولى الحرث بن �ُسريع في عداد اأ�سحاب النبّي P, ومن �سهداء 

كربالء. لكن في الم�سادر المتقّدمة ل نجد �سخ�سًا بهذا ال�سم. وفي هذا المجال يقول المحّقق الت�سترّي: »ولو 

كان �سحابّيًا كيف لم يعنونه الكتب ال�سحابّية؟ وقد عنونوا المختلف فيه. ولي�س في الناحية, واإّنما في ن�سختها 

�سبيب بن الحارث بن �سريع, وهو محّرف �سيف بن الحارث بن �سريع المتقّدم. وبالجملة: العنوان لم ُيعلم اأ�سله, 

ف�ساًل عن فرعه« )الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج5, �س393(. وعلى هذا الأ�سا�س, فالظاهر اأّنه ل يوجد في عداد 

�سهداء كربالء �سخ�س اآخر با�سم �سبيب بن عبد اهلل.

)2(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س101؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س85؛ ونه�سل �سعبة من 

دارم, من قبيلة تميم, من العرب العدنانّيين. )القل�سقندّي, نهاية الأرب في معرفة اأن�ساب العرب, �س394(. 

ُيذكر اأّن بع�س الباحثين عّده من »بني النفيل بن دارم« )الف�سيل ابن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة 

تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 35؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210(؛ ودارم �سعبة 

كبرى من قبيلة تميم. )ابن الأثير, الّلباب في تهذيب الأن�ساب, ج1, �س484(. لكن حيث اإّن »نه�سل« هي نف�سها 

�سعبة من »دارم«, فالظاهر اأّن المق�سود اأّنه ينتمي اإلى »دارم«, ما جعل بع�سهم ي�سّميه ب� »النه�سلّي«, وبع�سهم 

»نفيل«  لم نجد  والن�سب,  بالقبائل  �سة  المتخ�سّ الم�سادر  لم نجد في  كّنا  واإن  دارم«.  بن  »النفيل  اإلى  ُيرجعه 

بو�سفه �سعبًة من دارم. ومن هنا, يظهر لنا اأّن »نفيل« ما هو اإّل ت�سحيف ل� »نه�سل«.

)3(  حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

)4(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س346.

)5(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س101؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س85.

)6(  حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

2, �س154,  العدد  تراثنا,  الح�سين«, مجّلة  ُقتل مع  »ت�سمية من  الف�سيل بن زبير,  نف�سه: �س210؛  الم�سدر    )7(

المورد 35.

)8(  الم�سدر نف�سه, �س78.
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(((
43- �سوذب، مولى �ساكر

. جعله المتقّدمون متقّدمًا في ال�سيعة, وعّدوه 
)2(

ُذكر في ا�سمه اأي�سًا »�ُسويد«

.
)4( )3(

Q في اأ�سحاب الإمام الح�سين

 .
)6(

, ومن قبيلة همدان اليمنّية
)5(

هو من موالي بني �ساكر

وف���ي يوم عا�سوراء, وبع���د اأن ا�ستاأذن الإمام الح�سين Q برز اإلى ميدان 

 .
)8(

, فقاتل حّتى ُقتل
)7(

القتال

.
)9(

ورد ا�سمه في زيارة الناحية المقّد�سة با�سم »�سويد مولى �ساكر«

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 99؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س443؛ ابن الأثير, الكامل في 

التاريخ, ج2, �س568؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س101؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س105.

)2(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س79 و 346.

)3(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س101.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 99؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212؛ ال�سجرّي, الأمالي الخمي�سّية, ج1, �س173.

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 99؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س443؛ ابن الأثير, الكامل في 

الإر�ساد, ج2, �س105. وبنو  المفيد,  ال�سيخ  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س101؛  التاريخ, ج2, �س568؛ 

�ساكر �سعبة من قبيلة همدان )ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج3, �س382(.

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 99؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.

)7(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س105.

)8(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 99؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س444؛ ابن الأثير, الكامل في 

التاريخ, ج2, �س568؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي؛ �س101. وقد تحّدثنا �سابقًا عن كيفّية �سهادة �سوذب 

Q بالفار�سّية, تحت عنوان »�سوذب بن  في الجزء الأّول من كتاب تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء 

عبد اهلل«.

)9(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س79.
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(((
باب بن عامر الخثعمّي 44- �سُ

ه���و من بني الح���ارث بن كعب. ق�سى �سهي���دًا يوم عا�سوراء ف���ي ركب الإمام 

.
)2(
Q الح�سين

(3(
45- �سرغامة بن مالك التغلبّي

. وهو اأي�سًا من 
)4(
Q ه���و من بني تغل���ب, ومن اأ�سحاب الإمام الح�سي���ن

ولى التي �سّنها 
ُ
 الذين نالوا مق���ام ال�سهادة الرفيع خالل الحمل���ة الأ

)5(

ال�سه���داء

.
)6(
Q الأعداء على مع�سكر الإمام

)1(  ذكر المتاأّخرون في ا�سمه »حباب«, ذاهبين اإلى اأّن �سباب هو نف�سه حباب. )ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س195؛ 

الح�سينّي ال�سيرازّي, ذخيرة الدارين, �س470(.

)2(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 56؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212. ورد في بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّنه من ال�سيعة الذين كانوا ي�سكنون 

الكوفة, وعندما اأتى م�سلم اإلى الكوفة كان ب�سحبته, وبعد اعتقال م�سلم, اختفى في قبيلته, ومع و�سول الإمام 

الح�سين Q اإلى كربالء اأو�سل نف�سه خفيًة اإلى كربالء, والتقى بالإمام Q. )المامقانّي, تنقيح المقال, 

ج1, �س250. تحت عنوان حباب. ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س195(. غير اأّننا لم نعثر على �سيٍء من ذلك في 

الم�سادر المتقّدمة.

)3(  ن�سبًة اإلى قبيلة تغلب بن وائل. وهي قبيلة كبرى من العرب العدنانّيين )ابن الأثير, الّلباب في تهذيب الأن�ساب, 

ج1, �س217 218(.

)4(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س101؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 40؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.

اأّنه كان من  المتاأّخرين ذكروا  اأّن بع�س  بالذكر  اأبي طالب, ج4, �س122. جدير  اآل  ابن �سهراآ�سوب, مناقب    )6(

�سعد  بن  عمر  جي�س  ب�سحبة  الكوفة  من  م�سلم  �سهادة  بعد  خرجوا  ثّم  بالكوفة,  م�سلمًا  بايعوا  الذين  ال�سيعة 

ال�سيرازّي, ذخيرة  الح�سينّي  العين, �س199؛  اإب�سار  Q. )ال�سماوّي,  بالإمام  التحق  نحو كربالء, وهناك 

الدارين, �س395(. لكّننا لم نعثر في الم�سادر المتقّدمة على م�ستنٍد لذلك.
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(((
46- عاب�س بن اأبي �سبيب ال�ساكرّي

 .
)3(
Q واأحد اأ�سحاب الإمام الح�سين ,

)2(

عاب�س من قبيلة همدان

 بع���د ورود م�سل���م بن عقي���ل الكوفة, خطب خطب���ًة, اأعلن فيه���ا ن�سرته لأهل 

. وبع���د مبايع���ة �سيعة الكوف���ة لم�سلم بن عقي���ل, اأر�سله م�سلم 
)4(

 R البي���ت

.
)5(

مبعوثًا من قبله اإلى الإمام الح�سين Q حاماًل اإليه كتب الكوفّيين

قال اأبو مخنف: حّدثني نمير بن وعلة عن رجٍل من بني عبد من همدان ُيقال 

له ربيع بن تميم �سهد ذلك اليوم )وكان من جند عمر بن �سعد(, قال: لّما راأيت 

]عاب�سًا[ مقب���اًل ]يوم عا�سوراء[ عرفته وقد �ساهدته في المغازي, وكان اأ�سجع 
النا����س, فقْلُت: اأّيها النا�س هذا اأ�سد الأ�سود, هذا ابن اأبي �سبيب ل يخرجّن اإليه 

اأحد منكم فاأخذ ينادي: األ رجل لرجل, فقال عمر بن �سعد: اأر�سخوه بالحجارة, 

ق���ال: فُرمي بالحجارة من كّل جانب, فلّم���ا راأى ذلك األقى درعه ومغفره ثّم �سّد 

عل���ى النا����س, فواهلل لراأيته يك���رد اأكثر من مائتين من النا�س, ث���ّم اإّنهم تعّطفوا 

عليه من كّل جانب فقتل, قال: فراأْيُت راأ�سه في اأيدي رجال ذوي عّدة, هذا يقول: 

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 98؛ حميد بن اأحمد 

الأمم  تاريخ  الطبرّي,  �س404؛  ج3,  الأ�سراف,  اأن�ساب  البالذرّي,  �س212؛  ج1,  الوردّية,  الحدائق  المحّلى, 

الطو�سّي,  رجال  الطو�سّي,  ال�سيخ  التاريخ, ج2, �س568 569؛  في  الكامل  الأثير,  ابن  والملوك, ج5, �س355؛ 

�س103؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س66؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س106. ون�سير هنا اإلى اأّن ن�سب عاب�س لم 

ُيذكر ب�سكٍل دقيق في الم�سادر المتقّدمة. نعم, نجد المحّلى قد ن�سب عاب�سًا اإلى بني وادعة, الذين كانوا ُيعرفون 

ب� »فتيان ال�سباح«. )حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212(. وفي بع�س الم�سادر المتاأّخرة 

ُذكر ن�سب عاب�س بال�سكل التالي: عاب�س بن ]اأبي[ �سبيب بن �ساكر بن ربيعة بن مالك بن �سعب بن معاوية بن 

كثير بن مالك بن ج�سم بن حا�سد الهمدانّي )المامقانّي, تنقيح المقال, ج2, �س112؛ ال�سماوّي, اإب�سار العين, 

�س126(. لكن في الم�سادر المتقّدمة ل يوجد هناك م�ستند تاريخّي يمكن له اأن يدعم هذه الأقوال.

)2(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 98. ابن اأعثم, كتاب 

الفتوح, ج5, �س34.

)3(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س103.

)4(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س355؛ ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س34.

)5(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س375؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س32.
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اأن���ا قتلت���ه, وهذا يقول: اأنا قتلته, فاأتوا عمر بن �سعد فقال: ل تخت�سموا, هذا لم 

.
)1(

يقتله �سنان واحد, ففّرق بينهم بهذا القول

(3(
 بن م�سلم العبدّي

(2(
47- عامر

 .
)4(
Q ه���و من �سيع���ة الب�سرة, وم���ن اأ�سحاب اأب���ي عب���د اهلل الح�سين

.
)5(

ولى لالأعداء
ُ
ا�ست�سهد يوم عا�سوراء خالل الحملة الأ

(6(
48- عّباد بن مهاجر بن اأبي مهاجر الجهنّي

. م���ن �سهداء يوم 
)7(

عّب���اد من بن���ي »ِخرق���ة«, وهم �سعبة م���ن قبيل���ة ُجهينة

.
)8(

عا�شورء

خرى ب�سكٍل موجز, راجع: ال�سيخ 
ُ
ة �سهادته في مقاتل اأ )1(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س444. ووردت ق�سّ

المفيد, الإر�ساد, ج2, �س106؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س404؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, 

�س569؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س66.

)2(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 46؛ ال�سيخ الطو�سّي, 

رجال الطو�سّي؛ �س103؛ حميد ابن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل 

اأبي طالب, ج4, �س122.

)3(  ن�سبًة اإلى قبيلة عبد القي�س بن اأف�سى بن دعمي بن جديلة بن اأ�سد بن ربيعة بن نزار )ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج4, 

�س135(. واأرجع بع�سهم ن�سبه اإلى عميرة بن اأ�سد )ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب العرب, �س293(. عّده 

ال�سيخ الطو�سّي في المجاهيل )ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س103(.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 46؛ حميد بن اأحمد 

حزم  ابن  �س122؛  ج4,  طالب,  اأبي  اآل  مناقب  �سهراآ�سوب,  ابن  �س210؛  ج1,  الوردّية,  الحدائق  المحّلى, 

الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب العرب, �س293.

)5(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)6(  ن�سبًة اإلى ُجهينة, قبيلة من ق�ساعة )ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج2, �س134(.

)7(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 87.

المتاأّخرين  بع�س  وذكر   .212 �س211  ج1,  الوردّية,  الحدائق  المحّلى,  اأحمد  بن  حميد  نف�سه؛  الم�سدر    )8(

 ب�ساأنه اأّنه كان من ال�سجعان, وكان ي�سكن عند مياه جهينة, وهو ا�سم واٍد في اأطراف المدينة, وكان فيمن تبع

ولى. )راجع: المامقانّي, 
ُ
 الح�سين Q من مياه جهينة, ورافقه اإلى كربالء, وقد ُقتل معه خالل الحملة الأ

تنقيح المقال, ج2, �س123؛ الح�سينّي ال�سيرازّي, ذخيرة الدارين, �س456(. لكّننا لم نعثر على �سيٍء من ذلك 

في الم�سادر المتقّدمة.
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ذك���ر ال�سيخ الطو�س���ّي �سخ�سًا با�سم »عّيا�ص ب���ن اأبي مهاج���ر« في اأ�سحاب 

, ومن المحتمل اأن يكون هو هذا الرجل.
)1(
Q الإمام الح�سين

(2(
49- عبد الأعلى بن يزيد الكلبّي

ه���و من �سّبان الكوفة, مّمن بايعوا م�سلم بن عقي���ل. فلّما بداأ م�سلم بن عقيل 

حركت���ه بالكوفة لب�س �سالحه وخ���رج من منزله يريد م�سلم ب���ن عقيل في محّلة 

بن���ي فتيان )وهي محّلة بالكوفة(, لكّن كثير ابن �سهاب األفاه فاأخذه حّتى اأدخله 

. ولّما ُقتل م�سلم وهاني دعاه ابن زياد 
)3(

على ابن زياد, فاأمر به ابن زياد فُحب�س

ف�ساأله عن حاله, فقال ل���ه: اأخِبرني باأمرك! فقال: اأ�سلحك اهلل, خرْجُت لأنظر 

م���ا ي�سنع النا�س فاأخذني كثير بن �سهاب. فقال له ابن زياد: فعليك من الأيمان 

المغّلظ���ة اإْن كان م���ا اأخرج���ك اإّل ما زعمت. فاأب���ى اأن يحلف, فق���ال ابن زياد: 

ربت   فا�سربوا عنقه بها. فانطلق���وا به ف�سُ
)4(

انطلق���وا بهذا اإل���ى جّبانة ال�سبي���ع

.
)5(

عنقه ر�سي اهلل عنه

)1(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س103.

)2(  وهو م�سهور اأي�سًا ب� »الُعليمّي«؛ لن�سبته اإلى بني ُعليم بن جناب, وهي �سعبة من بني كنانة, وهذه اأي�سًا �سعبة من 

بني الكْلب, وبنو الكلب �سعبة من ق�ساعة, من قبائل العرب القحطانّيين )ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب 

العرب, �س479؛ ال�سويدّي البغدادّي, �سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب, �س31 32.

)3(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س370.

)4(  الجّبانة في الأ�سل بمعنى: ال�سحراء, لكّن اأهل الكوفة كانوا يطلقونها على المقابر. كما كان الكوفّيون ُي�سيفون 

بع�س المحاّل اإلى اأ�سماء بع�س القبائل, فيقولون مثاًل : جّبانة كندة, جّبانة ال�سبيع, وهكذا. )ياقوت الحموّي, 

معجم البلدان, ج2, �س116(.

)5(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س379.
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(3(
 اليزنّي

(2(
 بن كدن

(((
50- عبد الرحمن بن عبد اهلل

بعد موت معاوية, وطلب اأهل الكوفة من الإمام الح�سين Q القدوم اإليهم, 

كان عبد الرحمن �سمن الفئة الثانية التي حملت كتب اأهل الكوفة ور�سائلهم اإلى 

. وبعد اأن التقى الإمام Q بمبعوثي اأهل الكوفة, خرج عبد 
)4(
Q الإمام

الرحمن مع نفٍر اآخرين ب�سحبة م�سلم ابن عقيل باّتجاه الكوفة, وكان ذلك باأمٍر 

.
)5(
Q من الإمام الح�سين

بع���د ذل���ك اأو�سل عب���د الرحمن نف�س���ه اإلى كرب���الء, وق�سى �سهي���دًا في يوم 

.
)7(

ولى
ُ
. وهو- بح�سب رواية ابن �سهر اآ�سوب- من �سهداء الحملة الأ

)6(

عا�شوراء

ورد ا�سم���ه في زيارة الناحي���ة المقّد�سة با�سم »عبد الرحمن بن عبد اهلل بن 

.
)8(

الكِدن الأرحبّي«

)1(  في بع�س الم�سادر ورد ا�سم اأبيه بلفظ »عبيد« )الدينورّي, الأخبار الطوال, �س339(.

)2(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س354. ُيذكر اأّن ا�سم جّده ورد في بع�س الم�سادر بلفظ »كِدر« )البالذرّي, 

اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س370(, وبع�سهم اأثبته بلفظ »كوا« )ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س162(.

الح�سين«, مجّلة  ُقتل مع  »ت�سمية من  »اليزنّي«, )الف�سيل بن زبير,  بدًل من  »الأرحبّي«  الم�سادر:  )3(  في بع�س 

البالذرّي,  �س212؛  ج1,  الوردّية,  الحدائق  المحّلى,  اأحمد  بن  حميد  96؛  المورد  �س156,   ,2 العدد  تراثنا, 

اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س370؛ ابن �سهر ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122(. والأرحبّي ن�سبة 

اإلى بني اأرحب, وهم �سعبة من قبيلة همدان )ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج1, �س106 107(.

المفيد,  ال�سيخ  �س370؛  ج3,  الأ�سراف,  اأن�ساب  البالذرّي,  �س352؛  ج5,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,    )4(

طالب,  اأبي  اآل  مناقب  �سهراآ�سوب,  ابن  �س244؛  الخوا�ّس,  تذكرة  الجوزّي,  بن  �سبط  �س37؛  ج2,  الإر�ساد, 

ج4, �س98؛ ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س29؛ ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س162؛ الدينورّي, الأخبار 

الطوال, �س339.

)5(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س354؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س39؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, 

ج3, �س370؛ �سبط بن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س244.

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 96؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س404؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل 

اأبي طالب, ج4, �س122.

)7(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)8(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س79.
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(((
)5- عبد الرحمن بن عبد رّب

ه���و من الأن�سار. من بني �سالم بن خ���زرج, وكان اأمير الموؤمنين Q قد 

.
)2(

رّباه وعّلمه القراآن

(3(
52- عبد الرحمن بن م�سعود بن الحّجاج

. وفي زيارة 
)4(

ذكرت���ه بع�س الم�س���ادر المتقّدمة في ع���داد �سهداء كرب���الء

 ُذكر ا�سمه اإلى جانب ا�سم اأبيه, بلفظ »ال�سالم على م�سعود 
)5(

الناحية المقّد�سة

بن الحّجاج وابنه«.

 الخثعمّي
(6(

53- عبد اهلل بن ب�سر

 .
)7(

ُذكر ا�سمه في بع�س الم�سادر التاريخّية �سمن �سهداء كربالء

)1(  ورد ا�سم اأبيه في بع�س الم�سادر بلفظ »عبد ربه« )الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س423(.

)2(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 51؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211. ذكر الطبرّي ح�سور عبد الرحمن في كربالء, واأّنه يوم عا�سوراء اّطلى 

رب لأجل ذلك بعد الإمام الح�سين Q. )الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س423؛  بالنورة في ف�سطاٍط �سُ

ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س561؛ ال�سّيد ابن طاوو�س, الملهوف على قتلى الطفوف, �س154(.

)3(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 62؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 62؛ حميد بن اأحمد 

الموؤّكد وجود �سخ�سٍ بهذا  لي�س من  اأّنه  اإلى  الباحثين  الوردّية, ج1, �س211. وذهب بع�س  الحدائق  المحّلى, 

ال�سم في كربالء )الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج6, �س144, رقم 4073(.

)5(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س79؛ ابن الم�سهدّي, المزار الكبير, �س494.

)6(  ذكر ابن حجر الع�سقالنّي ن�سبه بهذا ال�سكل: ِب�سر بن ربيعة بن عمرو بن منارة بن قمير بن عامر بن رابية 

بن مالك بن واهب بن جليحة بن اكلب بن ربيعة بن عفر�س بن خلف بن اقيل بن انمار الخثعمّي )ابن حجر 

الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج1, �س467(. فيما ُذكر ا�سم اأبيه في بع�س الم�سادر بلفظ »ب�سير« 

)حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211(. واأ�ساف بع�سهم اإلى ا�سمه لقب »الأكلة« )الم�سدر 

نف�سه. الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 57(.

)7(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 57؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.
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اإل���ى  الذي���ن ذهب���وا  اأّن���ه كان م���ن الأ�سخا����س  المعا�سري���ن  ذك���ر بع����س 

 كرب���الء ب�سحب���ة جي�س اب���ن �سعد, لكّن���ه قبل احت���دام الحرب التح���ق بالإمام

.
)1(

 الح�سين Q, وُقتل معه

(2(
54- عبد اهلل بن ُبقطر

 ,P ذك���ر ابن حجر الع�سقالنّي ا�سم عبد اهلل ب���ن بقطر في اأ�سحاب النبّي

. ونقل الف�سي���ل بن زبير 
)3(
Q حي���ث كان ف���ي نف�س عمر الإم���ام الح�سي���ن

ت�سميته ب� »ر�سيع الح�سين بن علّي«. وذكر بع�س المتاأّخرين اأّنه اإّنما كان ُي�سّمى 

.
)4(
Q بهذا ال�سم لأّن اأّمه كان حا�سنًة للح�سين

 جدي���ر بالذك���ر اأّن الإم���ام الح�سي���ن Q ل���م يرت�س���ع اإّل من �س���در اأّمه 

فاطم���ة O - وح�سب بع�س الروايات, اأحيان���ًا كان يرت�سع من اإبهام ر�سول 

. وعليه, فينبغي اأن ُيقال: 
)5(

اهلل P, اأو من ريقه P �, ولم يتغّذ اإّل على حليبها

.Q اإّن اأّم عبد اهلل هذا لم  تكن اإّل حا�سنًة ترعى الح�سين

ل���م نعثر ف���ي الم�سادر التاريخّية على �سيٍء عن حي���اة عبد اهلل بن بقطر في 

 Q فت���رة طفولته و�سبابه. لكّننا نج���ده حا�سرًا في اأ�سحاب الإمام الح�سين

واأن�ساره منذ قيام الثورة الح�سينّية. 

)1(  المامقانّي, تنقيح المقال, ج2, �س170؛ ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س170. لكن ل تعّر�س لذلك في م�سادر 

التاريخ القديمة.

ج5,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,  478؛  و  �س460  ج1,  الخام�سة,  الطبقة  الكبرى,  الطبقات  �سعد,  ابن    )2(

ثبت ا�سم اأبيه في بع�س الم�سادر بالياء المثّناة )الف�سيل بن زبير »ت�سمية من قتل مع الح�سين«, 
ُ
�س398 و469. اأ

مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 25؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س379(.

)3(  ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة, ج5, �س8.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 25؛ ال�سماوّي, اإب�سار 

العين, �س93.

)5(  الكلينّي, الكافي, ج1, �س386 387؛ ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س93.
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وبع���د اأن و�سل اإلى الإمام الح�سين Q كتاب م�سلم بن عقيل الذي اأعلمه 

فيه باأّن اأهل الكوفة ي�ستعّدون للقائه وا�ستقباله, اأمر الإمام Q عبد اهلل بن 

 باأن يو�سل كتابًا منه اإلى اأهل الكوفة. لكّنه قبل اأن يبلغ بهذا الكتاب اإلى 
)1(

بقطر

الكوف���ة, اعتقله الح�سين بن تميم )الماأم���ور من ِقَبل عبيد اهلل لمراقبة الطرق 

.
)2( 

المنتهية اإلى الكوفة(

(3(
55- عبد اهلل بن عمير الكلبّي

. ومن اأ�سحاب 
)5(

. وهو من قبيلة بني عليم
)4(

كان رجاًل �سجاعًا, طويل القامة

. كان ل���ه دار في محّلة بني 
)6(
Q والإمام الح�سين Q اأمي���ر الموؤمني���ن

همدان بالكوفة, جنب بئر ُجعدة. 

قب���ل اأّيام من واقع���ة عا�سوراء, �سار عبد اهلل بن عمي���ر الكلبّي نحو الجماعة 

الذي���ن كان���وا قد تجّمعوا عند النخيل���ة,  ف�ساأل عنهم, فقيل ل���ه: ُي�سّرحون لقتال 

الح�سي���ن بن فاطمة بنت ر�سول اهلل P. فق���ال: واهلل لقد كنُت على جهاد اأهل 

ال�سرك حري�سًا, واإّني لأرجو اأن ل يكون جهاد هوؤلء الذين َيْغُزون ابن بنت نبّيهم 

 Q 1(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س398. وقال ال�سيخ المفيد في هذا المجال: ولّما بلغ الح�سين(

الحاجر من بطن الرّمة, بعث قي�س بن م�سهر ال�سيداوّي, وُيقال: بل بعث اأخاه من الر�ساعة عبد اهلل بن بقطر 

اإلى اأهل الكوفة. )ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س70(.

)2(  اأثبت الدينورّي وال�سيخ المفيد ا�سمه بلفظ »الح�سين بن ُنمير« )الدينورّي, الأخبار الطوال, �س354؛ ال�سيخ 

المفيد, الإر�ساد, ج2, �س57(. وقد ذكرنا تف�سيل هذه الحادثة في الجزء الأّول من كتابنا تاريخ قيام ومقتل 

جامع �سّيد ال�سهداء Q بالفار�سّية.

)3(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س429؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س101؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال 

الطو�سّي, �س104؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)4(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س429.

)5(  الطبرّي, الم�سدر نف�سه. ُيذكر اأّن بني عليم فخذ من قبيلة بني كنانة, وبنو كنانة �سعبة من بني الكلب, وبنو 

الكلب اأي�سًا بطن من قبيلة ق�ساعة, من العرب القحطانّيين )اليمنّيين(. )ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب 

العرب, �س479(.

)6(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س104.
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اأي�سر ثوابًا عند اهلل من ثوابه اإّياي في جهاد الم�سركين. فدخل اإلى امراأته فاأخبرها 

مورك, افعْل 
ُ
ْبَت اأ�س���اَب اهلل بك اأر�سَد اأ بم���ا �سم���ع واأعَلَمها بما يريد, فقالت له: اأ�سَ

. فخرج به���ا من الكوفة لياًل حّتى اأت���ى الح�سيَن Q, فاأقام 
)1(

واأخِرْجن���ي معك

معه في كربالء.

وعندما بداأ النزال يوم عا�سوراء, برز عبد اهلل لقتال الأعداء, و�سّجعه الإمام 

. وبعدم���ا قتل عددًا من الأع���داء ا�ست�سهد رحمه 
)2(

الح�سي���ن Q عل���ى ذلك

. وذهب 
)3(

اهلل , قتل���ه »هان���ي ب���ن ُثبي���ت الح�سرم���ّي« و»بكير بن ح���ّي التيم���ّي«

 من اأّن هناك في �سهداء 
)4(

بع����س الباحثين اإلى اإن���كار ما اأثبتته بع�س الن�سو�س

كرب���الء �سخ�سًا با�سم وهب )وقيل: اإّن ا�سم اأبيه عبد اهلل, اأو وهب, اأو جناب(, 

ة �سهادة عبد اهلل بن عمير, بل لي�س في �سهداء  ���ة �سهادته �سبيه���ة بق�سّ واأّن ق�سّ

.
)5(

كربالء �سوى عبد اهلل بن عمير الكلبّي هذا

56 و57 -عبد اهلل وعبد الرحمن الغفارّيان، ابنا ُغْزرة

, التحق���ا 
)6(
Q ُع���ّد ه���ذان الأخ���وان ف���ي اأ�سح���اب الإم���ام الح�سي���ن 

بالإم���ام Q عند ا�ستداد الحرب, ورغم الظروف القا�سية التي كان يمّر بها 

الأعداء  بقتال  م�سغوًل  اهلل  عبد  كان  وعندما  قا�سط.  بن  نمر  بني  من  عبد,  بنت  وهب,  اأّم  هي  زوجته    )1(

الإمام من  باأمٍر  الخيام  اإلى  عادت  لكّنها  الأعداء,  به  ت�سرب  الخيمة  عمود  حاملًة  لنجدته  خرجت   بكربالء, 

تم�سي  اإليه  خرجت  زوجها,  �سهادة  وبعد  �س429(.  ج5,  والملوك,  الأمم  تاريخ  )الطبرّي,   .Q الح�سين   

 له ُيقال له: ر�ستم, ا�سرب راأ�سها 
ٍ
حّتى جل�ست عند راأ�سه تم�سح التراب عنه, فقال �سمر بن ذي الجو�سن لغالم

بالعمود, ف�سرب راأ�سها ف�سدخه, فنالت ال�سهادة اإلى جنب زوجها. )الطبرّي, الم�سدر نف�سه, و ج5, �س438(.

)2(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س429.

)3(  ن�سبًة اإلى ِتيم اهلل بن ثعلبة.

)4(  ال�سيخ ال�سدوق, الأمالي, �س225؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س109؛ ال�سّيد ابن طاوو�س, 

الملهوف على قتلى الطفوف, �س161.

)5(  راجع: الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج10, �س448,450 451, 406.

)6(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س103.

نه�شة عا�شوراء
198



خرى 
ُ
, واأ

)1(

جي�س الإمام Q. ُذكر ا�سم اأبيهما في الكلمات تارًة بلفظ: ُعْزرة

.
)3(

, وثالثًة بلفظ: عروة
)2(

بلفظ: قي�س

ورد ا�سم هذين الأخوين في زيارَتي الناحية المقّد�سة والرجبّية.

58 و 59- عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا يزيد بن نبيط

 .
)4(

هذان الأخوان م���ن اأ�سحاب الإمام الح�سين Q ومن �سهداء كربالء

كانا م���ن اأهل الب�سرة, التحق���ا بركب الإمام الح�سي���ن Q ب�سحبة اأبيهما 

.
)7(

, وا�ست�سهدا اإلى جانبه يوم عا�سوراء
)6(

 في اأر�س اأبطح
)5(

يزيد بن نبيط

ولى في 
ُ
و�سياأت���ي عند الحديث عن اأحوال اأبيهما اأّنهم���ا من �سهداء الحملة الأ

يوم عا�سوراء.

60- ُعقبة بن ال�سلت الجهنّي

.
)8(

عقبة من قبيلة خرقة جهينة, مّمن ا�ست�سهدوا يوم عا�سوراء

)1(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س442؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س406.

)2(  الكلبّي, جمهرة الن�سب, �س156.

)3(  ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س568.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, الموردان 44 و45؛ حميد بن 

اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)5(  ياأتي الكالم في �سرح حال اأبيهما برقم 94.

)6(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س354.

اأبي  اآل  �سهراآ�سوب, مناقب  ولى )ابن 
ُ
الأ الحملة  �سهداء  بع�سهم كان من  اإّن  وقيل  نف�سه.  الم�سدر  الطبرّي,    )7(

طالب, ج4, �س122(.

)8(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 88؛ حميد بن اأحمد 

رواة  ومن   P اهلل  ر�سول  اأ�سحاب  من  اأّنه  المتاأّخرين  بع�س  ذكر  �س211.  ج1,  الوردّية,  الحدائق  المحّلى, 

مع   Q الح�سين  بالإمام  التحق  واأّنه  �س465(,  الدارين,  ذخيرة  ال�سيرازّي,  الح�سينّي  )راجع:  الحديث. 

جماعٍة اآخرين عند عبور الإمام Q من منزل جهينة باأطراف المدينة, وا�ست�سهد معه في كربالء )ال�سماوّي, 

اإب�سار العين, �س201(. لكّننا لم نعثر على م�ستنٍد لهذا في م�سادر التاريخ الأّولّية.

بمأر�يأامأع�ر�مأتمد�م�شميع�مفل ر�
199



(2(
 الدالني

(((
)6- عّمار بن اأبي �سالمة

. وه���و من ال�سهداء الذين 
)3(
Q ُع���ّد عّمار م���ن اأ�سحاب الإمام الح�سين

. وقد كان قبل ملحمة عا�سوراء من اأ�سحاب 
)4(

ولى
ُ
ق�سوا خالل حملة الأعداء الأ

اأمي���ر الموؤمني���ن Q, وقد ح�سر اإل���ى جنبه في كّل الح���روب التي كانت في 

.
)5(
Q ع�سره

وبح�سب ما نقل البالذرّي, فاإّن عّمارًا كان قد عزم على قتل عبيد اهلل بن زياد 

اأثن���اء ان�سغاله بتح�سيد الجي�س في النخيل���ة )مع�سكر خارج الكوفة( وت�سييرهم 

.
)6(

اإلى كربالء لقتال الح�سين Q. لكّنه لم ُيوّفق في ذلك

.
)7(

ورد ا�سمه في زيارة الناحية المقّد�سة

(9(
 بن ح�ّسان بن �سريح الطائي

(8(
62- عّمار

. وكان اأبوه م���ن اأ�سحاب اأمير 
)10(

Q ه���و من اأ�سح���اب الإمام الح�سي���ن

.
)11(

الموؤمنين Q, ومن �سهداء حرب �سّفين

)1(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س388؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س103؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب 

اآل اأبي طالب, ج4, �س122؛ الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج8, �س5. واأّما الف�سيل بن زبير فقد ذكر اأّن ا�سم اأبيه 

هو »�سالمة«, )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 97.

)2(  دالن فخذ من قبيلة همدان اليمنّية, وكانت ت�سكن الكوفة )ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج2, �س450(.

)3(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س103.

)4(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122؛ المجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س64.

)5(  ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة, ج5, �س107.

)6(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س388.

)7(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س79.

الوردّية, ج1,  اأحمد المحّلى, الحدائق  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س103؛ حميد بن  )8(  الم�سدر نف�سه. 

ثبت ا�سمه بلفظ »عامر«, )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة 
ُ
�س211. وفي بع�س الم�سادر اأ

تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 65؛ النجا�سّي, رجال النجا�سّي, �س100 و 229.

)9(  ن�سبًة اإلى قبيلة طيء, فخذ من العرب اليمنّيين )ابن الأثير, الّلباب في تهذيب الأن�ساب, ج2, �س271(.

)10(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س103.

)11(  النجا�سّي, رجال النجا�سّي, �س229؛ ابن داوود, رجال ابن داوود, �س116.
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ولى التي �سّنها الأعداء 
ُ
 الذين ق�سوا خ���الل الحملة الأ

)1(

وعّم���ار من ال�سهداء

.
)2(

يوم عا�سوراء

.
)4(

 والزيارة الرجبّية
)3(

ورد ا�سمه في زيارَتي الناحية المقّد�سة

 الأزدّي
(5(

63- عمارة بن �سلخب

بايع م�سلم بن عقيل بالكوفة, وبينما كان خارجًا لن�سرة م�سلم اعتقله محّمد 

, لكّنه بعد �سهادة 
)6(

اب���ن الأ�سعث واأخ���ذه اإلى ابن زياد. فحب�سه ابن زياد بداي���ًة

م�سل���م بن عقيل وهانئ بن عروة اأمر باأن ينطلقوا به اإلى قومه بني اأزد وي�سربوا 

.
)7(

عنقه, ف�سربت عنقه بين ظهرانيهم

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 65؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

)2(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122. وذكر بع�س المتاأّخرين اأّنه كان من ال�سيعة المخل�سين 

الذين رافقوا الإمام الح�سين Q من مّكة و�ساروا معه اإلى كربالء. )المامقانّي, تنقيح المقال, ج2, �س317؛ 

ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س197(. لكّننا لم نعثر على ذلك في الم�سادر المتقّدمة.

)3(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س79.

)4(  الم�سدر نف�سه, �س346.

)5(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س370 و 379.

)6(  الم�سدر نف�سه, �س370.

)7(  الم�سدر نف�سه, �س379.
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 بن جنادة الأن�سارّي
(((

64- عمرو

, ح�سر 
)2(

ه���و اأحد اأن�س���ار الإم���ام الح�سين Q, وم���ن �سهداء كرب���الء

.
)3(

كربالء مع اأبيه, وبعد مقتل اأبيه برز اإلى الميدان حّتى ُقتل

65- عمرو بن خالد ال�سيداوّي

التح���ق بالإمام الح�سين Q عل���ى طريق الكوفة مع غالمه »�سعد«, وعدٍد 

.
)4(

اآخرين, وكان دليلهم الطرّماح بن عدّي. ا�ست�سهد يوم عا�سوراء

اأّن ا�سمه »عمر«, لكّنه لم يذكر م�ستندًا معتبرًا لنقله هذا. )ال�سماوّي, اإب�سار  )1(  في بع�س الم�سادر المتاأّخرة 

العين, �س159(.

)2(  ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س110. وراجع اأي�سًا: ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س113.

اأبي طالب, ج4, �س113.  اآل  مناقب  �سهراآ�سوب,  ابن  اأي�سًا:  وراجع  الفتوح, ج5, �س110.  كتاب  اأعثم,  ابن    )3(

وذكرنا في الجزء الأّول من كتاب تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q بالفار�سّية, اأّنه ورد في بع�س 

الم�سادر التاريخّية اأّن عمرو بن جنادة, وهو ال�ساّب الذي خرج بعد اأن ُقتل اأبوه في المعركة, اأمرته اأّمه اأن يتقّدم 

 Q ي�ستاأذنه, فاأبى الإمام Q فخرج ووقف اأمام الإمام الح�سين ,P فيقاتل بين يدي ابن بنت ر�سول اهلل

ولى, ولعّل اأّمه تكره ذلك. فقال له عمرو: اإّن اأّمي هي التي اأمرتني. 
ُ
وقال: اإّن هذا غالم ُقتل اأبوه في الحملة الأ

فاأذن له, فقاتل حّتى ُقتل. )ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س113(. وقد اأ�سرنا في الجزء الأّول 

من كتابنا تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q بالفار�سّية, اإلى اأّن كثيرًا من الم�سادر المتاأّخرة ذكرت 

اأّن هذا ال�ساّب هو نف�سه عمرو بن جنادة الأن�سارّي )ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س159؛ الح�سينّي ال�سيرازّي, 

ذخيرة الدارين, �س431؛ جماعة من الباحثين, درا�سات حول �سهداء كربالء ]بالفار�سّية[, �س281. واأ�ساف 

بع�س الباحثين: ونعتقد اأّن عمرًا هذا هو ال�ساّب الذي ُقتل اأبوه في المعركة, فاأمرته اأّمه اأن يتقّدم ويقاتل... فاإّن 

مالب�سات الموقفين واحدة, ولي�س من الطبيعّي اأن يكونا رجلين. )محّمد مهدي �سم�س الدين, اأن�سار الح�سين, 

�س100(. واأّما العاّلمة الت�سترّي فاعتبرهما رجلين, ا�سم اأحدهما عمرو بن جنادة بن الحرث الأن�سارّي, وا�سم 

الآخر, وهو من خرج للقتال باأمٍر من اأّمه, غير معلوم. )الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج8, �س74(.

75؛ حميد  74 و  2, �س155, الموردان  )4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 

ابن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211. واأثبت الطبرّي ا�سمه بلفظ »عمر«. )الطبرّي, تاريخ الأمم 

والملوك, ج5, �س446(.
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(((
بيعة 66- عمرو بن �سُ

. ومن 
)3(
Q م���ن اأن�سار الإمام الح�سين .

)2(

ه���و من قبيلة قي�س بن ثعلبة

.
)4(

�سهداء كربالء

(5(
67- عمرو بن عبد اهلل الجندعّي

.
)6(

هو من اأ�سحاب الإمام الح�سين Q ومن اأن�ساره في وقعة عا�سوراء

يوج���د بين الم�س���ادر المتقّدمة اختالف في كيفّية �سهادت���ه, فنقل بع�سهم اأّنه 

. وقال 
)7(

ولى الت���ي �سّنها الأعداء عند بداية الحرب
ُ
ق�س���ى �سهيدًا خالل الحملة الأ

اآخ���رون: اإّنه ُجرح يوم عا�سوراء, فاحتمله قوم���ه واأخرجوه من ميدان القتال, لكّنه 

.
)8(

بقي مري�سًا من ال�سربة �سنًة كاملة, حّتى مات على راأ�س ال�سنة من اأثر الجراح

الطو�سّي, رجال  ال�سيخ  42؛  المورد  2, �س153,  العدد  تراثنا,  الح�سين«, مجّلة  ُقتل مع  »ت�سمية من  الف�سيل بن زبير,    )1(

الطو�سّي, �س103؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210. وقد ذكر ابن �سهراآ�سوب في عداد �سهداء 

ولى �سخ�سًا با�سم »عمرو بن م�سيعة« )ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122(, لكّن بع�س الباحثين 
ُ
الحملة الأ

المعا�سرين عّد ذلك ت�سحيفًا ل� »عمرو بن �سبيعة« )محّمد مهدي �سم�س الدين, اأن�سار الح�سين, �س102(. واأّما العاّلمة 

الت�سترّي فقد عّد هذا ال�سهيد واحدًا مع »عمرو بن قرظة« )الآتي برقم 68(. )الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج8, �س139(.

)2(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 42؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.

)3(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س103. وفي بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّنه اأدرك ر�سول اهلل P. )المامقانّي, 

تنقيح المقال, ج2, �س332(. لكّنه لم يذكر م�ستندًا لهذا القول.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 42؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.

)5(  ذكر ال�سمعانّي اأّن »جندع« بطن من ليث, وعّد بني ليث من الم�سرّيين )العدنانّيين( )ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج2, 

�س93(. واأّما الف�سيل بن زبير والمحّلى فقد �سّرحا باأّن عمر بن عبد اهلل الجندعّي كان همدانّيًا, ومعلوم اأّن 

الهمدانّيين هم من العرب القحطانّيين, ل العدنانّيين )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة 

تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 104؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212(.

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 104؛ حميد بن اأحمد 

الن�سخة  اأبي طالب, ج4, �س122. )في  اآل  مناقب  �سهراآ�سوب,  ابن  الوردّية, ج1, �س212؛  الحدائق  المحّلى, 

الموجودة من المناقب ُذكر ا�سمه بدون ذكر ا�سم اأبيه, اأي: عمرو الجندعّي(.

)7(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)8(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 104؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.
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ورد ا�سم���ه ف���ي زيارة الناحية المقّد�س���ة بهذا الّلفظ: »ال�س���الم على المرتّث 

.
)1(

معه ]اأي: �سّوار بن اأبي خمير[ عمرو بن عبد اهلل الجندعي«

(2(
68- عمرو بن قرظة الأن�سارّي

. اأبو »قرظة 
)3(

هو من اأ�سحاب الإمام الح�سين Q, ومن �سهداء كربالء

اب���ن كع���ب« م���ن بني خ���زرج, وم���ن اأ�سح���اب ر�س���ول اهلل P, كان حا�سرًا في 

ح���رب اأحد, وف���ي الحروب التي تلتها, اإلى جنب ر�س���ول اهلل P. وكان الخليفة 

الثان���ي قد اأر�سل قرظة, مع ع�سرٍة اآخرين من الأن�سار, اإلى الكوفة لتعليم اأهلها 

. وجعله اأمي���ر الموؤمنين Q حين ذهابه 
)4(

م�سائ���ل الفقه واأح���كام ال�سريعة

, لكّنه حين ذهابه اإل���ى �سّفين اأخذه معه 
)5(

اإل���ى حرب الجمل واليًا عل���ى الكوفة

للح���رب والقت���ال. وكان قرظة اإلى جن���ب اأمير الموؤمني���ن Q طيلة مراحل 

 حيات���ه Q. ُتوّف���ي بالكوف���ة زمن خالف���ة اأمي���ر الموؤمني���ن Q, و�سّلى 

. وفي بع�س الأخبار, اأّن قرظة كان هو فاتح مدينة 
)6(

الإمام Q على جثمانه

)1(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س80.

)2(  �سبطت بع�س الم�سادر المتقّدمة ا�سمه بال�سكل الذي �سبطناه اأعاله )الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, 

�س413 و 434؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س565(. لكن ن�ستطيع اأن نعثر في بع�س الم�سادر على 

نما  ابن  اأثبت  المثال,  �سبيل  فعلى  الن�ّساخ.  الت�سحيف وخطاأ  نا�سئة من  ولعّلها  التف�سيلّية,  الختالفات  بع�س 

ا�سمه »عمر« وا�سم اأبيه »اأبي قرظة« )ابن نما, مثير الأحزان؛ �س60(. وفي بع�س ن�سخ رجال ال�سيخ الطو�سّي 

ُذكر ا�سمه في ن�سخة بديلة بلفظ »قرطة« بالطاء المهملة )ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س104(. وقد �سّرح 

ال�سماوّي باأّن »قرطة« خطاأ. )ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س157(.

)3(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 50؛ البالذرّي, اأن�ساب 

ج2,  التاريخ,  في  الكامل  الأثير,  ابن  �س434؛  ج5,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,  �س399؛  ج3,  الأ�سراف, 

�س565؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210 211.

)4(  ابن الأثير, اأ�سد الغابة, ج4, �س100.

)5(  ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س349؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س29 و 31؛ الطبرّي, تاريخ 

الأمم والملوك, ج4, �س499.

)6(  ابن الأثير, اأ�سد الغابة, ج4, �س100.
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.
)2(

, وفي خبٍر اآخر اأّنه كان فاتح همدان
)1(

الري زمن خالفة الخليفة الثاني

 Q واأّم���ا عمرو بن قرظة الأن�س���ارّي فهو من كان ير�سله الإمام الح�سين

ول���ى من �سه���ر المح���ّرم اإلى اب���ن �سعد ليحم���ل كتاب 
ُ
 خ���الل بع����س الّليال���ي الأ

.
)3(

الإمام Q اإليه ليطلب منه الجتماع معه لياًل بين المع�سكرين

قات���ل عمرو بن قرظ���ة الأن�سارّي الأعداء يوم عا�س���وراء, ودافع بع�سٍق وفداء 

عن موله الح�سي���ن Q, وفي الّلقاء الأخير الذي جمعه بالإمام Q قال 

له عمرو: »اأوفْيُت يا بن ر�سول اهلل؟!« فاأجابه الإمام Q: »نعم، اأنت اأمامي 

ف���ي الجّن���ة، فاأقرئ ر�سول اهلل عّني ال�سالم واأعلْم���ه اأّني في الأثر«, فعاد عمرو 

.
)4(

اإلى القتال حّتى ُقتل

69- الغالم التركّي )اأو الرومّي(

اأ�س���ارت بع�س الم�سادر التاريخّية اإلى وجود غ���الٍم في عداد �سهداء كربالء 

. قال في���ه الخوارزمّي: كان 
)5(
Q كان م���ن اأ�سحاب اأبي عب���د اهلل الح�سين

الغ���الم التركّي من موالي الح�سي���ن Q, قارئًا للقراآن, عارفًا بالعربّية, وقد 

.
)6(

رع, فتب�ّسم و�سع الح�سين Q خّده على خّده حين �سُ

)1(  اليعقوبّي, تاريخ اليعقوبّي, ج2, �س157؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س148.

)2(  ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س191.

)3(  الم�سدر نف�سه, �س556 - 557؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س413.

)4(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الملهوف على قتلى الطفوف, �س162؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س61.

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 69؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س113.

)6(  راجع: الخوارزمّي, مقتل الح�سين, ج2, �س24.
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, واآخ���رون »اب���ن وا�س���ح 
)1(

اأثب���ت بع�سه���م ف���ي ت�سميت���ه »وا�س���ح الروم���ّي«

. وذكر جماعة 
)3(

. فيما اكتفى اآخرون بعنونته بلفظ »الغالم التركّي«
)2(

الرومّي«

.
)4(

من المتاأّخرين اأّن ا�سمه »اأ�سلم بن عمر«

وف���ي ا�س���م مول���ى ه���ذا الغ���الم اأق���وال مختلف���ة اأي�س���ًا. فذك���ر الف�سيل بن 

. وذك���ر بع�سهم اأّن���ه كان غالم���ًا لالإمام 
)5(

 زبي���ر اأّن���ه اأ�سلم مول���ى بني مدين���ة

, وبع�سهم اأّنه 
)7(

, وبع�سهم اأّنه غالم الحّر بن يزيد الرياحّي
)6(
Q الح�سين

.
)8(

غالم جنادة بن الحارث ال�سلمانّي

واأ�سا�س���ًا يبدو من ال�سعب جّدًا الو�سول اإل���ى راأٍي قاطع ب�ساأن ال�سم الدقيق 

له���ذا ال�سهي���د, وك���ذا لموله, وك���ذا من ال�سع���ب الو�س���ول اإلى معرف���ة اأّن هذه 

الأ�سماء هل هي جميعًا عائدة اإلى �سخ�سٍ واحد اأم اأكثر. وهذا ما عجز عن حّله 

المتاأّخرون من الباحثين, ووقعوا في التهافت والترديد.

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 69.

)2(  حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

)3(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س113.

)4(  المامقانّي, تنقيح المقال, ج1, �س125؛ ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س95؛ وذكره ال�سماوّي في مو�سٍع اآخر با�سم 

وا�سح  با�سم  ثالث  مو�سٍع  وفي  �س144-.  العين,  اإب�سار  )ال�سماوّي,  ال�سلمانّي.  الحرث  مولى  التركّي  وا�سح 

ل اإلى خال�سٍة وافيٍة  الرومّي, اأو اأ�سلم التركّي )الم�سدر نف�سه, �س226-. ما يك�سف عن اأّنه هو اأي�سًا لم يتو�سّ

ب�ساأنه. كما يظهر اأي�سًا اأّن ال�سّيد مح�سن الأمين ترّدد في اأّن »وا�سح« هذا هل هو نف�سه »اأ�سلم« اأم ل؟ )ال�سّيد 

مح�سن الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج3, �س303 304-. وذكر في مو�سٍع اآخر كاّلً من اأ�سلم التركّي )الم�سدر نف�سه, 

ج1, �س610- ووا�سح التركّي في اأ�سحاب الإمام Q وفي �سهداء كربالء )الم�سدر نف�سه, �س612-. وكيف 

كان, فاإّن الم�سادر المتاأّخرة لم تذكر م�ستندًا معتبرًا لت�سميته ب� »اأ�سلم بن عمر«.

ال�سيخ  وذكر  77؛  المورد  2, �س155,  العدد  تراثنا,  الح�سين«, مجّلة  مع  ُقتل  »ت�سمية من  زبير,  بن  الف�سيل    )5(

الطو�سّي )رجال الطو�سّي, �س99-, وال�سّيد الخوئي )معجم رجال الحديث ,ج3, �س249- اأّنه اأ�سلم مولى بني 

المدينة.

)6(  الخوارزمّي, مقتل الح�سين, ج2, �س24؛ المجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س30.

)7(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س113.

)8(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 69؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

نه�شة عا�شوراء
206



(((
Q 07- قارب مولى الإمام الح�سين

كان ق���ارب م���ن اأ�سح���اب الإمام الح�سي���ن Q ومواليه, وق���د ق�سى معه 

 ,
)3(

�سيف اإلى ا�سم���ه »الديلمّي«
ُ
. في بع����س الم�سادر اأ

)2(

�سهي���دًا يوم عا�سوراء

. وحي���ث اإّن الأفراد المنتمين اإلى القبائل العربّية كانوا 
)4(

وف���ي بع�سها »الدئلّي«

ف���ي العادة م���ن الأحرار, ل الموالي, فيب���دو اأّن ال�سحيح كون���ه ديلمّيًا. وهذا ما 

اأ�سار اإليه المحّقق الت�سترّي اأي�سًا, حيث قال: »وكونه موله Q مع كونه ليثّيًا 

. وقد ورد ا�سمه في زيارة الناحية المقّد�سة دون ن�سبته اإلى 
)5(

دئلّي���ًا ل يجتمعان«

.
)6(

اأحد

 بن الحارث
(7(

)7- قا�سط بن زهير

 ,
)8(
Q قا�سط من قبيلة بني تغلب, ُذكر في اأن�سار اأبي عبد اهلل الح�سين

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 23؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.

)2(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 23؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210؛ الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج8, �س459؛ ال�سّيد الخوئي, معجم رجال 

الحديث, ج15, �س9.

)3(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 23؛ الديلمّي ن�سبًة اإلى 

الديلم )ابن الأثير, الّلباب في تهذيب الأن�ساب, ج1, �س524(.

)4(  حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210؛ والدئلّي ن�سبًة اإلى الدئل بن كنانة, من قبائل العرب. 

)ابن الأثير, الّلباب في تهذيب الأن�ساب, ج1, �س514(.

)5(  الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج8, �س459.

)6(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س76.

)7(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122. وفي بع�س الم�سادر ُذكر اأّن ا�سم اأبيه »عبد اهلل« )ال�سيخ 

الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س104(. وفي بع�س الم�سادر المتاأّخرة ُذكر ا�سمه وا�سم اأبيه »قا�سط بن عبد اهلل 

ابن زهير بن الحرث« )الح�سينّي ال�سيرازّي, ذخيرة الدارين, �س393(.

)8(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س104.
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. ورد ا�سمه في زيارتي 
)2(

ولى
ُ
 الذين ق�سوا خالل الحملة الأ

)1(

وهو من ال�سه���داء

 اإلى جانب ا�س���م اأخيه »كردو�ص« )اأو 
)4(

 والزيارة الرجبّية
)3(

الناحي���ة المقّد�س���ة

بتعبيٍر اآخر: كر�س«.

(5(
72- القا�سم بن حبيب

, ُذكر ا�سمه 
)7(
Q ومن اأ�سحاب الإم���ام الح�سين ,

)6(

ه���و من قبيلة »اأزد«

.
)8(

في بع�س الم�سادر المتقّدمة في عداد �سهداء كربالء

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 37؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.

)2(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122. وفي بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّنه واأخاه كردو�س كانا من 

Q. )الح�سينّي  Q, �ساركا في �سّفين, وكان كّل منهما على قطعٍة من جي�سه  اأمير الموؤمنين  اأ�سحاب 

اأمير  ا�ست�سهاد  وبعد  الحروب,  �سائر  في  اأي�سًا  حا�سرين  كانا  كما  �س393(.  الدارين,  ذخيرة  ال�سيرازّي, 

الموؤمنين Q كانا من اأ�سحاب الإمام الح�سن Q بالكوفة, ومع خروج الإمام الح�سين Q اإلى كربالء 

التحقا به. )ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س200(. غير اأّننا لم نعثر على �سيٍء من هذا في الم�سادر المتقّدمة.

)3(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3,, �س78.

)4(  الم�سدر نف�سه, �س345.

)5(  ذكر ال�سيخ الطو�سّي ا�سمه وا�سم اأبيه بنف�س ما اأثبتناه اأعاله )ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س104(. لكن 

خرى ُذكر ا�سم اأبيه بلفظ »ب�سر« )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, 
ُ
في م�سادر اأ

العدد 2, �س156, المورد 90؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212(. وفي بع�س الم�سادر 

المتاأّخرة ُذكر ا�سم جّده بلفظ »اأبي ب�سر الأزدّي« )ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س186(, لكن من دون اأن يذكر 

اأبيه,  ا�سم  اإلى جنب  ُيذكر  اأحيانًا كان  ا�سمه  اإّن  القول:  م�ستندًا لذلك. وعلى تقدير �سّحة هذا الّدعاء يمكن 

واأحيانًا اإلى جنب ا�سم جّده.

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155 156, المورد 90؛ حميد بن 

اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212. وحول قبيلة اأزد راجع �سرح حال م�سلم بن كثير.

)7(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س104.

)8(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 90؛ حميد بن اأحمد 

اأّنه خرج من الكوفة مع ع�سكر ابن  المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212. وفي بع�س الم�سادر المعا�سرة: 

�سعد, لكّنه في كربالء التحق بزمرة اأن�سار اأبي عبد اهلل الح�سين Q وا�ست�سهد بكربالء. )ال�سماوّي, اإب�سار 

العين, �س186(. لكّننا لم نعثر على ذلك في الم�سادر المتقّدمة.
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73- قّرة بن اأبي قّرة الغفارّي

, وه���ي القبيلة التي ينت�سب اإليها 
)2(

 ومن بني »كنانة«
)1(

ه���و من قبيلة »غفار«

اأي�س���ًا اأبو ذّر الغفارّي. وحيث كان ي�سكن المدينة فقد ا�ستهر اأي�سًا ب� »المدنّي«. 

ع���ّده الع�سقالنّي والذهبّي في �سحابة ر�س���ول اهلل P, لكن بالتدقيق في �سائر 

.
)3(

الم�سادر َيثبت كونه من التابعين

.
)4(

وعلى اأّي حال, فهو ُيعّد من الثقات اأي�سًا حّتى عند اأهل ال�سّنة

ب���رز قّرة ب���ن اأبي قّرة يوم عا�س���وراء اإلى ميدان القتال بع���د يحيى بن �سليم, 

.
)5(

وقاتل ب�سجاعٍة حّتى ُقتل

 بن م�سهر ال�سيداوّي
(6(

74- قي�س

, كان 
)7(

ه���و من قبيل���ة »بني �سي���دا« ويعود اأ�سله اإلى »بن���ي اأ�سد بن خزيم���ة«

)1(  ن�سب هذه القبيلة كالتالي: غفار بن مليل بن �سمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 

اليا�س بن م�سر بن نزار )ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج10, �س64(.

)2(  ياقوت الحموّي, معجم البلدان, ج1, �س253.

حجر  )ابن   P اهلل  ر�سول  عن  روايًة  �سمع  اأّنه  بدليل  �سحابّيًا  قّرة  اأبي  بن  قّرة  عّد  الع�سقالنّي,  حجر  ابن    )3(

الرواية  هذه  نف�س  نقلت  خرى 
ُ
الأ الم�سادر  اأّن  مع  �س332(.  ج5,  ال�سحابة,  تمييز  في  الإ�سابة  الع�سقالنّي, 

P )الطبرانّي, المعجم الكبير, ج19, �س268؛  اأبي �سعد ال�ساعدّي عن ر�سول اهلل  اأبي قّرة عن  عن قّرة بن 

الدارقطني, علل الدارقطني, ج7, �س33؛ ابن الأثير, اأ�سد الغابة, ج5, �س139(. من هنا يظهر اأّن الراوي لهذا 

الحديث بدون و�ساطة هو اأبو �سعد ال�ساعدّي, ل قّرة بن اأبي قّرة.

المعرفة  الف�سوّي,  يعقوب  يو�سف  )اأبو  ثقة«  المدينّي  »قّرة  الثالث:  القرن  م�سّنفي  اأحد  »الف�سوّي«,  فيه  قال    )4(

والتاريخ, ج2, �س467(.

)5(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س111.

)6(  في كثير من الم�سادر اأّن ا�سمه »قي�س« )ابن �سهراآ�سوب, الم�سدر نف�سه, �س98؛ الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من 

ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 28؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س352؛ ابن 

حبان, كتاب الثقات, ج2, �س307؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س104؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س37؛ 

داود,  ابن  رجال  داود,  ابن  �س25؛  الأحزان,  مثير  نما,  ابن  �س221؛  الهدى,  باأعالم  الورى  اإعالم  الطبر�سّي, 

�س155؛ ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س162-. لكن في الن�سخة الموجودة من الأخبار الطوال للدينورّي )�س 

خرى )363 و 366- ُذكر با�سم »قي�س بن م�سهر«.
ُ
339- ُذكر ا�سمه بلفظ »ب�سر بن م�سهر«, وفي موا�سع اأ

)7(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س370 378 و 11: 164؛ ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب العرب, �س195.
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ي�سك���ن الكوف���ة. هو اأح���د الأ�سخا�س الذين حمل���وا كتب اأهل الكوف���ة اإلى الإمام 

.
)1(

الح�سين Q, ثّم عاد بكتابه Q اإليهم

وق���د جرى اعتقال قي����س من قبل جالوزة عبيد اهلل بن زي���اد, وق�سى �سهيدًا 

.
)2(

بالكوفة

(3(
75- كردو�س بن زهير

ه���و ابن زهير بن الحارث, واأخو قا�س���ط )تقّدم برقم 71(, من بني تغلب. ق�سى 

.
)5(
Q عّده ال�سيخ الطو�سّي في اأ�سحاب اأمير الموؤمنين .

)4(

�سهيدًا يوم عا�سوراء

76- كنانة بن عتيق

. وهو- ح�سبما نقل 
)6(

كنان���ة من قبيلة بني تغلب, ا�ست�سهد في يوم عا�س���وراء

.
)7(

ولى التي �سّنها الأعداء يوم عا�سوراء
ُ
ابن �سهر اآ�سوب- من �سهداء الحملة الأ

)1(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س352.

)2(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س395؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س378؛ ابن الأثير, الكامل 

في التاريخ, ج2, �س548.

)3(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 38؛ وفي بع�س الم�سادر 

ُذكر ا�سمه »كردو�س التغلبّي« بدون الإ�سارة اإلى ا�سم اأبيه, وُعّد في اأ�سحاب اأمير الموؤمنين علّي Q )ال�سيخ 

الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س80. وراجع اأي�سًا: الأردبيلّي, جامع الرواة, ج2, �س29(.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 38؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.

)5(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س80.

2, �س153,  العدد  تراثنا,  الح�سين«, مجّلة  ُقتل مع  »ت�سمية من  الف�سيل بن زبير,  نف�سه, �س104؛  الم�سدر    )6(

المورد 39؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.

)7(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122. وورد في بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّنه كان من اأ�سحاب 

اأهل  واأّنه كان من  الدارين, �س394(.  ال�سيرازّي, ذخيرة  اأحد )الح�سينّي  يوم  P, وكان حا�سرًا  ر�سول اهلل 

التقوى ومن قّراء الكوفة, وبعد و�سول الإمام الح�سين Q اإلى كربالء التحق به واأو�سل نف�سه اإليه. )ال�سماوّي, 

اإب�سار العين, �س199(. لكن لم نعثر على م�ستنٍد معتبر ل�سيٍء من ذلك.
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77- مالك بن دودان

. قاتل يوم 
)1(

هو من قبيلة دودان, بطن من بني اأ�سد, ومن العرب العدنانّيين

.
)2(

عا�سوراء بين يدي الإمام الح�سين Q حّتى ق�سى �سهيدًا

(3(
78- مالك بن عبد بن �سريع

. وهو من �سهداء 
)5(

, بطن م���ن قبيلة همدان
)4(

مال���ك بن عبد, من بني جابر

 
)8(

 واأخيه لأّمه �سيف بن الحارث
)7(

, ا�ست�سهد يوم عا�سوراء مع ابن عّمه
)6(

كربالء

.
)9(
Q بعد اأن وّدعا �سّيد ال�سهداء

)1(  ال�سمعانّي, الأن�ساب, ج5, �س390.

)2(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س113.

بع�س  اأّن  ُيذكر  التاريخ, ج2, �س568.  الكامل في  الأثير,  ابن  والملوك, ج5, �س442؛  الأمم  تاريخ  الطبرّي,    )3(

الم�سادر اأثبتت ا�سم اأبي مالك بلفظ »عبد اهلل« )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, 

العدد 2, �س156, المورد 101؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق 

الوردّية, ج1, �س212؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س66.

)4(  راجع: الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س442؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س568؛ ابن نما, مثير 

الأحزان, �س66.

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 101؛ البالذرّي, اأن�ساب 

الأ�سراف, ج3, �س405؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.

البالذرّي,  101؛  المورد  �س156,   ,2 العدد  تراثنا,  مجّلة  الح�سين«,  مع  ُقتل  من  »ت�سمية  زبير,  بن  الف�سيل    )6(

اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212؛ الطبرّي, تاريخ الأمم 

والملوك, ج5, �س442؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س568؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س66.

)7(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س442.

)8(  الم�سدر نف�سه.

)9(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س442؛ ابن الأثير, الكامل في 

التاريخ, ج2, �س568؛ ابن نما, مثير الأحزان, �س66.
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79- مجّمع بن زياد بن عمرو الجهنّي

.
)1(

ا�ست�سهد مجّمع في يوم عا�سوراء

(3(
 العائذّي

(2(
80- مجّمع بن عبد اهلل

 ال���ذي خرج من الكوفة مع جمٍع 
)4(
Q ه���و اأحد اأ�سحاب الإمام الح�سين

اآخري���ن, كناف���ع بن ه���الل وعمرو بن خالد, م���ع الطرّماح بن ع���دّي دلياًل لهم, 

ث���ّم التحقوا بالإمام الح�سين Q ف���ي منزل »عذيب الهجان���ات«, ولّما مانع 

الحّر الرياحّي حركة الإمام Q باّتجاه الكوفة, التحق مجمع بمع�سكر الحّق 

. ومع بداية القت���ال برز مجمع اإلى 
)5(
Q واأو�س���ل اأخبار الكوفة اإلى الإم���ام

الميدان في مجموعٍة من اأربعة اأ�سخا�س, فلّما ُحو�سروا من قبل الأعداء �سارع اأبو 

 الف�سل العّبا�س Q لنجدتهم, فعادوا �سالمين. فلّما حا�سر الأعداء مع�سكر 

الإم���ام Q و�سّيق���وا عليه واقترب���وا منه, برز ه���وؤلء الأعداء اإل���ى الميدان 

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 86؛ حميد بن اأحمد 

ر�سول اأ�سحاب  من  كان  اأّنه  المتاأّخرة  الم�سادر  بع�س  في  وورد  �س211.  ج1,  الوردّية,  الحدائق   المحّلى, 

حدًا )المامقانّي, تنقيح المقال ج2, باب الميم, �س53؛ الح�سينّي ال�سيرازّي, 
ُ
P, ومّمن ح�سر بدرًا واأ  اهلل 

ذخيرة الدارين, �س259(. وقيل اأي�سًا اإّنه التحق بالإمام الح�سين Q عند عبور قافلته مع جمع من اأ�سحابه 

في منازل جهينة, واأّنه في يوم عا�سوراء برز اإلى الميدان وقتل عددًا من الأعداء, حّتى حملوا عليه, وقتلوه بعد 

اأن عقروا فر�سه. )المامقانّي, تنقيح المقال, ج2, �س53؛ الح�سينّي ال�سيرازّي, ذخيرة الدارين, �س456(. لكن 

لم نعثر على �سيء من ذلك في الم�سادر المتقّدمة.

)2(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 63؛ الطبرّي, تاريخ 

المحّلى,  اأحمد  بن  اأبي طالب, ج4, �س122؛ حميد  اآل  �سهراآ�سوب, مناقب  ابن  والملوك, ج5, �س446؛  الأمم 

الحدائق الوردّية, ج1, �س211؛ الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج8, �س675. ُيذكر اأّن ابن الأثير ذكر ا�سم اأبيه بلفظ 

»عبيد اهلل« )ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س553(. ولكن حيث اإّن اأكثر الم�سادر ذكرت اأّن ا�سم اأبي 

مجّمع هو عبد اهلل, فالأرجح اأن يكون ما ذكره ابن الأثير من الت�سحيف.

)3(  ن�سبًة اإلى عائذ بن عمران بن محزوم بن يقظة القر�سّي, من بني مخزوم, وهي بطن من قري�س )ال�سمعانّي, 

الأن�ساب, ج4, �س119(.

)4(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س105.

)5(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س382؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س404؛ ابن الأثير, الكامل 

في التاريخ, ج2, �س553.
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ولى في مكاٍن 
ُ
مج���ّددًا, و�سهروا �سيوفهم, وا�ست�سهدوا جميعًا ف���ي تلك الحملة الأ

.
)3 )2(

. ومن هنا قالوا: اإّنه من �سهداء كربالء الأوائل
)1(

واحد

.
)5(

 والرجبّية
)4(

ورد ا�سمه اأي�سًا في زيارتي الناحية المقّد�سة

.
)6(

وقد ذكر الف�سيل بن زبير عائَذ بن مجمع في عداد �سهداء كربالء

(7(
)8- م�سعود بن الحّجاج

. ا�ست�سهد 
)9(

, ومن �سهداء كربالء
)8(
Q ه���و من اأن�سار الإمام الح�سي���ن

 
)11(

. ورد ا�سمه ف���ي زيارَتي الناحي���ة المقّد�سة
)10(

ول���ى
ُ
خ���الل حملة الأع���داء الأ

 اإلى جانب ا�سم ابنه.
)12(

والرجبّية

)1(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س446.

)2(  الم�سدر نف�سه. ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س569.

)3(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 63؛ الطبرّي, تاريخ 

اأبي  اآل  مناقب  �سهراآ�سوب,  ابن  �س569؛  ج2,  التاريخ,  في  الكامل  الأثير,  ابن  �س446؛  ج5,  والملوك,  الأمم 

طالب, ج4, �س122.

)4(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س79.

)5(  الم�سدر نف�سه, �س345.

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 61؛ ابن �سهراآ�سوب, 

مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

الطو�سّي,  ال�سيخ  61؛  المورد  2, �س154,  العدد  تراثنا,  الح�سين«, مجّلة  ُقتل مع  »ت�سمية من  الف�سيل بن زبير,    )7(

رجال الطو�سّي, �س105؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق 

الوردّية, ج1, �س211. ُن�سب في بع�س الم�سادر المتاأّخرة اإلى قبيلة »تيم« )المامقانّي, تنقيح المقال, ج3, �س213؛ 

ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س193(. لكن في الم�سادر المتقّدمة ل توجد اإ�سارة اإلى القبيلة التي ينت�سب اإليها.

)8(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س105.

)9(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 61؛ ابن �سهراآ�سوب, 

مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

)10(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122. وُذكر في بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّنه خرج من الكوفة 

اإلى كربالء مع ابنه عبد الرحمن في جي�س عمر بن �سعد )ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س193 194(. لكّنه اأو�سل 

نف�سه اإلى الإمام الح�سين Q يوم ال�سابع من المحّرم, وكان في �سّف �سحبه واأن�ساره. )المامقانّي, تنقيح 

المقال, ج3, �س213(. لكّننا لم نعثر على ذلك في الم�سادر المتقّدمة.

)11(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س79؛ ابن الم�سهدّي, المزار الكبير, �س494.

)12(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س346؛ ال�سهيد الأّول, المزار, �س153.

بمأر�يأامأع�ر�مأتمد�م�شميع�مفل ر�
213



82- م�سلم بن عو�سجة

. �س���ارك م�سلم في فتح 
)1(

ه���و م���ن قبيلة بني اأ�س���د, ومن بني �سعد ب���ن ثعلبة

. وكان معروفًا في ع�سر الإمام الح�سين Q باأخذ البيعة لأهل 
)2(

اآذربيج���ان

. وكان ل���ه ن�ساط بارز اأي�سًا ف���ي الحراك الذي جرى 
)3(

البي���ت R  بالكوف���ة

بالكوف���ة. وهو ممن بايع م�سلم ب���ن عقيل, وقد جعله على كتيبٍة من الجي�س الذي 

.
)4(

كان مخّططًا لأن يهاجم ق�سر ابن زياد

ا�ست�سه���د م�سلم بن عو�سجة يوم عا�س���وراء, قتله م�سلم بن عبد اهلل ال�سبابّي 

.
)5(

وعبد الرحمن بن اأبي خ�سكارة البجلّي

ورد ا�سمه في زيارَتي الناحية المقّد�سة والرجبّية.

(8(
 الأزدّي

(7(
 الأعرج

(6(
83- م�سلم بن كثير

, ا�ست�سهد يوم عا�سوراء خالل 
)9(
Q هو من اأن�سار اأبي عبد اهلل الح�سين

.
)11(

. وهو ُيعّد من �سهداء قبيلة الأزد
)10(

ولى
ُ
الحملة الأ

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 30.

)2(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س436.

)3(  الم�سدر نف�سه, 362؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س97.

)4(  راجع: الجزء الأّول من كتاب تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q, الف�سل الثاني, بالفار�سّية.

قاتله هو عبيد اهلل, ل عبد  ا�سم  اأّن  زبير  الف�سيل بن  نعم, ذكر   .436 والملوك, ج5,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,    )5(

الرحمن, )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 30(.

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 89؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, 

�س105؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.

)7(  جاء في بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّنه كان من اأن�سار اأمير الموؤمنين Q, وفي حرب الجمل ُجرحت قدمه 

على يد عمرو بن �سبيئة التميمّي, ولذا قيل له: الأعرج. )ذبيح اهلل محاّلتي, فر�سان الهيجاء, ج1, �س36, نقاًل 

عن الأخبار الطوال(, لكّننا لم نجد هذا الخبر في الأخبار الطوال.

)8(  الأزد من اأكبر قبائل العرب القحطانّيين. �سكن الأزدّيون اليمن والحجاز, لكّن بع�سهم هاجر اإلى العراق. )عمر 

ر�سا كحالة, معجم قبائل العرب, ج1, �س15 16(.

)9(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س105.

)10(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)11(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 89؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.
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(((
84- ُمْنِجح

 .
)2(

منجح من موالي الإمام الح�سين Q واأ�سحابه, ا�ست�سهد بكربالء

 
)4(

. ورد ا�سمه في زيارَتي الناحية المقّد�سة
)3(

قاتله هو ح�ّسان بن بكر الحنظلّي

.
)5(

والرجبّية

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 22؛ ال�سيخ الطو�سّي, 

رجال الطو�سّي, �س105؛ ابن �سعد, »ترجمة الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 10, �س186؛ ابن حبان, كتاب 

الثقات, ج2, �س310؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س469؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س582. 

وهذا ال�سبط الذي ذكرناه اأعاله ماأخوذ من الكتابين الأخيرين, لكّن المحّلى في كتاب الحدائق الوردّية )ج1, 

�س210- �سبط ال�سم بلفظ »َمْنَجح«.

)2(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 22؛ ابن �سعد, »ترجمة 

الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 10, �س186؛ ابن حبان, كتاب الثقات, ج2, ج310؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال 

الطو�سّي, �س105؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س469؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, 

�س210. ُي�سار اإلى اأّن المحّلى و�سفه باأّنه مولى الإمام الح�سين Q. ونقل المحّقق الت�سترّي عن ربيع الأبرار 

للزمخ�سرّي: اأّن اأّمه ح�سينّية كانت جاريًة له Q ا�ستراها من نوفل بن الحارث بن عبد المّطلب, ثّم تزّوجها 

كتاب  في  نجده  لم  الخبر  هذا  لكّن  �س239(.  ج10,  الرجال,  قامو�س  )الت�سترّي,  منجحًا  منه  فولدت  �سهم, 

ربيع الأبرار ول في �سيٍء من الم�سادر المتقّدمة. مع اأّن نوفل بن الحارث مات �سنة 15 للهجرة. )ابن الأثير, 

اأّن  البعيد جّدًا  11 عامًا. فيبدو من  العمر  له من  اآنذاك   Q الح�سين  والإمام  الغابة, ج4, �س594(,   اأ�سد 

الإمام Q في ذلك العمر كان ي�ستري الجواري ويزّوجها.

)3(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 22؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.

)4(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س76.

)5(  الم�سدر نف�سه, �س346.
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(2(
 الجملّي

(((
85- نافع بن هالل

. وذكروه 
)4(

, ومن �سهداء كربالء
)3(
Q هو من اأ�سح���اب الإمام الح�سين

.
)5(
Q اأي�سًا في اأ�سحاب اأمير الموؤمنين

 ناف���ع ه���و اأح���د الأربع���ة الذي���ن خرج���وا م���ن الكوف���ة ث���ّم التحق���وا بالإمام 

. وعندم���ا خط���ب الإم���ام 
)6(

 الح�سي���ن Q ف���ي من���زل »عذي���ب الهجان���ات«

)1(  هكذا �سبط ا�سمه اأكثر الموؤّرخين. ومن بينهم: الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, 

ج3,  الأ�سراف,  اأن�ساب  البالذرّي,  �س106؛  الطو�سّي,  رجال  الطو�سّي,  ال�سيخ  67؛  المورد  �س154,   ,2 العدد 

�س404؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س412, 435, 441؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, 

�س112؛ ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س199؛ الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج10, �س337 338. لكّن ابن اأعثم 

ذكر ا�سمه »هالل بن نافع« )ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س109(. ويبدو من م�سابهة ما نقله ابن اأعثم للنقل 

الم�سهور اأّنه ح�سل في ن�سخة ابن اأعثم ت�سحيف, واأّن ال�سحيح اإثبات ال�سم كما اأثبته الم�سهور. قال المحّقق 

الت�سترّي: »هذا. وبّدله محّمد بن اأبي طالب في مقاتله ب� هالل بن نافع البجلّي, فحّرف وقّدم واأّخر. واإّنما هالل 

بن نافع البجلّي رجل من اأ�سحاب ابن �سعد«. )الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج10, �س340(. وقد اأ�سار المرحوم 

ال�سماوّي اإلى هذا الخطاأ اأي�سًا. )ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س150(.

مجّلة  الح�سين«,  مع  ُقتل  من  »ت�سمية  زبير,  بن  الف�سيل  بينهم:  من  قبيلته,  اإلى  ن�سبته  الموؤّرخين  اأكثر  �سبط  هكذا    )2(

والملوك, ج5,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,  الطو�سّي, �س80؛  رجال  الطو�سّي,  ال�سيخ  67؛  المورد  2, �س154,  العدد  تراثنا, 

�س412 و 435 و 441؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س568؛ ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س199؛ الت�سترّي, 

قامو�س الرجال, ج10, �س337. لكّن ال�سيخ المفيد وابن �سهراآ�سوب وابن اأعثم قالوا في ن�سبته: البجلّي, ن�سبًة اإلى بجيلة. 

)ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س103؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س112؛ ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, 

�س109(. والجملّي ن�سبًة اإلى جمل بن كنانة بن ناجية بن مراد, وهو فخذ من بني مراد. )ابن الأثير, الّلباب في تهذيب 

اإّن اأكثر الموؤّرخين ذكروا  اإلى قبيلة بجيلة )الم�سدر نف�سه, �س121(. وحيث  الأن�ساب, ج1, �س292(, والبجلّي ن�سبًة 

في ن�سبته اأّنه الجملّي, وحيث اإّن جمل بن كنانة فخذ من قبيلة مراد, فمن المحتمل قوّيًا اأن يكون اإثبات البجلّي بدًل من 

الجملّي نا�سئًا من الت�سحيف, كما قال المحّقق الت�سترّي: ... البجلّي, فحّرف وقّدم واأّخر. )الت�سترّي, قامو�س الرجال, 

ج10, �س340(. واأ�سار اإلى هذا الأمر اأي�سًا المرحوم ال�سماوّي. )ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س150(.

)3(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س106.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 67؛ البالذرّي, اأن�ساب 

الأ�سراف, ج3, �س404؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س435 و 441؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, 

�س568؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س154, المورد 67؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

)6(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س382؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س404؛ ابن الأثير, الكامل 

في التاريخ, ج2, �س553.
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 خطبته المعروفة, والتي قال 
)1(

الح�سين Q باأ�سحابه في منزل »ذي ح�سم«

ف���ي اآخره���ا: »فاإّني ل اأرى الم���وت اإّل �سعادة والحياة مع الظالمي���ن اإّل برماً«. 

ق���ام زهير بن القين فتح���ّدث بكلمات, ثّم وثب بعده نافع ب���ن هالل فقال: واهلل 

م���ا كرهن���ا لقاء رّبنا, واإّنا عل���ى نّياتنا وب�سائرنا, نوالي م���ن والك, ونعادي من 

.
)2(

عاداك«

 كان لناف���ع ب���ن ه���الل دور موؤّث���ر ف���ي اإي�س���ال الم���اء اإل���ى مع�سك���ر الإم���ام 

. وقد كان هو حامل لواء الكتيبة التي 
)3(

الح�سين Q ي���وم ال�سابع من محّرم

 .
)4(

كانت مكّلفًة باإيجاد الماء

وف���ي ي���وم عا�سوراء, لّما ج���اء علّي بن قرظة, وكان في جي����س عمر بن �سعد, 

لياأخ���ذ بثاأر اأخيه, وحمل على الح�سين Q, اعتر�سه نافع بن هالل, فطعنه 

.
)5(

حّتى �سرعه

.
)7(

 والزيارة الرجبّية
)6(

ورد ا�سمه في زيارَتي الناحية المقّد�سة

)1(  اختلف الموؤّرخون في المحّل الذي األقى الإمام Q فيه هذه الخطبة. ففي تاريخ الأمم والملوك اأّنها »ذو 

اأّنها كانت في »م�سير كربالء«. وفي المعجم  ح�سم«, وفي الملهوف اأّنها »عذيب الهجانات«, وفي تحف العقول 

الكبير اأّنها في كربالء عندما و�سل عمر بن �سعد وقبيل ن�سوب القتال.

)2(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الملهوف على قتلى الطفوف, 138؛ المجل�سّي, بحار الأنوار, ج44, �س381.

اأن�ساب  البالذرّي,  �س376؛  الطوال,  الأخبار  الدينورّي,  �س117؛  الطالبّيين,  مقاتل  الأ�سفهانّي,  الفرج  اأبو    )3(

الأ�سراف, ج3, �س389.

)4(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س412.

ج2,  التاريخ,  في  الكامل  الأثير,  ابن  �س399؛  ج3,  الأ�سراف,  اأن�ساب  البالذرّي,  �س434؛  نف�سه,  الم�سدر    )5(

�سّيد  جامع  ومقتل  قيام  تاريخ  كتابنا  من  عا�سوراء,  يوم  حوادث  في  �سهادته  كيفّية  لنا  ف�سّ وقد   �س565. 

ال�سهداء Q, بالفار�سّية.

)6(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س344.

)7(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الم�سدر نف�سه, �س78.
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 الرا�سبّي
(2(

 وحاّل�س بن عمرو
(((

86 و 87- نعمان بن عمرو الرا�سبّي

ه���ذان الأخوان م���ن قبيل���ة الأزد )يعني: من الع���رب اليمنّيي���ن(, ا�ست�سهدا 

. ذكرهم���ا ابن �سهر اآ�سوب في �سه���داء حملة الأعداء 
)3(

بكربالء ي���وم عا�سوراء

.
)4(

ولى
ُ
الأ

88- نعيم بن عجالن

, ا�ست�سهد خالل حملة الأعداء 
)5(
Q هو اأح���د اأ�سحاب الإمام الح�سي���ن

.
)6(

ولى
ُ
الأ

(7(
89- هانئ بن عروة المرادّي

, وكان 
)8(

هانئ بن عروة المرادّي المذحجّي. ُيعّد من اأعيان الكوفة وكبرائها

)ال�سويدّي,  القحطانّيين.  العرب  من  الأزد,  قبيلة  بطون  من  �سنوءة,  من  بطن  مالك,  بن  را�سب  اإلى  ن�سبًة    )1(

البغدادّي, �سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب, �س74(.

)2(  ذكرت بع�س الم�سادر المتقّدمة ا�سمه بنف�س ما اأثبتناه اأعاله )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, 

مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, الموردان 84 و 85. ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122. لكّن 

وذكر  �س211(.  ج1,  الوردّية,  الحدائق  المحّلى,  اأحمد  بن  )حميد  عمرو.  بن  جاّل�س  ا�سمه  اأّن  ذكر  بع�سهم 

ال�سيخ الطو�سّي( رجاًل با�سم حاّل�س بن عمرو الهجرّي في اأ�سحاب اأمير الموؤمنين Q )ال�سيخ الطو�سّي, 

رجال الطو�سّي, �س61(, وقد عّد بع�س المحّققين هذا الرجل هو نف�سه حاّل�س بن عمرو الرا�سبّي؛ لأّن »هجر« 

و»را�سب« كلتيهما من قبائل العرب اليمنّيين, ومن الممكن اأن ُين�سب �سخ�س واحد اإليهما معًا. )�سم�س الدين, 

اأن�سار الح�سين, �س84 85(.

ابن  85؛  و   84 الموردان  2, �س155,  العدد  تراثنا,  مجّلة  الح�سين«,  مع  ُقتل  من  »ت�سمية  زبير,  بن  الف�سيل    )3(

�سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

)4(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122. وورد في بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّن هذين الأخوين كانا 

من اأ�سحاب اأمير الموؤمنين Q, واأّنهما كانا ي�سكنان الكوفة, وخرجا اإلى كربالء مع جي�س ابن �سعد, والتحقا 

بالإمام Q لياًل. لكّنه لم يذكر م�ستندًا لذلك. )راجع: ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س187(.

)5(  ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س106.

)6(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)7(  هانئ بن عروة بن نمران بن عمرو بن قعا�س بن عبد يغوث المرادّي الغطيفّي )ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة 

في تمييز ال�سحابة , ج5, �س96, تحت عنوان عروة بن نمران بن عمرو, برقم 6439(.

)8(  الدينورّي, الأخبار الطوال, �س344.
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. كان من كبراء بني مراد بالكوفة, والزعيم عليهم, وكانت 
)1(

�سديدًا في الت�سّيع

ل���ه من المنزلة بحي���ث اإّنه كان يركب في اأربع���ة اآلف دارع وثمانية اآلف راجل, 

.
)2(

فاإذا اأجابتها اأحالفها من كندة وغيرها كان في ثالثين األف دارع

وقد ذك���روا اأّن معاوية لّما وّل���ى كثير بن �سهاب المذحج���ّي خرا�سان, اختان 

م���اًل كثيرًا, ثّم هرب, فا�ستتر عند هانئ بن ع���روة المرادّي, فبلغ ذلك معاوية, 

فهدر دم هانئ, فخرج هانئ اإلى معاوية, فكان في جواره, ثّم ح�سر مجل�سه وهو 

ل يعرفه, فلما نه�س النا�س ثبت مكانه, ف�ساأله معاوية عن اأمره, فقال: اأنا هانئ 

بن عروة. فقال: اإّن هذا اليوم لي�س باليوم الذي يقول فيه اأبوك: 

ذيل���ي  واأج���ّر  جمت���ي  كمي���تاأرج���ل  اأف���ق  �سكت���ي  وتحم���ل 

اأبي���تواأم�س���ي ف���ي �س���راة بن���ي غطي���ف  اأم���ر  �ساءن���ي  م���ا  اإذا   

ق����ال: اأنا واهلل يا اأمي����ر الموؤمنين اليوم اأعّز مّني ذلك الي����وم, فقال: بَم ذلك؟ 

ق����ال: بالإ�سالم. قال: اأين كثير بن �سهاب؟ قال: عندي وعندك يا اأمير الموؤمنين. 

.
)3(

قال : انظر اإلى ما اختانه فخذ منه بع�سًا و�سّوْغه بع�سًا, وقد اآمّناه ووهبناه لك

.
)4(

وهي حادثة ُتظهر ما كان عليه هانئ من المكانة وال�سطوة

ول كالم لأح���ٍد ف���ي مدى التزام هانئ بخّط الت�سّي���ع, ول في حّبه وولئه لأهل 

البي���ت R , ول���م يرد في حّقه �سيء م���ن الذّم ول الجرح ف���ي كلمات اأعالم 

ال�سيعة وعلماء الرجال.

)1(  ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س537.

)2(  الم�سعودّي, مروج الذهب, ج3, �س69؛ الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج10, �س490.

)3(  اأبو العّبا�س المبرّد, الكامل في الّلغة والأدب, ج1, �س180 181.

اإّنما كان ذلك فقط من باب  اأّنه را�ٍس بفعله, بل  اإيواء هانئ لكثير بن �سهاب لي�س بمعنى  اأّن  اإلى  ُي�سار هنا    )4(

التقاليد العربّية واآداب ال�سيافة؛ اإذ كانت العرب في ذلك الحين ت�ستقبح ت�سليم �سيوفها لمن يطلبهم, حّتى لو 

كان ال�سيف خاطئًا ومدانًا.
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���ًة ل تبدو  لك���ّن ابن اأب���ي الحديد المعتزل���ّي اأورد في �سرح���ه على النهج ق�سّ

منا�سبًة ل�سخ�سّية هانئ ومكانته, فقال: 

وف���د اأهل الكوفة عل���ى معاوية حين خطب لبنه يزيد بالعه���د بعده, وفي اأهل 

الكوف���ة هان���ئ بن عروة  الم���رادّي, وكان �سّيدًا في قومه, فق���ال يومًا في م�سجد 

دم�س���ق والنا�س حوله: العج���ب لمعاوية يريد اأن يق�سرنا عل���ى بيعة يزيد, وحاله 

حال���ه, وما ذاك واهلل بكائ���ن, وكان في القوم غالم من قري����س جال�سًا, فتحّمل 

الكلم���ة اإل���ى معاوية, فق���ال معاوية: اأنت �سمع���ت هانئًا يقولها؟ ق���ال: نعم, قال: 

فاخرج فاأِت حلقته, فاإذا خّف النا�س عنه فقل له: اأّيها ال�سيخ, قد و�سلت كلمتك 

اإلى معاوية, ول�ست في زمن اأبي بكر وعمر, ول اأحّب اأن تتكّلم بهذا الكالم فاإّنهم 

بن���و اأمّي���ة, وقد عرفت جراأته���م واإقدامهم, ول���م يدعني اإلى هذا الق���ول لك اإّل 

الن�سيح���ة والإ�سفاق عليك, فانظر ما يق���ول, فاأتني به. فاأقبل الفتى اإلى مجل�س 

هانئ, فلّما خّف من عنده دنا منه فق�ّس عليه الكالم واأخرجه مخرج الن�سيحة 

ل���ه, فق���ال هانئ: واهلل يا اب���ن اأخي ما بلغ���ت ن�سيحتك كّل ما اأ�سم���ع, واإّن هذا 

ال���كالم لكالم معاوي���ة اأعرفه! فقال الفت���ى: وما اأنا ومعاوي���ة! واهلل ما يعرفني, 

ق���ال: فال عليك, اإذا لقيته فقل له: يقول لك هانئ: واهلل ما اإلى ذلك من �سبيل, 

انه�س يا بن اأخي را�سدًا! فقام الفتى فدخل على معاوية فاأعلمه, فقال: ن�ستعين 

ب���اهلل عليه. ثّم ق���ال معاوية بعد اأّيام للوف���د: ارفعوا حوائجك���م- وهانئ فيهم- 

فعر����س عليه كتاب���ه فيه ذكر حوائجه, فقال: يا هانئ, ما اأراك �سنعت �سيئًا, زد 

فقام هانئ فلم يدع حاجة عر�ست له اإّل وذكرها, ثّم عر�س عليه الكتاب فقال: 

اأراك ق�سرت فيما طلبت, زد, فقام هانئ فلم يدع حاجة لقومه ول لأهل م�سره 

اإّل ذكره���ا, ثّم عر�س علي���ه الكتاب, فقال: ما �سنعت �سيئ���ًا, زد, فقال: يا اأمير 

الموؤمنين, حاجة بقيت, قال: ما هي؟ قال: اأن اأتوّلى اأخذ البيعة ليزيد ابن اأمير 
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الموؤمنين بالعراق, قال: افعل, فما زلت لمثل ذلك اأهاًل, فلّما قدم هانئ العراق 

.
)1(

قام باأمر البيعة ليزيد بمعونة من المغيرة بن �سعبة وهو الوالي بالعراق يومئٍذ

لة في مدح هانئ  وق���د رّد العاّلمة ال�سّيد بحر العلوم بعد نقل���ه اأحاديث مف�سّ

هذه الحكاية التي نقلها ابن اأبي الحديد, وعّلق عليها بقوله:

وكي���ف يق���ول هاني بمالأ م���ن قومه واأهل ال�س���ام جهرًا غير �س���ّر: العجب من 

معاوي���ة يري���د اأن يق�سرن���ا على بيعة يزي���د, وحاله حاله, وم���ا ذاك واهلل بكائن. 

ويق���ول للفت���ى: اإذا لقيت معاوي���ة فقل له: يقول لك هان���ي: واهلل ما اإلى ذلك من 

�سبي���ل. ثّم يكون ه���و الطالب للقيام ببيعة يزيد في الكوفة؟ ولو لم يكن له حاجز 

من تقوى اهلل لمنعه من ذلك تكذيبه لنف�سه وانتقامه به عند قومه وعند معاوية 

ة قد �سّماها حاكيها  واأتباعه بم�سّي حيلته فيه وخدعته له. ثّم اإّن هذه مجّرد ق�سّ

ولم يعّدها رواية. وقد اأوردها في غير اإ�سناد ول اإ�سافة اإلى كتاب. ول موافق لها 

ف���ي كتب التواريخ وال�سير المع���ّدة لذكر مثل ذلك. فقد ذكر اأ�سحاب الأخبار ما 

جرى للنا�س في اأخذ معاوية لهم بولية العهد لبنه يزيد وما وقع فيه من الكالم 

ولى 
َ
ة, ولو �سّحت لكانت اأ مّمن ر�سي بذلك واأبى, ولم ينقل اأحد منهم هذه الق�سّ

.
)2(

بالنقل من غيرها لما فيها من الغرابة

وعلى اأّي حال, فاإّن تاريخ حياة هانئ بن عروة حافل بما يدّل على حّبه وولئه 

لأه���ل البيت R, وا�ستطاع هان���ئ اأن ُيثبت ولءه ه���ذا باأف�سل �سورة ممكنة 

.Q خالل ثورة �سّيد ال�سهداء

وبع���د و�س���ول عبيد اهلل بن زي���اد اإلى الكوف���ة انتقل م�سلم بن عقي���ل اإلى دار 

هان���ئ بن عروة, لكن �سرعان ما افت�سح اأمر ذلك المكان اأي�سًا. فاأمر عبيد اهلل 

)1(  ابن اأبي الحديد, �سرح نهج البالغة, ج18, �س408.

)2(  بحر العلوم, الفوائد الرجالّية, ج4, �س48 49.
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باإح�س���ار هان���ئ وطلب منه اأن ياأتيه بم�سلم, فلّما اأب���ى هانئ ذلك اأمر عبيد اهلل 

به ف�ُسجن.

وبع���د �سهادة م�سلم بن عقيل في التا�س���ع من ذي الحّجة, اأمر عبيد اهلل بقتل 

 .
)1(

هانئ اأي�سًا. ف�سربه مولًى لعبيد اهلل بال�سيف على عنقه فقتله

. ثّم قّيد 
)2(

وبع���د �سه���ادة م�سلٍم وهان���ئ بعث ابن زي���اد راأ�سيهم���ا اإلى يزي���د

لب بدنه بعد  . ثّم �سُ
)3(

بدنيهما بالأغالل, وجّرهم���ا باأرجلهما في ال�سوق والأزّقة

.
)4(

ذلك بالكنا�سة منكو�سًا

وبع���د ذل���ك, وبموافقة عبيد اهلل ب���ن زياد قامت قبيلة مذح���ج بدفن ج�سَدي 

م�سلم بن عقيل وهانئ بن عروة بالقرب من دار الإمارة. ولم ياأمر عبيد اهلل بن 

زياد بذلك اإّل ليت�سّنى له الرقابة التاّمة على قبريهما, ولمراقبة تحّركات ال�سيعة 

 .
)5(

في زيارة قبره جيئًة وذهابًا

ولّم����ا بلغ الإم����ام الح�سين Q خبر مقتل م�سلم بن عقي����ل وهانئ بن عروة 

.
)6(

على طريق الكوفة بمنزلة الثعلبّية حزن عليهما وا�سترجع وترّحم عليهما مرارًا

)1(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س340؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س378 379؛ ابن اأعثم, كتاب 

الفتوح, ج5, �س61 62. وفي بع�س الم�سادر المتاأّخرة اأّن عمره حين �سهادته كان 89 عامًا )خواندمير, تاريخ 

90 عامًا )حرز الدين, مراقد المعارف في تعيين مراقد  اأو  اأفراد ب�سر, ج2, �س43-  اأخبار  حبيب ال�سير في 

العلوّيين وال�سحابة والتابعين, ج2, �س259-. وحول قاتله قيل: اإّن عبد الرحمن بن الح�سين المرادّي )وهو من 

قبيلة هانئ- ب�سر يوم بخازر )وهو نهر في �سمال العراق بين المو�سل واأربيل- )وهذه الحرب قد جرت �سنة 66 

للهجرة بين جي�س المختار وجي�س عبيد اهلل بن زياد- برجٍل عند عبيد اهلل بن زياد ُيدعى: ر�سيد, فقال النا�س: 

هذا قاتل هانئ بن عروة, فحمل عليه ابن الح�سين بالرمح فقتله. )البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س340؛ 

الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س379-. وفي هذه الحرب تمّكن اإبراهيم بن الأ�ستر من قتل عبيد اهلل بن 

زياد اأي�سًا. )ياقوت الحموّي, معجم البلدان, ج2, �س386-.

)2(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س65.

)3(  الم�سدر نف�سه, �س74.

)4(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س102.

)5(  محّمد علي عابدين, مبعوث الح�سين Q, �س251.

)6(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س74 75.
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90- الهفهاف بن مهّند الرا�سبّي

 خ���رج الهفه���اف ب���ن المهّن���د الرا�سب���ي م���ن الب�س���رة حي���ن �سم���ع بخروج 

الح�سين Q, ف�سار حّتى انتهى اإلى الع�سكر بعد قتله, فدخل ع�سكر عمر بن 

�سع���د, ثّم انت�س���ى �سيفه وقال: يا اأّيها الجند المجّند, اأن���ا الهفهاف بن المهّند, 

اأبغ���ي عيال محّم���د, ثّم �سّد فيهم. وق���د قتل فيهم مقتلًة عظيم���ة, حّتى قال فيه 

الإمام زين العابدين Q: »فما راأى الّنا�ص منذ بعث اهلل محّمداً P فار�ساً 

بع���د عل���ّي بن اأب���ي طالب Q، قتل بيده ما قتل، فتداع���وا عليه خم�سة نفر 

.
)1(

فاحتو�سوه حّتى قتلوه رحمة اهلل عليه

)9- هّمام بن �سلمة القان�سّي

.
)2(

هو من قبيلة همدان. ذكر المتقّدمون ا�سمه في �سهداء كربالء

(3(
92- يزيد بن زياد بن مها�سر

. ُعّد في 
)5(

, كان ُيكّن���ى اأبا ال�سعث���اء
)4(

ه���و م���ن بني بهدلة, م���ن قبيلة كن���دة

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد 107؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.

)2(  الم�سدر نف�سه.

)3(  ورد ا�سمه في اأكثر الم�سادر بهذا ال�سكل, من قبيل: البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405؛ الطبرّي, تاريخ الأمم 

)ابن  زياد«  »اأبو  هو  اأبيه  ا�سم  اأّن  ذكر  الأثير  ابن  لكّن  �س108.  ج5,  الفتوح,  كتاب  اأعثم,  ابن  �س445؛  ج5,  والملوك, 

الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س569- وذكر بع�سهم اأّن ا�سمه »زياد« )ال�سيخ ال�سدوق, الأمالي, المجل�س 30, �س225؛ 

مع  قتل  من  »ت�سمية  زبير,  بن  )الف�سيل  »زيد«  اأبيه  ا�سم  اأّن  بع�سهم  وذكر  �س320-.  ج44,  الأنوار,  بحار  المجل�سّي, 

ج45,  الأنوار,  بحار  )المجل�سّي,  »مهاجر«  اأّنه  بع�سهم  وذكر   ,-79 المورد  �س155,   ,2 العدد  تراثنا,  مجّلة  الح�سين«, 

�س30-. كما اختلفوا اأي�سًا في ا�سم قبيلته, فذكر بع�سهم اأّنه مها�سر الجعفّي )ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س108؛ ابن 

�سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س112-, وذكر بع�سهم اأّنه الكنانّي )ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س201-, 

لكّن بع�سهم ذكر اأّنه الكندّي )ال�سيخ ال�سدوق, الأمالي, المجل�س 30, �س225-. ُيذكر اأّن كنانة حّي من قبيلة »م�سر«, 

من كبار قبائل القحطانّيين, وكانت ت�سكن اليمن )ابن الأثير, الّلباب في تهذيب الأن�ساب, ج3, �س111-. والجعفّي ن�سبًة 

اإلى قبيلة �سعد الع�سيرة, من بني كهالن, من قبيلة قحطان اليمنّية )الم�سدر نف�سه, ج1, �س284؛ ال�سمعانّي, الأن�ساب, 

ج2, �س67 68-. وخال�سة الأمر: اأّن كّل هذه القبائل التي ُن�سب اإليها تنتهي اإلى قبيلة قحطان اليمنّية الكبرى, وهي من 

القبائل الأ�سيلة التي كانت باليمن, وعلى هذا الأ�سا�س, فيمكن عّد هذه الن�سب �سحيحًة باأجمعها.

)4(  بهدل ا�سم لحّي من قبيلة كندة )ابن الأثير, الّلباب في تهذيب الأن�ساب, ج1, �س191(.

)5(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405.
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. وذكر بع�سهم اأّنه من 
)1(

اأ�سح���اب الإمام الح�سين Q, وفي �سهداء كربالء

.
)2(
Q اأوائل ال�سهداء الذين ا�ست�سهدوا بين يدي الإمام الح�سين

وبح�سب ما جاء في بع�س الم�سادر المتقّدمة, كان يزيد بن زياد في البداية 

م���ن ع�سكر عمر بن �سعد, وخ���رج معه من الكوفة لقت���ال الح�سين Q, لكن 

عندم���ا رّد عمر بن �سعد �سروط الإمام الح�سين Q في محاورته معه, خرج 

.
)3(
Q من مع�سكر ابن �سعد والتحق بمخّيم الإمام

لك���ّن بع�س المحّققين من المتاأّخرين ذهبوا اإلى اأّنه خرج بنف�سه من الكوفة, 

والتح���ق بالإمام الح�سين Q في الم�سي���ر اإلى كربالء, من دون اأن يكون في 

ع���داد جي�س عمر بن �سع���د. وي�سهد لذلك اأّنه عندما و�س���ل ر�سول عبيد اهلل بن 

زي���اد اإلى الحّر الرياحّي, وطلب منه اأن يجعجع بالإمام Q اإلى اأر�ٍس ل كالأ 

. من هنا, يظهر اأّنه كان مع 
)4(

فيها ول ماء, عّن له يزيد بن زياد فوّبخه و�ساجره

جي�س الإمام الح�سين Q منذ البداية.

كان رامي���ًا ماه���رًا, حّتى اإّنه اأعان الإمام الح�سي���ن Q كثيرًا, فكان كّلما 

.
)5(
Q رمى دعا له الإمام

.
)6(

ورد ا�سمه في الزيارة الرجبّية

)1(  الم�سدر نف�سه. الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 79؛ 

اأعثم, كتاب  ابن  التاريخ, ج2, �س569؛  الكامل في  الأثير,  ابن  والملوك, ج5, �س445؛  الأمم  تاريخ  الطبرّي, 

الأ�سراف, ج3,  اأن�ساب  البالذرّي  اأبي طالب, ج4, �س112؛  اآل  �سهراآ�سوب, مناقب  ابن  الفتوح, ج5, �س108؛ 

�س405. وله اأي�سًا: الّلباب في تهذيب الأن�ساب, ج1, �س191؛ ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س201.

)2(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س445؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س569.

)3(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س405؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س445؛ ابن الأثير, الكامل 

في التاريخ, ج2, �س569.

)4(  الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج11, �س102.

)5(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س197؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س445؛ ابن الأثير, الكامل 

في التاريخ, ج2, �س569.

)6(  »ال�سالم على زائدة بن مهاجر« )ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س346(.
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93- يزيد بن عبد اهلل الم�سرقّي

 ه���و م���ن قبيل���ة هم���دان, وم���ن الرج���ال ال���ذي ا�ست�سه���دوا بي���ن ي���دي �سّيد 

.
)1(
Q ال�سهداء

(4(
 العبدّي

(3(
 بن نبيط

(2(
94- يزيد

ه���و من اأ�سحاب الإمام الح�سين Q, واأحد �سه���داء كربالء, كان ي�سكن 

. وبع���د امتناع الإم���ام الح�سين Q عن البيع���ة ليزيد, وهجرته 
)5(

الب�س���رة

اإل���ى مّك���ة, اجتمع عدد م���ن �سيعة الب�سرة, م���ن بينهم يزيد ب���ن نبيط في بيت 

ام���راأة �سيعّية ا�سمه���ا مارية بنت �سعد )اأو منقذ(, من بن���ي عبد القي�س, والذي 

كان مح���اّلً لجتم���اع ال�سيع���ة وت�ساوره���م اآنذاك. وف���ي ذلك الحي���ن, علم ابن 

 زي���اد- والذي و�سل اإلى الكوف���ة واليًا عليها باأمٍر من يزيد بن معاوية- اأّن الإمام 

الح�سي���ن Q مّتج���ه اإلى العراق, واأّنه ج���رى بينه وبين اأه���ل العراق ر�سائل 

ومكاتب���ات. وم���ن هن���ا, اأوعز اإلى نائب���ه بالب�س���رة اأن يبّث العي���ون على الطرق 

واأثبت حميد  94؛  المورد  2, �س156,  العدد  تراثنا,  الح�سين«, مجّلة  ُقتل مع  »ت�سمية من  زبير,  بن  الف�سيل    )1(

الوردّية, ج1,  المحّلى, الحدائق  اأحمد  الم�سرفي«, حميد بن  ا�سمه بلفظ »يزيد بن ح�سير  المحّلى  اأحمد  ابن 

�س212(.

)2(  اأكثر الم�سادر القديمة التاريخّية والرجالّية اأثبتت ا�سمه بهذا ال�سكل )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع 

الأمم  تاريخ  الطبرّي,  106؛  رجال,  الطو�سّي,  ال�سيخ  43؛  المورد  �س153,   ,2 العدد  تراثنا,  مجّلة  الح�سين«, 

�سهراآ�سوب ذكر  ابن  لكّن  الوردّية, ج1, �س210(.  الحدائق  المحّلى,  اأحمد  بن  والملوك, ج5, �س354؛ حميد 

اأّن ا�سمه »زيد الب�سرّي« )ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122(, ويبدو اأّن »زيد« هو ت�سحيف 

»يزيد«.

)3(  اأثبت الطبرّي  نقاًل عن اأبي مخنف  ا�سم اأبيه بلفظ »نبيط« )الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س354(. لكّن 

بع�س الم�سادر اأثبتت ا�سم اأبيه بلفظ »ثبيط« )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, 

العدد 2, �س153, المورد 43(, اأو »ب�سيط« )حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210(, ويظهر 

اأّن كليهما ت�سحيف لكلمة »نبيط«.

)4(  ن�سبًة اإلى قبيلة عبد القي�س بن اأف�سى بن دعمى بن جديلة بن اأ�سد بن ربيعة بن نزار )ال�سمعانّي, ج4, �س135(.

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 43؛ الطبرّي, تاريخ 

الأمم والملوك, ج5, �س354؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.
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الخارجة من الب�سرة, واأن يقطع هذه الطرق حّتى ل يتمّكن اأحد من الب�سرة اأن 

.
)1(
Q يخرج منها لن�سرة الإمام الح�سين

وف���ي هذه الظروف, قّرر يزيد بن نبي���ط الخروج لاللتحاق بالركب الح�سينّي 

مهم���ا كّلف الأم���ر, وكان له بنون ع�سرة, فدعاهم اإلى الخ���روج معه, فانتدب له 

اثن���ان م���ن اأولده فقط, هما: عبد اهلل وعبيد اهلل. وق���د خرج يزيد بن نبيط مع 

.
)2(

ولديه حّتى انتهى اإلى الإمام الح�سين Q وهو بالأبطح من مّكة

فلّم���ا بل���غ الإم���ام الح�سين Q خب���ر مجيء يزي���د العبدّي خ���رج بنف�سه 

يطلبه, فلّما راأى يزيد بن نبيط الح�سين Q قراأ قوله تعالى: {ک  گ    گ  

. ث���ّم �س���ّم العبدّي رحله اإلى 
)3(

گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  } 
 رح���ل الإمام الح�سين Q, وي���وم عا�سوراء �سّحى بنف�س���ه وبولديه بين يدي 

.
)4(
Q الإمام

.
)5(

ولى
ُ
ذكر ابن �سهر اآ�سوب ا�سَمي ولديه في �سهداء الحملة الأ

)1(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س353 354.

)2(  ذكر بع�س المتاأّخرين اأّنه خرج معه اأي�سًا بالإ�سافة اإلى ولديه جماعة, منهم: عامر بن م�سلم العبدّي, وموله 

�سالم, و�سيف بن مالك, واأدهم بن اأمّية. )المامقانّي, تنقيح المقال, ج1, �س106؛ ال�سّيد مح�سن الأمين, اأعيان 

ال�سيعة, ج3, �س232؛ ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س190(. ومع اأّن بع�س الم�سادر التاريخّية ذكرت هوؤلء في 

عداد �سهداء كربالء اأي�سًا, لكن ل نجد في الم�سادر التاريخّية القديمة اأّن هوؤلء خرجوا ب�سحبة يزيد بن نبيط 

من الب�سرة اإلى مّكة. )الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, الموارد 

43 اإلى 48؛ حميد بن اأحمد المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210(.

)3(  �سورة يون�س, الآية: 58.

)4(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س354.

)5(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س0122
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اأ�سخا�س اآخرون ُذكرت اأ�سماوؤهم في عداد �سهداء كربالء

اإ�ساف���ًة اإلى ه���وؤلء ال�سهداء الذين تقّدم الكالم ف���ي اأحوالهم, ثّمة اأ�سخا�س 

اآخ���رون ُذكرت اأ�سماوؤهم اأي�سًا ف���ي بع�س الم�سادر المعتب���رة بو�سفهم �سهداء 

بكربالء, لكّنهم بين من لم ت�سل اإلينا �سيرتهم ب�سكٍل تف�سيلّي, وبين من ُتظهر 

ال�سواه���د والقرائن اأّنه وقع الت�سحيف ف���ي اأ�سمائهم, وهم بع�س الذين تقّدمت 

ترجمته���م في ه���ذا الف�سل, وبين من تحكي القرائن اأّنه���م لم يكونوا حا�سرين 

بكربالء.

لك���ن, وم���ن باب تتميم ه���ذا البحث, نذكر جمل���ًة من تلك الأ�سم���اء التي مّر 

ذكرها في الم�سادر المتقّدمة. وهم عبارة عن:

 ,
)3(

, عبد اهلل الأكبر بن علّي
)2(

, عّبا�س الأ�سغر بن عل���ّي
)1(

اإبراهي���م بن علّي

, ب�سر 
)6(

, اأبو بكر عتيق بن علّي
)5(

, عبيد اهلل بن علّي
)4(

عبد اهلل الأ�سغر بن علّي

, اإبراهيم بن 
)9(

, اأبو بكر قا�سم ب���ن الح�سين
)8(

, عمر بن الح�سن
)7(

بن الح�س���ن

)1(  الم�سدر نف�سه؛ ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س400؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س87.

)2(  خليفة بن خّياط, تاريخ خليفة بن خّياط, �س179؛ المّزي, تهذيب الكمال, ج20, �س479.

)3(  ابن حبان, الثقات, ج2, �س310 311. جدير بالذكر اأّن ابن حبان ذكر اأّن اأّمه هي ليلى بنت اأبي مّرة بن عروة 

ابن م�سعود.

)4(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122. نعم, لم ياأِت ابن �سهراآ�سوب ذكرًا ل�سم عبد اهلل ابن اأّم 

البنين. فلعّل هذا ال�سم هو نف�سه عبد اهلل ذاك.

)5(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج1, �س354 و ج2, �س125؛ الطبر�سّي, اإعالم الورى باأعالم الهدى, �س203؛ الأربلّي, 

ك�سف الغّمة, ج2, �س67؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س154.

)6(  الذهبّي, تاريخ الإ�سالم, ج5, �س21؛ المّزي, تهذيب الكمال, ج20, �س479.

)7(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)8(  ذكره بع�سهم في عداد �سهداء كربالء )الم�سدر نف�سه(. لكّن اأكثر الموؤّرخين المتقّدمين عّدوه في الأ�سرى 

10, �س186؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5,  )ابن �سعد, »ترجمة الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 

223 224(. لكن حيث لم يذكر لالإمام  �س462؛ ال�سّيد ابن طاوو�س, الملهوف على قتلى الطفوف, �س191 و 

الح�سن Q ولدان با�سم عمر وعمرو, فمن المحتمل اأن يكون المق�سود هو عمر هذا نف�سه.

)9(  خليفة بن خياط, تاريخ خليفة بن خياط, �س179.
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 ,
)4(

, زيد بن الح�سين
)3(

, حمزة بن الح�سي���ن
)2(

, جعفر بن الح�سين
)1(

الح�سي���ن

, محّمد بن 
)7(

, عمر ب���ن الح�سين
)6(

, محّمد ب���ن الح�سين
)5(

قا�س���م بن الح�سين

, علّي بن 
)10(

, حمزة ب���ن عقيل
)9(

, محّمد بن عب���د اهلل الأكبر بن عقيل
)8(

عقي���ل

, عبد الرحمن بن 
)13(

, جعفر بن محّمد بن عقي���ل
)12(

, عون بن عقي���ل
)11(

عقي���ل

, اأبو بكر بن عبد اهلل بن 
)15(

, عبيد اهلل بن م�سلم بن عقي���ل
)14(

م�سل���م ب���ن عقيل

)1(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)2(  ذكروا اأّن ا�سم اأّمه ملومة بنت ق�ساعة )ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س349(. وذكر محّمد بن �سعد اأّنه ُقتل يوم 

عا�سوراء على يد عبد اهلل بن عقبة الغنوّي )ابن �سعد, »ترجمة الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 10, �س184(. 

لكّن ال�سيخ المفيد ذكر اأّن جعفرًا هذا مات في حياة والده, )ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س135(. ولكن حيث اإّن 

اأحدًا من الموؤّرخين المتقّدمين لم يذكر هذا الخبر �سوى محّمد بن �سعد, في حين اإّن �سائر الموؤّرخين لعا�سوراء, قبل 

كتاب ت�سلية المجال�س, لم يذكروا جعفرًا في عداد �سهداء كربالء, فيبدو اأّن ما نقله ال�سيخ المفيد اأقرب اإلى ال�سواب.

)3(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)4(  الم�سدر نف�سه.

)5(  ابن �سهراآ�سوب, الم�سدر نف�سه, �س118؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س422. نعم, البالذرّي لم يذكر 

القا�سم بن الح�سن في اأ�سحاب �سّيد ال�سهداء Q, خالفًا لما هو الم�سهور. ومن هنا, ُيحتمل اأن يكون القا�سم 

بن الح�سين ت�سحيفًا للقا�سم بن الح�سن.

)6(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122؛ �سبط ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س277.

)7(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)8(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س328.

)9(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س334.

)10(  العلوّي )العمرّي( المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س520(.

)11(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س95؛ ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س402.

اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س422؛ �سبط ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س255؛ ابن �سهراآ�سوب,  )12(  البالذرّي, 

مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)13(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س112. لكّن بع�سهم ذكر اأّن محّمد بن عقيل لم يكن له ابن با�سم 

جعفر. )اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س94(.

)14(  خليفة بن خّياط, تاريخ خليفة بن خّياط, �س179.

)15(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س76.
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 ,
)3(

, عبيد اهلل بن عبد اهلل بن جعفر
)2(

, ح�سي���ن بن عبد اهلل بن جعفر
)1(

جعف���ر

, اأحمد بن محّمد 
)6(

, عبد اهلل بن عّبا�س
)5(

, محّمد بن عّبا�س
)4(

محّمد بن جعفر

, الحّجاج 
)8(

, عبد اهلل بن عبد اهلل من اأحف���اد جعفر بن اأبي طالب
)7(

الها�سم���ّي

237. وذكر بع�سهم  اأبي الحديد, �سرح نهج البالغة, ج15,  اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س325؛ ابن  )1(  البالذرّي, 

اأّنه ُقتل في وقعة الحّرة. )اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س123؛ ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب 

العرب, �س68(.

)2(  ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب العرب, �س68.

)3(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س92.

)4(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س299. وذكر بع�سهم اأّنه ُقتل في �سو�ستر )الم�سدر نف�سه( اأو في �سّفين 

)الم�سدر نف�سه, ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س361(.

)5(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

الم�سادر  في  القول  لهذا  وجود  ل  لكن  كربالء,  �سهداء  من  العّبا�س  بن  اهلل  عبد  الأمين  مح�سن  ال�سّيد  عّد    )6(

المتقّدمة )ال�سّيد مح�سن الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج1, �س610(.

)7(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س114. ولم ُينقل عنه في كربالء اإّل �سيء من الرجز, لكن حيث 

نعلم اأّن جميع اأ�سحاب �سّيد ال�سهداء Q في كربالء ق�سوا �سهداء, ذكرنا ا�سمه في هذا الفهر�س.

)8(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.
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, �سع���د بن حنظلة 
)3(

, زهير بن ب�س���ر الخثعمّي
)2(

, رمي���ث بن عم���رو
)1(

ب���ن زيد

, عمر بن اأحدوث 
)6(

, �سليمان بن ربيع���ة الأ�سدّي
)5(

, �سعيد بن كردم
)4(

التميم���ّي

 ,
)8(

, عمران بن كع���ب الأن�سارّي
)7(

الح�سرم���ّي, اإبراهي���م بن ح�سين الأ�س���دّي

,  عبد اهلل 
)10(

, يحيى بن �سليم المازنّي
)9(

عمير )عمرو( بن عبد اهلل المذحجّي

.
)12(

, قا�سم بن ب�سر الأزدّي
)11(

بن عمرو بن عّيا�س بن عبد قي�س الكلبّي

)1(  ورد ا�سمه في الزيارة الرجبّية )ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س346(.

)2(  عّده ال�سيخ الطو�سّي وابن �سهراآ�سوب في اأ�سحاب الإمام الح�سين Q بدون الإ�سارة اإلى ا�ست�سهاده )ال�سيخ 

في  ورد  ا�سمه  لكّن  اأبي طالب, ج4, �س85(.  اآل  مناقب  �سهراآ�سوب,  ابن  الطو�سّي, �س100؛  رجال  الطو�سّي, 

الزيارة الرجبّية )ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س345(.

)3(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

ج5,  الفتوح,  كتاب  اأعثم,  )ابن  التميمّي.  حنظلة  بن  �سعبة  اأّنه  اأعثم  ابن  وذكر  �س110.  نف�سه,  الم�سدر    )4(

�س105(.

في   Q الموؤمنين  اأمير  ركب  في  اأبوه  وا�ست�سهد  عا�سوراء,  يوم  في  هو  ا�ست�سهد  ع�ساكر  ابن  رواية  )5(  ح�سب 

�سّفين. )ابن ع�ساكر, تاريخ دم�سق الكبير, ج36, �س145(.

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س152, المورد 29؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س210.

84 �سخ�سًا.  اإّنه قد قتل في كربالء  اأبياتًا من الرجز, وقال  )7(  لم يذكر ا�سمه �سوى ابن �سهراآ�سوب, ونقل عنه 

)ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س114(. لكّن العاّلمة الت�سترّي راأى اأّن ما نقله ابن �سهراآ�سوب 

�سعيف جّدًا. )الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج1, �س172(. وعلى هذا الأ�سا�س, فال يمكن لنا العتماد على هذا 

النقل الذي تفّرد به ابن �سهراآ�سوب.

)8(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س153, المورد 53؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211.

)9(  ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س105؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س110.

)10(  ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س106؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س111.

)11(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س155, المورد 76؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س211. ويبدو اأّن هذا ال�سم ت�سحيف عبد اهلل بن عمير الكلبّي.

)12(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س156, المورد90؛ حميد بن اأحمد 

المحّلى, الحدائق الوردّية, ج1, �س212.
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في أحوال الشهداء من بني هاشم)))

:Q اأولد اأمير الموؤمنين

Q العّبا�س بن علّي .(

اأّم���ه اأّم البنين فاطم���ة بنت حزام بن خالد بن ربيعة ب���ن وحيد بن كالب بن 

 .
)2(

ربيعة العامرّي

ة زواجها من اأمير الموؤمنين Q: اأّنه Q قال لأخيه  وقد ورد في ق�سّ

عقي���ل- وقد كان ن�ّساب���ًة عالما باأن�ساب العرب واأخباره���م �: انظر اإلى امراأة قد 

ولدته���ا الفحولة م���ن العرب لأتزّوجها فتلد لي غالمًا فار�س���ًا. فقال له: تزّوج اأّم 

 .
)3(

البنين الكالبّية؛ فاإّنه لي�س في العرب اأ�سجع من اآبائها

 .Q فتزّوجها

وق���د كانت ثمرة هذا الزواج الميم���ون اأولدًا اأربعة, هم: العّبا�س, وعبد اهلل, 

.
)4(

وجعفر, وعثمان

)1( مجموعة من الباحثين والمحّققين, تحت اإ�سراف حّجة الإ�سالم والم�سلمين مهدي بي�سوائي. 

عمدة  عنبة,  ابن  �س354؛  ج1,  الإر�ساد,  المفيد,  ال�سيخ  �س20؛  ج3,  الكبرى,  الطبقات  �سعد,  ابن  راجع:    )2(

الطالب, �س327.

)3(  ابن عنبة, عمدة الطالب, �س327.

)4(  ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج3, �س20؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج1, �س354.



وكان العّبا����س رج���اًل و�سيم���ًا جمي���اًل, حّت���ى ُعرف ف���ي النا�س با�س���م »قمر 

, وهو م���ن كان حامل ل���واء جي�س الإمام 
)2(

, وكان طوي���ل القامة
)1(

 بن���ي ها�س���م«

.
)3(

الح�سين Q يوم عا�سوراء

.
)5(

, و»اأبو قربة«
)4(

ومن كناه: »اأبو الف�سل«

 ,
)8(

, »حامل الّلواء«
)7(

, »ال�سّقاء«
)6(

وم���ن األقابه المعروفة: »قمر بني ها�سم«

.
)9(

»ال�سهيد«

Q مناقب العّبا�س

كان العّبا����س Q من���ذ نعومة اأظفاره م���ن اأهل العقل والمعرف���ة. وُيقال: 

اإّن���ه لّما كان �سغي���رًا, اأجل�سه اأمير الموؤمنين Q ف���ي حجره ذات يوم, وقال 

له: قل: واحد. فق���ال: واحد, فقال: قل: اثنان, ف�سكت العّبا�س ولم ُيجب. ف�ساأله 
 

اأب���وه Q عن �سب���ب �سكوته, فقال له: »اأ�ستحي اأن اأق���ول بالّل�سان الذي قْلت 

.
)10(

واحد اثنان. فقّبل اأمير الموؤمنين Q عينيه«

)1(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س84 85.

)2(  الم�سدر نف�سه, �س84.

)3(  الم�سدر نف�سه, �س85, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س117.

)4(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س84؛ ابن عنبة, عمدة الطالب, �س327.

اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س413؛ المّزي, تهذيب  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س84؛ البالذرّي,    )5(

طلقت على اأبي الف�سل 
ُ
الكمال, ج20, �س479. و»اأبو قربة« كناية عّمن كان يحمل القربة وي�ست�سقي, وهذه الكنية اأ

العّبا�س لأّنه كان ال�سّقاء في كربالء. )الطبر�سّي, اإعالم الورى باأعالم الهدى, �س203(. وهي من الكنى التي 

طلقت عليه بعد �سهادته.
ُ
اأ

)6(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س85؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س117.

)7(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س84؛ ابن عنبة, عمدة الطالب, �س327؛ المّزي, تهذيب الكمال, 

اأبي طالب,  اآل  اأن�ساب الطالبّيين, �س436 437؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب  العلوّي, المجدي في  ج20, �س479؛ 

ج4, �س117.

)8(  راجع: اأبا الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س85؛ ابن عنبة, عمدة الطالب, �س327.

)9(  العلوّي, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س436.

)10(  الخوارزمّي, مقتل الح�سين, ج1, �س122؛ المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج15, �س215.
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ويق���ول الإمام زي���ن العابدين Q وا�سف���ًا عّمه العّبا�س: »رح���م اهلل عّمي 

العّبا����ص- يعن���ي: اب���ن علّي- فلق���د اآثر واأْبلى وف���دى اأخاه بنف�س���ه حّتى ُقطعت 

يداه، فاأبدله اهلل بهما جناحين يطير بهما مع المالئكة في الجّنة، كما جعل 

لجعف���ر ب���ن اأبي طالب، واإّن للعّبا�ص عند اهلل تبارك وتعالى لمنزلًة يغبطه بها 

.
)1(

جميع ال�سهداء يوم القيامة«

وق���ال فيه الإمام ال�سادق Q: »كان عّمنا العّبا�ص نافذ الب�سيرة، �سْلب 

.
)2(

الإيمان، جاهد مع اأبي عبد اهلل Q، واأبلى بالًء ح�سناً، وم�سى �سهيداً«

وق���د كان للعّبا�س بن اأمير الموؤمني���ن Q الكثير من الكرامات, وتحّققت 

حوائج كثيٍر من النا�س مّمن تو�ّسلوا به اإلى اهلل تعالى, وهو اأمر م�سهور ومعروف 

بين النا�س.

 R العّبا�س في مح�سر ثالثٍة من اأئّمة اأهل البيت

, ما يعني: اأّن ولدته كانت في 
)3(

كان عمر العّبا�س بن علّي حين �سهادته 34 عامًا

�سنة 26 من الهجرة النبوّية. ويمكن لنا اأن ن�ستنتج اأّن عمره حين �سهادة اأبيه اأمير 

 24 Q كان 14 عام���ًا, وحي���ن �سهادة اأخيه الإم���ام الح�سن Q الموؤمني���ن

.
)4(
Q عامًا, وهكذا يكون قد عا�س ع�سر �سنواٍت بعد ذلك مع اأخيه الح�سين

)1(  ال�سيخ ال�سدوق, الخ�سال, �س68, الحديث 101. وله اأي�سًا: الأمالي, المجل�س 70, �س548, الحديث 731.

)2(  اأبو ن�سر البخارّي, �سّر ال�سل�سلة العلوّية, �س89؛ ابن عنبة, عمدة الطالب, �س327.

اأّن  ُيذكر هنا  اأن  المغربّي, �سرح الأخبار, ح3, �س194. وينبغي  التميمّي  )3(  ابن عنبة, عمدة الطالب, �س327؛ 

الم�سادر المتقّدمة لم ُت�سر اإلى التاريخ الدقيق لولدة العّبا�س Q, واإّنما ذكرت عمره حين �سهادته. غير اأّن 

بع�س الرجالّيين المتاأّخرين ذكروا اأّن ولدته كانت في الرابع من �سهر �سعبان �سنة 26 للهجرة. )راجع: النمازّي 

ال�ساهرودّي, م�ستدركات علم رجال الحديث, ج4, �س350؛ المقّرم, العّبا�س, �س136(.

)4(  ال�سّيد مح�سن الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج7, �س429؛ محّمد ال�سماوّي, اإب�سار العين, �س57.
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وق���د اختل���ف الموؤّرخون ف���ي اأّن العّبا�س Q هل كان حا�س���رًا في معركة 

 .
)1(

�سّفين اأم ل؟ فذكر بع�سهم اأّنه Q كان من الم�ساركين في تلك الواقعة

فيم���ا ذهب بع�س المحّققين المعا�سرين اإل���ى اأّن العّبا�س ح�سر بع�س الحروب, 

.
)2(

ولكّن اأباه اأمير الموؤمنين Q لم ياأذن له في النزال

وذك���ر بع�سهم اأّن العّبا�س ل���م يكن حا�سرًا في �سّفين فح�س���ب, بل اإّنه اأي�سًا 

كان���ت ل���ه مبارزات بطولّي���ة, واأّن معاوية دع���ا برجٍل من اأ�سحابه يق���ال له: ابن 

�سعث���اء, وكان يع���ّد بع�سرة اآلف فار����س, فطلب منه اأن يخرج لمب���ارزة العّبا�س, 

فبعث اإليه ب�سبعٍة من اأولده فقتلهم, فعند ذلك خرج ابن �سعثاء, فقاتله العّبا�س 

 .
)3(

واألحقه باأولده, وعجب الحا�سرون من �سجاعته

لك���ّن هذه الحادثة لم يِرد لها ذكر في الم�سادر القديمة. لذا ذهب المحّدث 

الن���ورّي اإلى اأّن �ساحب هذه الحادث���ة هو العّبا�س بن ربيعة ]بن الحارث بن عبد 

المّطلب[, حيث ُنقل عنه حادثة م�سابهة لهذه, واأّن هذا ما اأّدى اإلى ا�ستباه بع�س 

الباحثي���ن, واإّل, ف���اإّن العّبا�س بن اأمير الموؤمني���ن Q لم يكن حا�سرًا اأ�ساًل 

.
)4(

في �سّفين

ب���اأّن هن���اك واقعتي���ن جرت���ا لأمي���ر الباحثي���ن ع���ن ذل���ك  اأج���اب بع����س   وق���د 

خرى مع العّبا�س بن الحارث؛ ذلك 
ُ
 الموؤمنين Q, اإحداهما مع ولده العّبا�س, والأ

لأّن الخوارزمي نقل كلتا الحادثتين في مناقبه, تف�سل بينهما �سفحات من كتابه, فيبعد 

.
)5(

اأن يكون الخوارزمي قد ا�ستبه في النقل وَنَقل الحادثة الواحدة بخبرين مختلفين

)1(  الخوارزمّي, المناقب, �س227.

)2(  راجع: ال�سّيد مح�سن الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج7, �س429.

)3(  راجع: البيرجندي الخرا�ساني, الكبريت الأحمر في �سرائط المنبر, �س385 386.

)4(  راجع: الم�سدر نف�سه, �س385.

)5(  راجع: المقّرم, العّبا�س, �س277 278.
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والحقيق���ة- بع���د الإغ�ساء عن ه���ذه الأق���وال والمناق�س���ات- اأّن العّبا�س بن 

اأمي���ر الموؤمني���ن Q اإن كانت ولدته �سنة 26 ه�, فاإّن عمره في وقعة �سّفين, 

 والت���ي حدثت في الع���ام 37 ه�, لم يكن يتجاوز ال� 11 عام���ًا, ما يبّعد احتمال اأن 

.
)1(

يكون Q قد �سارك, وهو بهذه ال�سّن ال�سغيرة, في الحرب والنزال

اأمي���ر  اأبي���ه  قات���ل  م���ن  القت�سا����س  حي���ن  حا�س���رًا  العّبا����س  كان   وق���د 

.
)2(

الموؤمنين Q, لكن لم ُي�سّجل اأّنه كان له دور في تنفيذ حكم الق�سا�س

كما ح�سر العّبا�س اأي�سًا ُغ�سل الإمام الح�سن Q واأعان- مع اأخيه محّمد 

.
)3(

بن الحنيفة- اأخاه الإمام الح�سين Q على تغ�سيله

ول���م ينقل لنا التاريخ �سيئ���ًا عن اأبي الف�سل العّبا�س ف���ي ع�سر اإمامة الإمام 

الح�سي���ن Q حّتى م���ا قبل اأحداث كرب���الء, لكّن الأمر الم�سّلم ب���ه اأّنه كان 

ولى لإعالن 
ُ
حا�س���رًا اإلى جنب اأخي���ه الإمام الح�سين Q منذ الّلحظ���ات الأ

.
)4(

قيام النه�سة الح�سينّية, واأّنه خرج ب�سحبته لياًل من المدينة باّتجاه مّكة

)1(  في بع�س الم�سادر المتاأّخرة غير المعتبرة اأمور منقولة من حياة العّبا�س Q, لكّننا لم نعثر عليها في �سيٍء 

من الم�سادر المعتبرة, فمن ذلك ما ورد في كتاب معالي ال�سبطين: اأّنه لّما كانت ليلة اإحدى وع�سرين من �سهر 

رم�سان عام اأربعين للهجرة, اأي: في ليلة ا�ست�سهاد الإمام اأمير الموؤمنين Q, وهي الليلة الأخيرة من عمر 

ته, ويو�سيهم بو�ساياه ومواعظه, وفيها  الإمام اأمير الموؤمنين Q, حيث اأخذ الإمام يوّدع فيها اأهل بيته وخا�سّ

اإلى �سدره, وقال له: ولدي! �ستقّر عيني بك يوم القيامة.  Q, و�سّمه  العّبا�س  اأبي الف�سل  اإلى ولده  التفت 

ولدي! اإذا كان يوم عا�سوراء ودخلت الماء وملكت الم�سرعة, فاإّياك اأن ت�سرب الماء واأن تذوق منه قطرة واأخوك 

الح�سين Q عط�سان. )الحائري المازندراني, معالي ال�سبطين, ج1, �س277(. وهذه الحادثة ل وجود لها 

في اأيٍّ من الم�سادر المتقّدمة المعتبرة, وقد نقلها في معالي ال�سبطين بدون ذكر م�ستندها.

)2(  ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج3, �س40؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س263.

)3(  الديار بكري, تاريخ الخمي�س, ج2, �س293.

)4(  الدينورّي, الأخبار الطوال, �س337؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س34. وقد اأحال الم�سنف تفا�سيل حياة 

العبا�س Q ومقتله اإلى الجزء الأول من كتاب تاريخ وقيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q بالفار�سّية.
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Q الن�سل الم�سّرف للعّبا�س بن علّي

. كما 
)1(

تزّوج العّبا�س Q لبابة ابنة عبيد اهلل بن عّبا�س بن عبد المّطلب

.
)2(

كان له اأمة �سارت اأّم ولٍد له Q, وا�سمه ح�سن

, لكّنهم اّتفقوا على 
)3(

اختلف الموؤّرخون واأرباب الن�سب في عدد اأولد العّبا�س

.
)4(

انح�سار عقب العّبا�س بن اأمير الموؤمنين Q في ولده عبيد اهلل

وق���د برز م���ن ن�سل اأبي الف�س���ل العّبا�س Q رجال معروف���ون, من بينهم 

خم�س���ة من اأحفاده, وهم اأبناء الح�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س, وهم عبيد اهلل 

والعّبا����س, وحمزة الأكبر, واإبراهيم جردق���ة, والف�سل. وقد كان هوؤلء من اأبرز 

ال�سخ�سّيات في زمانهم. فعبيد اهلل كان قا�سي الحرمين, واأميرًا بمّكة والمدينة 

, وكان العّبا�س خطيب���ًا ف�سيحًا, وكان الف�س���ل ل�ِسنًا ف�سيحًا 
)5(

قا�سي���ًا عليهم���ا

�سديد الدين عظيم ال�سجاعة. واأّما اإبراهيم جردقة فقد كان من الفقهاء الأدباء 

الزّه���اد. وكان اأب���و محّمد القا�سم بن الحمزة ب���ن الح�سن بن عبيد اهلل باليمن, 

عظي���م القدر. وكان عبد اهلل بن عّبا�س ب���ن عبيد اهلل �ساعرًا ف�سيحًا خطيبًا له 

)1(  ابن قتيبة الدينوري, المعارف, �س127؛ ابن حبيب, المحبر, �س441.

)2(  ابن قتبية الدينورّي, المعارف, �س127. في ال�سريعة الإ�سالمّية, اإذا اأنجبت الجارية ولدًا من مالكها, ُيقال لها: 

اأّم ولد. ول يجوز له بيعها حينئٍذ.

)3(  ذكر بع�سهم له ولدين هما عبيد اهلل والف�سل )العلوّي )العمرّي(, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س436(. 

وذكر اآخرون اأّن ولديه هما عبيد اهلل والح�سن )ابن قتيبة الدينورّي, المعارف, �س27(. وذكر ابن �سهراآ�سوب له 

ولدًا اآخر با�سم محّمد, وذكر اأّنه ا�ست�سهد بكربالء. )ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122(. وعّد 

بع�س المتاأّخرين له اأولدًا اأربعة, هم: عبيد اهلل, والف�سل, والح�سن, والقا�سم. اإ�سافًة اإلى ابنتين له. )المقّرم, 

العّبا�س, �س350(. واأ�ساف بع�سهم اإلى هوؤلء الأربعة ابنًا اآخر له با�سم عبد اهلل, وذكر اأّنه اأي�سًا مّمن ا�ست�سهد 

في كربالء. )ال�سّيد مح�سن الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج1, �س610(.

)4(  اأبو ن�سر البخارّي, �سّر ال�سل�سلة العلوّية, �س89؛ ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب العرب, �س67. ابن عنبة, 

اأن�ساب  في  المجدي  العلوّي,  �س127؛  المعارف,  الدينورّي,  قتيبة  ابن  اأي�سًا:  وراجع  �س328.  الطالب,  عمدة 

الطالبّيين, �س436؛ عبد الواحد المظّفر, بطل العلقمّي, ج3, �س486.

المنا�سب في  ت�سّلموا بع�س  اأمثال علّي بن يقطين,  R , من  الأئّمة  اأ�سحاب  اأّن بع�س  بالذكر هنا  )5(  جدير 

دولَتي بني اأمّية وبني العّبا�س, وذلك باإذٍن مبا�سٍر من الأئّمة R , ولأجل الدفاع عن ال�سيعة والم�ست�سعفين 

في مواجهة ظلم اأجهزة ال�سلطة الحاكمة. فمن الممكن اأن يكون دخول عبيد اهلل معهم في ذلك من هذا القبيل.
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تق���ّدٌم عند الماأمون. وكان من اأحفاد العّبا�س بن اأمير الموؤمنين Q من اأتى 

اإيران, ف�سكن بع�سهم ب�سيراز, وبع�سهم بجرجان, وبع�سهم باأرجان )بهبهان(, 

.
)1(

فيما هاجر بع�س اآخر منهم اإلى اليمن, وم�سر, والمغرب

Q 2. عبد اهلل بن علّي

 ,
)2(

عبد اهلل اأخو اأبي الف�سل العّبا�س من اأّمه اأّم البنين. لقبه: عبد اهلل الأ�سغر

. كان عمره عند �سهادت���ه 25 عامًا, ولم يعّقب ولدًا 
)3(

وكنيت���ه: اأب���و محّمد الأكبر

.
)5(

. قتله هاني بن ثبيت الح�سرمّي
)4(

من �سلبه

Q 3. عثمان بن علّي

, واأّم���ه اأي�سًا اأّم البنين. 
)7(

 عثمان, اأخ���و اأبي الف�سل العّبا�س
)6(

ه���و اأبو عمرو

�سّم���اه اأمي���ر الموؤمنين Q با�سم عثم���ان بن مظعون؛ لحّبه ل���ه, وقال: »اإّنما 

. وعثمان بن علّي Q رماه خوّلى 
)8(

�سّميت���ه با�س���م اأخي عثمان بن مظع���ون«

 .
)9(

بن يزيد يوم عا�سوراء ب�سهم فاأثبته, واأجهز عليه رجل من بني اأبان بن دارم

.
)10(

وكان عمره حين �سهادته 21 عامًا

)1(  راجع: ابن عنبة, عمدة الطالب, �س329 330.

)2(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)3(  العلوّي )العمرّي(, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س197.

)4(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س82.

10, �س185؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5,  )5(  ابن �سعد, »ترجمة الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 

�س448 449.

)6(  العلوّي )العمرّي(, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س197.

)7(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, 5, �س448 449؛ الف�سيل بن زبير »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, 

العدد 2, �س150. ابن عنبة, عمدة الطالب, �س327.

)8(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س84.

)9(  ابن �سعد, »ترجمة الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 10, �س185.

)10(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س83؛ العلوّي )العمرّي(, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س197؛ 

ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س398؛ التميمّي المغربّي, �سرح الأخبار, ج3, �س194.
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Q 4. جعفر بن علّي

, وهو اآخ���ر اإخوة اأبي الف�سل 
)2(

 جعف���ر, واأّمه اأّم البنين اأي�سًا
)1(

اأب���و عبد اهلل

 .
)3(

العّبا�س من اأّمه, وق�سى معه �سهيدًا في كربالء, قتله هانئ بن ثبيت الح�سرمّي

.
)4(

يرى بع�سهم اأّن عمره حين �سهادته كان 19 عامًا

Q 5. اأبو بكر بن علّي

. ذهب بع�سهم 
)5(

ا�س���م اأّمه »ليلى« وفقًا لما جاء في بع�س الم�سادر القديمة

. في حين ُذكر في بع�س الم�سادر ا�سمان لثنين 
)6(

اإلى اأّن ا�سمه محّمد الأ�سغر

, اأحدهما هو: محّم���د الأ�سغر, والآخر: اأبو 
)7(
Q من اأبناء اأمي���ر الموؤمنين

. وهو 
)8(

بك���ر. فيما اأثب���ت كّل من ابن الأعث���م والن�ّسابة العلوّي ا�سمه »عب���د اهلل«

.
)9( 

مّمن ا�ست�سهدوا يوم عا�سوراء

)1(  العلوّي )العمرّي(, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س197.

)2(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س448 449؛ ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج3, �س20.

)3(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س149؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل 

الطالبّيين, �س83؛ ابن �سعد, »ترجمة الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 10, �س185.

)4(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س83؛ ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س398. نعم, ذكر بع�سهم اأّن عمره 

)العمرّي(,  )العلوّي  عامًا   29 عمره  اأّن  وبع�سهم  �س194(.  ج3,  الأخبار,  �سرح  المغربّي,  )التميمّي  عامًا   17 كان 

المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س197(. وحيث اإّن �سهادة اأمير الموؤمنين Q كانت في �سهر رم�سان من العام 40 

للهجرة, فمن الموؤّكد اأّن جعفرًا حين �سهادته يوم عا�سوراء من العام 61 ه� كان عمره اأكثر من 17 عامًا, ومن المحتمل 

اأّن عمره كان بين 19 و 20 عامًا. هذا على تقدير اأّن ولدته كانت بعد �سهادة اأبيه في العام 41 هـ.

)5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س149؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل 

الطالبّيين, �س86؛ ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج3, �س19؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س106.

)6(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج1, �س354.

)7(  ال�سيخ المفيد, الخت�سا�س, �س82؛ الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, 

�س149؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س468؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س105 106.

)8(  ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س112؛ العلوّي )العمرّي(, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س197.

)9(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س149؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل 

الطالبّيين, �س86؛ وذكر الطبرّي وابن �سهراآ�سوب اأّن هناك �سكوكًا حول كونه مّمن ُقتل بكربالء )الطبرّي, تاريخ 

الأمم والملوك, ج5, �س468؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122(. وقال اأبو الفرج الأ�سفهانّي: 

وذكر المدائنّي اأّنه ُوجد في �ساقيٍة مقتوًل ل ُيدرى من قتله. )اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س86(.
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Q 6. محّمد بن علّي

, ذك���ر بع�سه���م اأّن���ه ُيلّق���ب ب���� 
)1(

م���ن اأولد اأمي���ر الموؤمني���ن Q اأي�س���ًا

 .
)4(

. وقيل: اإّنها اأّم ولد
)3(

. اأّمه اأ�سماء بنت عمي�س الخثعمي
)2(

»الأ�سغر«

. قتله رجل م���ن ]بني[ اأبان بن 
)5(

كان ل���ه م���ن العمر يوم عا�س���وراء 22 عامًا

.
)6(

دارم

مالحظة

 .
)7(

ذكرت بع�س الم�سادر ا�سم عمر بن علّي Q في عداد �سهداء كربالء

لك���ّن هن���اك العديد م���ن ال�سواهد التي توؤّك���د اأّن���ه كان حّيًا ل�سن���واٍت بعد واقعة 

. وقد ورد في �ساأنه 
)8(

عا�س���وراء, حّت���ى اإّن بع�سهم ذكر اأّنه عّمر 75 اأو 77 عام���ًا

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س149؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل 

ج4,  طالب,  اأبي  اآل  مناقب  �سهراآ�سوب,  ابن  449؛  ج5,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,  �س85؛  الطالبّيين, 

�س122؛ ال�سيخ المفيد, الخت�سا�س, �س82.

)2(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س149؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل 

اأبي طالب, ج4,  اآل  الطالبّيين, �س85؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س154؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب 

�س122؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س440.

)3(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س154.

2, �س149.  العدد  الح�سين«, مجّلة تراثنا,  ُقتل مع  »ت�سمية من  الف�سيل بن زبير,  الم�سدر نف�سه, �س468.    )4(

المفيد,  ال�سيخ  �س105؛  الطو�سّي,  رجال  الطو�سّي,  ال�سيخ  �س85؛  الطالبّيين,  مقاتل  الأ�سفهانّي,  الفرج  اأبو 

الخت�سا�س, �س82. وذكر خليفة بن خّياط اأّن اأّمه هي لبابة بنت عبيد اهلل بن عّبا�س )خليفة بن خّياط, تاريخ 

خليفة بن خّياط, �س179(. ولكن وفقًا لما تقّدم, وبناًء على الأخبار المعتبرة في الم�سادر المتقّدمة, فاإّن لبابة 

.Q هذه كانت زوجة اأبي الف�سل العّبا�س

)5(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س400.

)6(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س149؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل 

الطالبّيين, �س86؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س154 و449 و468. جدير بالذكر اأّن ابن �سهراآ�سوب 

كان  اأّنه  بع�سهم ذكروا  اأّن  وهي  م�ساألٍة,  نّبه على  لكّنه  �سهداء كربالء,  كان في عداد  علّي  بن  اأّن محّمد  ذكر 

�سهداء كربالء. )ابن  يكون من  وبناًء على هذا, فال  القتال في كربالء,  يتمّكن من  لم  عّلته  وب�سبب  مري�سًا, 

�سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122(.

)7(  ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س112؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122.

)8(  العلوّي )العمرّي(, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س198؛ ابن عنبة, عمدة الطالب, �س332.
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. وعلى هذا الأ�سا�س, يبدو 
)1(

اأخبار عديدة تعود اإلى �سنواٍت بعد حادثة عا�سوراء

اأّن من ال�سعب القبول بدعوى ح�سور عمر بن علّي في كربالء.

:Q اأولد الإمام الح�سن

مّم���ن ق�سى �سهيدًا يوم عا�سوراء في ركاب الإمام الح�سين Q ثالثة من 

اأولد الإمام الح�سن Q, نذكر �سيئًا من اأحوال كّل واحٍد منهم تباعًا.

Q اأبو بكر بن الح�سن .(

ورد ف���ي اأكثر الم�سادر ا�سم »اأبي بك���ر« اإلى جانب »عبد اهلل« و»القا�سم«, في 

. لك���ّن بع�سهم جعل ا�سمه »عب���د اهلل«, اأو 
)2(
Q ع���داد اأولد الإمام الح�سن

. وعلى هذا ينبغ���ي اأن ُيقال باأّن 
)3(

»عب���د اهلل الأكب���ر«, وجع���ل »اأبا بكر« كنيًة ل���ه

الإم���ام الح�س���ن Q كان ل���ه ول���دان با�سم »عب���د اهلل«, وكالهم���ا كان مّمن 

ا�ست�سهد في يوم عا�سوراء. 

 .
)6(

 واأّم اإ�سحاق
)5(

. وا�سمها- ح�سبما ُذكر- ُنفيلة
)4(

اأّمه جارية

ذهب بع�سهم اإلى اأّن اأبا بكر والقا�سم بن الح�سن ابنان لأمٍّ واحدة, واأّن الإمام 

. قي���ل: اإّنه يوم عا�سوراء 
)7(

الح�سي���ن Q زّوج ابنت���ه �سكينة من اأبي بكر هذا

)1(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س150؛ العلوّي )العمرّي(, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س198؛ الطبر�سّي, 

اإعالم الورى باأعالم الهدى, �س212؛ الأربلي, ك�سف الغّمة, ج2, �س300؛ ابن عنبة, عمدة الطالب, �س332.

ابن  �س212؛  الهدى,  باأعالم  الورى  اأعالم  الطبر�سّي,  �س39؛  العرب,  اأن�ساب  جمهرة  الأندل�سّي,  حزم  ابن    )2(

�سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س34.

)3(  العلوّي )العمرّي( المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س201.

)4(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س150؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, 

ج5, �س468.

)5(  �سبط بن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س215.

)6(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س34.

)7(  العلوّي )العمرّي( المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س201.

نه�شة عا�شوراء
240



. وفي رواية الإمام الباقر Q اأّنه ا�ست�سهد بعد اأن رماه 
)1(

كان عمره 35 عامًا

.
)3 )2(

عبد اهلل بن عقبة الغنوّي

Q 2. القا�سم بن الح�سن

 .
)6(

. واإن نقل بع�سهم اأّن ا�سمها »نفيلة«
)5(

 ا�سمها نرج�س
)4(

اأّمه جارية

ل ُتعل���م �سنة ولدته ب�سكٍل دقي���ق. ذكر بع�سهم اأّنه لم يكن قد بلغ الحلم حين 

. وهناك راأي 
)8(

, ولكن جاء في بع�س الم�سادر اأّن عمره كان 16 عامًا
)7(

�سهادته

اآخر, وهو اأّن القا�سم ُولد في المدينة �سنة 44 للهجرة النبوّية, واأّنه عا�س في كنف 

, وكان عمره 
)9(

وال���ده حّتى �سنة �سهادته Q, اأي: ف���ي ال�سنة 50 من الهجرة

 ,Q اآنذاك �سّت �سنوات. واأّنه ترّبى بعد ذلك في ح�سن عّمه الإمام الح�سين

)1(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س400.

)2(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س87؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س109.

الح�سين  »ترجمة  �سعد,  )ابن  كربالء  �سهداء  من  اأي�سًا  هو  الح�سن  بن  بكر  اأبا  اأّن  الم�سادر  بع�س  في  جاء    )3(

تاريخ  الطبرّي,  �س87؛  الطالبّيين,  مقاتل  الأ�سفهانّي,  الفرج  اأبو  �س185؛   ,10 العدد  تراثنا,  مجّلة  ومقتله«, 

الأمم والملوك, ج5, �س448؛ �سبط بن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س254(. في المقابل ذهب بع�س الباحثين 

يكون هناك  اأن  قوّيًا  المحتمل  الح�سن, فمن  بن  بكر  اأبي  ا�سم  المتقّدمة  الم�سادر  في  ُيذكر  لم  اأّنه حيث  اإلى 

الح�سن؛  الح�سين بدًل من  اأن يكون قد ح�سل ت�سحيف في ال�سم, فُكتب  اأو  وا�ستباه في �سبط ال�سم,  خلط 

خرى, فاإّن قاتل كال 
ُ
اإذ الم�سهور اأّن الإمام الح�سن Q كان له ولد با�سم اأبي بكر. هذا من جهة. ومن جهٍة اأ

ال�سخ�سين الم�سّميين ب� اأبي بكر �سخ�س واحد, وهو عبد اهلل بن عقبة الغنوّي. )الري �سهرّي, مو�سوعة الإمام 

الح�سين Q ]بالفار�سّي[, ج7, �س136(.

الفرج  اأبا  اأي�سًا:  الإر�ساد, ج2, �س20. وراجع  المفيد,  ال�سيخ  والملوك, ج5, �س468؛  الأمم  تاريخ  الطبرّي,    )4(

الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س87 88.

)5(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س342.

)6(  �سبط بن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س215.

)7(  ابن �سعد, »ترجمة الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 10, �س183.

)8(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س342.

)9(  الخطيب البغدادّي, تاريخ بغداد, ج1, �س150. وفي بع�س الم�سادر: اأّنها كانت �سنة 49, )البالذرّي, اأن�ساب 

الطالبّيين,  مقاتل  الأ�سفهانّي,  الفرج  )اأبو   51 �سنة  كانت  اأّنها  بع�سها:  وفي   ,)300 �س299  ج3,  الأ�سراف, 

�س79؛ الخطيب البغدادّي, تاريخ بغداد, ج1, �س151(.
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طبقًا لو�سّية الإمام الح�سن Q له, والتي جاء فيها: »فاإّني اأُو�سيك يا ح�سين 

. ُو�سف 
)1(

بمن خّلْفُت من اأهلي وولدي واأهل بيتك... وتكون لهم خلفاً ووالداً«

.
)2(

القا�سم بن الح�سن Q في الكلمات باأّنه و�سيم واأّن وجهه كاأّنه �سّقة قمر

كان القا�سم اإلى جانب عّمه الإمام الح�سين Q حين هجرته من المدينة 

اإلى مّكة, ثّم من مّكة اإلى كربالء, وفي يوم عا�سوراء برز اإلى ميدان المعركة بعد 

اأن اأخذ الإذن من عّمه بالبراز. ورغم �سغر �سّنه, اإّل اأّنه قاتل قتال الأبطال حّتى 

اًل في حوادث يوم عا�سوراء. التحق بركب �سهداء كربالء, كما ذكرناه مف�سّ

ولم يرد في الم�سادر �سيء عن تفا�سيل الحياة الق�سيرة التي عا�سها القا�سم 

.Q بن الح�سن

Q 3. عبد اهلل بن الح�سن

�سر 
ُ
, اأو »حبيبة«, مّمن اأ

)4(

 ُتدعى »نفيلة«
)3(

ذكر بع�سهم اأّن اأّمه كانت جارية

 .
)6(

. فيما ذكر اآخرون اأّن اأّمه هي ابنة �سليل بن عبد اهلل البجلّي
)5(

من الحب�سة

وف���ي يوم عا�سوراء, نظر عب���د اهلل بن الح�سن- وكان اآن���ذاك غالمًا لم يبلغ 

 ,
)8(

- اإلى عّم���ه الح�سين Q فراآه وحي���دًا, وقد اأحدق ب���ه الأعداء
)7(

الحل���م

)1(  ال�سيخ الطو�سّي, الأمالي, �س160.

)2(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س88؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س447؛ ال�سيخ المفيد, 

الإر�ساد, ج2, �س107.

)3(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س150؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل 

الطالبّيين, �س89؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س468؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س20.

)4(  �سبط ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س215.

)5(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س342.

)6(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س89.

)7(  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س110.

)8(  الم�سدر نف�سه. وراجع اأي�سًا: اأبا الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س116.
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, و�سربه اأبجر بن 
)1(

فخرج م�سرعًا لنجدة عّمه, فرماه حرملة بن كاهل بال�سهم

كعب بال�سيف, حّتى ق�سى �سهيدًا.

وق���د ورد في بع����س الم�سادر اأّن الإمام الح�سي���ن Q قبل �سهادته زّوجه 

 .
)2(

من ابنته �سكينة

لكن طبقًا لما ُنقل في اأكثر كتب التواريخ المعتبرة, فاإّن عبد اهلل لم يكن بالغًا 

اآن���ذاك, ما يبّعد فر�سّية ح�سول هذا الزواج. فل���و �سّحت حادثة زواج اأخيه اأبي 

بك���ر من �سكينة, لكان من القريب اأن ُيّدعى ح�سول ا�ستباه في النقل وخلٍط بين 

الحادثتين.

:Q اأولد الإمام الح�سين

). علّي بن الح�سين Q الم�سهور بـ »علّي الأكبر«

الم�سهور اأّن علّي بن الح�سين Q الملّقب ب� »الأكبر« هو اأكبر اأولد الإمام 

.
)3(
Q الح�سين

كان عل���ّي الأكب���ر �ساّبًا �سالحًا ر�سي���دًا �سجاعًا �سادقًا نقّي���ًا اأمينًا. ونقراأ في 

.
)4( 

زيارته: »ال�سالم عليك اأّيها ال�سّديق الطّيب الزكّي الحبيب المقّرب..«

 الأكب���ر �سبيهًا بر�س���ول اهلل P, في �سكل���ه و�سمائله, كما في 
ّ
وكان عل���ي

اأخالقه و�سلوكه, حّتى اإّن اأهل البيت R  كّلما كانوا ي�ستاقون لروؤية ر�سول 

 Q كانوا ينظرون اإلى وجهه. ي�سهد لذلك قول الإمام الح�سين P اهلل

)1(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س150؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل 

قتلى  على  الملهوف  طاوو�س,  ابن  ال�سّيد  �س468؛  ج5,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,  �س88؛  الطالبّيين, 

الطفوف, �س173.

)2(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س416؛ العلوّي )العمرّي(, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س201.

)3(  �سنبحث هذا البحث تف�سياًل فيما ياأتي.

)4(  ال�سهيد الأّول, المزار: �س145 146.
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في���ه يوم برز اإلى مي���دان الحرب يوم عا�سوراء: »الّلهّم ا�سهد فقد برز اإليهم 

غالم اأ�سبه النا�ص َخْلقاً وُخلقاً ومنطقاً بر�سولك، وكّنا اإذا ا�ستقنا اإلى نبّيك 

.
)1(

نظْرنا اإليه«

 
ّ
. وفي روايٍة لأبي حمزة الثمالي

)2(

ذك���ر الموؤّرخون اأّن كنيته »اأبو الح�س���ن«

 الأكبر: »�سّلى اهلل عليك 
ّ
عن الإمام ال�سادق Q اأّنه قال في زيارته لعلي

 بن 
ّ
. وقد ذكروا اأّن علّي���ًا الأكبر هو مّمن روى عن جّده علي

)3(

ي���ا اأب���ا الح�سن«

.
)4( 
Q اأبي طالب

وح�سبم���ا نقله اأكثر الموؤّرخين, فاإّن اأّم عل���ّي الأكبر هي ليلى ابنة اأبي مّرة بن 

. واأّم ليلى هي »ميمون���ة«, المعروفة ب���� »اأّم �سيبة« 
)5(

ع���روة بن م�سع���ود الثقف���ّي

. وعلى هذا, فهي من ن�سب اأ�سراف 
)6(

ابن���ة اأبي �سفيان �سخر بن حرب بن اأمّي���ة

)1(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الملهوف على قتلى الطفوف, �س166. وراجع اأي�سًا: ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س114؛ 

الخوارزمّي, مقتل الح�سين, ج2, �س30. وقد نقل اأبو الفرج الأ�سفهانّي اأي�سًا عباراٍت بهذا الم�سمون )اأبو الفرج 

الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س115(.

)2(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س80.

)3(  ابن قولويه القّمّي, كامل الزيارات, الباب 79, �س416, ح 639.

)4(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س81؛ محّمد بن من�سور الحّلّي, ال�سرائر, ج1, �س655.

اأبو الفرج  )5(  اليعقوبّي, تاريخ اليعقوبّي, ج2, �س246 247؛ خليفة بن خّياط, تاريخ خليفة بن خّياط, �س179؛ 

الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س80؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س106؛ الطبر�سّي, تاج المواليد, �س34؛ 

ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س569؛ ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س201. ُيذكر اأّن بع�س الم�سادر 

�سبط  �س182؛   ,10 العدد  تراثنا,  مجّلة  ومقتله«,  الح�سين  »ترجمة  �سعد  )ابن  »اآمنة«  بلفظ  اأّمه  ا�سم  اأثبتت 

ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س277(. واأثبت ابن �سهراآ�سوب في المناقب ا�سمها بلفظ »�سهر بانويه« )ابن 

�سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س118(. لكّن ا�سم ليلى هو الأ�سهر من بين كّل هذه الأ�سماء.

)6(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س80؛ خليفة بن خّياط, تاريخ خليفة بن خّياط, �س179؛ اأبو ن�سر 

اأبي  اأبي مّرة هي ابنة اأخت معاوية بن  البخارّي, �سّر ال�سل�سلة العلوّية, �س30. وعلى هذا الأ�سا�س, فليلى بنت 

ْولى النا�س 
َ
�سفيان. ولذا ُروي اأّن معاوية قال يومًا في مجل�ٍس له: من اأحّق النا�س بهذا الأمر؟ قالوا: اأنت, قال: ل, اأ

بهذا الأمر علّي بن الح�سين بن علّي, جّده ر�سول اهلل, وفيه �سجاعة بني ها�سم, و�سخاء بني اأمّية, وزهو ثقيف. 

اأّن  ُيثبت �سمنًا  اأن  اأراد بهذا الكالم  اأّن معاوية  )اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س80(. ول يخفى 

ال�سخاء كان من �سفات بني اأمّية!
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. واأّما اأبو ليلى, فهو اأبو مّرة بن عروة بن م�سعود الثقفّي, كانت ولدته 
]مّك���ة[)1(

, وبعد اأن ا�ست�سه���د والده عروة التحق واأخ���اه اأبا ُمَليح 
)2(
P ف���ي ع�سر النب���ّي

.
)3(

بر�سول اهلل P, فاأخبرهما P بمقتل اأبيهما, ثّم اأ�سلما, وعادا اإلى الطائف

عطي- كما ورد في بع�س الأخب���ار- علّي الأكبر في يوم 
ُ
ولأج���ل هذا الن�س���ب اأ

.
)5(

 من بني اأمّية
)4(

عا�سوراء كتابًا بالأمان

)1(  لأّن جّدها عروة هو اأحد الرجلين العظيمين في الطائف ومّكة, والذي قالت فيه قري�س وفي الوليد بن المغيرة 

على ما حكى القراآن الكريم : { ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ } )الزخرف, الآية:31(.

وبناًء على اأحد تف�سيرات هذه الآية, المق�سود من القريتين فيها مّكة والطائف, والرجل العظيم الآخر هو الوليد 

بن المغيرة المخزومّي, الذي كان من الأ�سراف في قومه, ومن اأ�سحاب المال والثروة, حّتى اإّنه كان يك�سو الكعبة 

وحده. )ابن حجر الع�سقالنّي, الإ�سابة, ج4, �س406 407(.

ولأّن عروة كان من الأ�سراف في قومه اأي�سًا, فقد اأر�سلته قري�س في واقعة الحديبية لتوقيع عقد ال�سلح نيابًة 

عنها مع ر�سول اهلل P, وكان كافرًا اآنذاك. لكّنه اأ�سلم في ال�سنة التا�سعة للهجرة, واأعلن اإ�سالمه على �سطح 

داره, ودعا اأهل قبيلته اأي�سًا اإلى اعتناق الإ�سالم, وعندها رماه اأحدهم ب�سهٍم, فاأ�ساب ال�سهم قلبه, وهوى اإلى 

الأر�س غارقًا بدمه )البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س76(. فقيل له: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة اأكرمني 

اهلل بها, و�سهادة �ساقها اهلل اإلّي. فلي�س فّي اإّل ما في ال�سهداء الذين ُقتلوا مع ر�سول اهلل قبل اأن يرتحل عنكم, 

فادفنوني معهم, فدفنوه معهم. قال فيه ر�سول اهلل P: مثل عروة في قومه مثل �ساحب يا�سين, دعا قومه اإلى 

اأ�سلم  اإمتاع الأ�سماع, ج2, �س84(. ولّما  اهلل فقتلوه. )ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج5, �س504؛ المقريزّي, 

وخلِّ  اأربعًا,  منهّن  اختر  له:  قال   P الأعظم  النبّي  لكّن  قري�س,  منهّن من  اأربع  ن�سوة,  تحته ع�سر  كان  عروة 

�سائرهّن. فاختار عروة منهّن اأربعًا, منهن ابنة اأبي �سفيان �سخر بن حرب بن اأمّية. )ابن حجر الع�سقالنّي, 

الإ�سابة, ج8, �س159(.

)2(  ابن عبد البّر, ال�ستيعاب, ج4, �س317؛ ابن الأثير, اأ�سد الغابة, ج5, �س284.

)3(  ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج5, �س504؛ المقريزّي, اإمتاع الأ�سماع, ج14, �س30.

)4(  من الأ�ساليب التي اعتمدها العدّو في واقعة عا�سوراء, في اإطار �سّن نوع من اأنواع الحرب النف�سّية التي تهدف 

اإلى اإ�سعاف نفو�س اأ�سحاب الإمام الح�سين Q لإرغامهم على ال�ست�سالم, اأ�سلوب ال�سعي من اأجل تفريق 

ة بني ها�سم؛ اإذ كّلما قّل اأ�سحاب الإمام Q وتفّرقوا عنه, ول �سّيما  اأن�سار الإمام Q من حوله, وبخا�سّ

خرى, كان من ال�سهل 
ُ
اأ اأ�سهل, ومن جهٍة  كبار رجالت بني ها�سم, كّلما كان الق�ساء على من بقي منهم معه 

حينئٍذ اّتهام الإمام Q بالنقالب والتاآمر على نظام الحكم والخالفة, وبالتالي: كان من ال�سهل اأي�سًا تبرئة 

يزيد وزبانيته. والم�سهور اأّن بني اأمّية في يوم تا�سوعاء بعثوا بكتاب اأماٍن اإلى اأبي الف�سل العّبا�س Q, لكّن 

م�ساعيهم هذه باءت بالف�سل.

)5(  تجد تف�سيل هذه الحادثة في الجزء الأّول من كتاب تاريخ قيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q بالفار�سّية, 

في حوادث يوم عا�سوراء.
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ل وج����ود في الم�سادر التاريخّية القديمة لأّي خبٍر معتدٍّ به عن ح�سور ليلى اأّم 

عل����ّي الأكبر في كربالء. وحده اب����ن �سهر اآ�سوب نقل في مو�سٍع من كتابه خبرًا دّل 

على اأّن اأّم عليٍّ الأكبر- والتي ذكر هو اأّن ا�سمها كان »�سهربانويه«- كانت حا�سرًة 

. وهو قول تفّرد به ابن �سهر اآ�سوب.
)1(

في كربالء, واأّنها �سهدت مقتل ولدها

ويختل���ف الموؤّرخ���ون واأرباب الن�سب في عمر علّي الأكب���ر حين �سهادته, على 

اأقوال. 

 .
)2(

فذك���ر بع�سه���م اأّن ولدت���ه كانت في ع�س���ر خالفة عثم���ان )25- 35 هـ 

وذك���ر ابن الأعثم والخوارزمي وابن �سه���ر اآ�سوب اأّن عمره حين �سهادته كان 18 

. واأّما ال�سيخ المفي���د )بح�سب ما جاء في بع�س ن�س���خ كتاب الإر�ساد-, 
)3(

عام���ًا

. وذكر ابن 
)4(

وكذل���ك ال�سي���خ الطبر�سّي, فذك���را اأّن عمره اآنذاك كان 19 عام���ًا

. ونقل ابن �سهر اآ�سوب قوًل 
)5(

نم���ا اأّن عمره حين���ذاك كان اأكثر من ع�سر �سنوات

)1(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س257.

)2(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س81؛ محّمد بن من�سور الحّلّي, ال�سرائر, ج1, �س655؛ عبد الرّزاق 

تاأليف  من  ال�سيعة,  اأني�س  كتاب  من  خّطّية  ن�سخٍة  عن  المقّرم  ونقل  �س255.   ,Q الح�سين  مقتل  المقّرم, 

محّمد عبد الح�سين الجعفرّي الطّيارّي الهندّي الكربالئّي, من م�سّنفي عهد فتح علي �ساه القاجارّي, اأّن ولدة 

علّي الأكبر كانت يوم 11 �سعبان من العام 33 ه�. راجع حول هذا الكتاب: اآقا برزك الطهرانّي, الذريعة, ج2, 

�س458, رقم 1778.

)3(  ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س114؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س118. وقد قبل الموؤّرخون 

المتاأّخرون واأرباب المقاتل هذا القول اأي�سًا )خواندمير, حبيب ال�سير, ج2, �س54؛ ماّل ح�سين واعظ كا�سفي, 

رو�سة ال�سهداء, �س337؛ المجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س42. وله اأي�سًا: جالء العيون, �س199؛ ال�سّيد مح�سن 

الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج1, �س607(.

واأي�سًا )ط دفتر  1399 ه�(  للمطبوعات, بيروت,  الأعلمي  الثالثة, موؤ�ّس�سة  الإر�ساد )الطبعة  المفيد,  ال�سيخ    )4(

ن�سر فرهنك ا�سالمى, طهران, 1378 ه� �س(, ج2, �س157. وكذلك )ط دار الكتب الإ�سالمّية, طهران, 1377 

عليهما  اعتمد  الّلتين  الن�سختين  في  لكن  الهدى, �س242.  باأعالم  الورى  اإعالم  الطبر�سّي,  ه� �س(, �س222؛ 

التحقيق في ط موؤ�ّس�سة اآل البيت R  ورد لفظ »ب�سع ع�سرة« بدًل من »ت�سع ع�سرة«, و»ب�سع« ُتطلق على العدد 

ما بين ثالث اإلى ت�سع, فيكون عمر علّي الأكبر Q حين �سهادته ما بين 13 اإلى 19 عامًا.

)5(  ابن نما, مثير الأحزان, �س68.
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, وذكر ابن فندق اأّنه عا�س 23 
)1(

اآخ���ر مفاده اأّن علّي الأكبر كان عمره 25 عام���ًا

 .
)2(

عامًا

ولأجل هذا الختالف في الأخب���ار والمنقولت التاريخّية, اختلفت تحديدات 

 
)6(

 و52
)5(

 و91
)4(

 و81
)3(

المعا�سرين لعمر علّي الأكبر حين �سهادته, فُحّدد ب� 71

.
)7(

و72 عامًا

وقد اأ�سلفن���ا اأّن اأبا الفرج الأ�سفهانّي وابن اإدري�س الحّلي ذهبا اإلى اأّن ولدته 

, وعل���ى هذا الأ�سا�س, فحّتى لو اعتبرنا اأّن ولدة 
)8(

كان���ت في عهد خالفة عثمان

عل���ّي الأكب���ر كانت في ال�سنة الأخيرة م���ن خالفة عثمان, اأي: ع���ام 35 ه�, فاإّنه 

يكون قد عا�س 25 عامًا على اأقّل تقدير.

خ���رى, وا�ستن���ادًا اإلى بع�س ال�سواه���د الآتي ذكرها, ف���اإّن علّي 
ُ
 وم���ن ناحيٍة اأ

الأكبر Q كان اأكبر �سّنًا من اأخيه الإمام ال�سّجاد Q, وبح�سب الروايات 

المعتب���رة, كانت ولدة الإمام ال�سّج���اد Q �سنة 38 ه�, وكان عمره ال�سريف 

. وعليه, فالقول 
)9(

حين �سه���ادة اأبيه الإمام الح�سين Q اأكثر م���ن 23 عامًا

باأّن عمر علّي الأكبر حين �سهادته كان 25 اأو 27 عامًا يبدو واقعّيًا اأكثر من �سائر 

الأقوال والآراء.

)1(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س118.

)2(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س397.

)3(  الفا�سل الدربندّي, اإك�سير العبادات في اأ�سرار ال�سهادات, ج2, �س665؛ ال�سّيد مح�سن الأمين, اأعيان ال�سيعة, 

ج1, �س607.

)4(  ال�سّيد مح�سن الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج1, �س607.

)5(  الم�سدر نف�سه.

)6(  الم�سدر نف�سه.

)7(  عبد الرّزاق المقّرم, مقتل الح�سين Q, �س255.

)8(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س81؛ محّمد بن من�سور الحّلّي, ال�سرائر, ج1, �س655.

)9(  ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج5, �س212؛ اأبو ن�سر البخارّي, �سّر ال�سل�سلة العلوّية, �س31؛ التميمّي المغربّي, 

�سرح الأخبار, ج3, �س154, 196, 266.
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هل كان علّي الأكبر اأكبر �سّنًا من الإمام ال�سّجاد Q؟

ذه���ب بع����س الموؤّرخين وعلم���اء الرجال م���ن ال�سيعة اإل���ى اأّن ال�س���اّب الذي 

ا�ست�سه���د في كربالء هو »علّي الأ�سغر«, واأّما »علّي الأكبر«, فهو لي�س اإّل الإمام 

 .
)1(
Q زين العابدين

ف���ي مقابل ذلك, ذهب كثير م���ن الموؤّرخين وعلماء الن�س���ب, من المتقّدمين 

والمتاأّخري���ن, اإلى اأّن »علّي���اً الأكبر« هو من ق�سى �سهيدًا في كربالء, واأّن الإمام 

. ومّما يوؤّيد 
)2(

زين العابدين Q هو ف���ي الحقيقة الم�سّمى ب� »علّي الأ�سغر«

هذا الراأي: كالم الإمام ال�سّجاد Q في مجل�َسي يزيد وابن زياد, والذي قال 

.
)3(

فيه Q: »كان لي اأخ ُيقال له: علّي، اأكبر مّني، قتله النا�ص«

)1(  ال�سيخ ال�سدوق, الأمالي, المجل�س 30, �س226؛ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س114 و 135؛ ال�سيخ الطو�سّي, 

داود,  ابن  رجال  الحّلّي,  داود  ابن  �س152؛  ج3,  الأخبار,  �سرح  المغربّي,  التميمّي  �س102؛  الطو�سّي,  رجال 

�س136؛ العاّلمة الحّلّي, خال�سة الأقوال في معرفة الرجال, �س174. لكّن بع�س علماء ال�سيعة, كابن اإدري�س 

الحّلّي ا�ست�سكلوا في هذا القول )ال�سرائر, ج1, �س655 656(. وُيعّد محّمد بن علّي العلوّي )العمرّي( اأحد الذين 

ا�ست�سكلوا اأي�سًا في هذا القول. )العلوّي )العمرّي( المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س281(.

)2(  ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج5, �س211؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س361 362 و411؛ الدينورّي, 

الأمم والملوك, ج5,  تاريخ  اليعقوبّي, ج2, �س246 247؛ الطبرّي,  تاريخ  اليعقوبّي,  الأخبار الطوال, �س382؛ 

�س446. وله اأي�سًا: المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ ال�سحابة والتابعين, �س24 و 119. وراجع اأي�سًا: ابن 

اأبا  الهداة, �س108؛  الأئّمة  المعجزات في مناقب  نوادر  الإمامّي,  الطبرّي  الفتوح, ج5, �س123؛  اأعثم, كتاب 

ن�سر البخارّي, �سّر ال�سل�سلة العلوّية, �س30 )واإن كان هو انتهى اإلى ت�سحيح كون الإمام ال�سّجاد Q هو الأخ 

120؛ مطّهر بن طاهر المقد�سّي, البدء والتاريخ,  اأبا الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س80 و  الأكبر(؛ 

الكبير,  دم�سق  تاريخ  ع�ساكر,  ابن  �س281؛  الطالبّيين,  اأن�ساب  في  المجدي  )العمرّي(  العلوّي  �س11؛  ج6, 

ج44, �س148؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س85 و 122؛ �سبط بن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, 

ال�سفدّي,  اأيبك  بن  خليل  388؛  و  الرجال, ج20, �س384  اأ�سماء  في  الكمال  تهذيب  المزي,  258؛  و  �س256 

الوافي بالوفيات, ج20, �س231؛ ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س200, 202, 206؛ ابن خ�ّساب, تاريخ مواليد 

الأئّمة, �س21؛ المقريزّي, اإمتاع الأ�سماع, ج6, �س269؛ ال�سالحّي ال�سامي, �سبل الهدى والر�ساد, ج11, �س81.

)3(  ح�سبما جاء في بع�س الأخبار, فاإّن هذا الحديث جرى في الكوفة بين الإمام ال�سّجاد Q وعبيد اهلل بن زياد 

)الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج11, �س630؛ ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س211(. لكّن بع�سهم ذكر اأّن 

 ,Q هذا الحديث قد جرى في ال�سام اأي�سًا, عندما اأدخلوا ال�سبايا على يزيد, واأّن يزيَد دعا بعلّي بن الح�سين

فقال: ما ا�سمك؟ فقال: علّي بن الح�سين, قال: اأولم يقتل اهلل علّي بن الح�سين؟ قال: قد كان لي اأخ اأكبر مّني 

ي�سّمونه علّيًا, فقتلتموه. )اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س120(.

نه�شة عا�شوراء
248



وا�ستند ابن اإدري�س الحّلّي اإلى ما قاله الن�ّسابون واأ�سحاب ال�سير والتواريخ, 

فذه���ب اإل���ى اأّن عل���ّي ب���ن الح�سين ال���ذي ا�ست�سهد بالط���ّف هو عل���ّي الأكبر, ل 

ْولى من الرجوع اإلى قول 
َ
الأ�سغر. وذكر اأّن الرجوع اإلى قول اأهل هذه ال�سناعة اأ

اأع���الٍم كال�سي���خ المفيد رحمه اهلل  مّمن لم يكن من اأه���ل الخت�سا�س في هذا 

.
)1(

المجال

وذه���ب المحّقق الت�سترّي رحم���ه اهلل اإلى اأّن الإمام زين العابدين Q هو 

علّي الأ�سغر, محتماًل اأّن الداعي لمن قال باأّنه Q هو علّي الأكبر, هو ورود 

الخب���ر بوجوب كون من ي�ستخلف���ه الإمام هو الولد الأكب���ر. ولذا ذهب جمع بعد 

�سهادة الإمام ال�سادق Q اإلى اإمامة ابنه عبد اهلل الأفطح؛ لكونه اأكبر من 

.Q الإمام الكاظم

ولكن ُيرّد عليهم:

به  اأّوًل: اإّن مج���ّرد كون���ه اأكبر ل يكون �سببًا لإمامته. بل الإم���ام اإّنما هو من ن�سّ

اهلل تعال���ى لالإمام���ة. ومن هنا, كان ل بّد في اإثب���ات الإمام من وجود ن�سٍّ 

عليه بخ�سو�سه من الإمام ال�سابق. ومثل هذا الن�ّس ل وجود له, ل بالن�سبة 

اإلى عليٍّ الأكبر ول بالن�سبة اإلى عبد اهلل الأفطح.

وثاني���اً: عل���ى تقدي���ر الت�سليم بهذا الخب���ر, فاإّن المراد به م���ا اإذا لم يكن الولد 

الأكبر ذا عاهة ج�سدّية, وقد كان عبد اهلل اأفطح. كما اأّن المراد بال�ستراط 

هو حين الموت, ولم يكن هناك اأحد اأكبر من الإمام ال�سّجاد Q حين 

.
)2(
Q سهادة اأبيه, فلم يكن الإمام غيره�

)1(  محّمد بن من�سور الحّلّي, ال�سرائر, ج1, �س655.

)2(  محّمد تقي الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج7, �س420.
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وهن���اك م�ستند اآخر تم�ّسك به بع�سه���م, وهو عبارة عّما ورد في زيارة الإمام 

الح�سي���ن Q الت���ي نقلها في كت���اب »اإقب���ال الأعمال« عن كت���اب »مخت�سر 

���ة بيوم عا�سوراء, وفيه���ا: »وعلى َوَلدك  المنتخ���ب« ف���ي زياراته Q الخا�سّ

.
)1(

علّي الأ�سغر الذي ُفِجْعَت به«

وفي مقام الجواب ل بّد من اأن ُيقال:

اأّوًل: اإّن ه���ذه الزيارة الم�سار اإليها لي�س���ت م�سندًة اإلى مع�سوم Q, ولعّلها 

من اإن�ساء بع�س العلماء.

وثاني���اً: الظاه���ر اأّن كلم���ة »الأ�سغ���ر« كانت حا�سي���ًة اجتهادّية- اأخ���ذًا من قول 

.
)2(

ال�سيخين وابن طاوو�س والعاّلمة واأمثالهم- ثّم ُخلطت بمتن الزيارة

Q اأولد علّي الأكبر

تق���ّدم اأّن كنيت���ه Q هي »اأب���و الح�س���ن«. وبالرغم م���ن اأّن الكنية في لغة 

العرب وثقافتهم ل يجب بال�سرورة اأن تكون حاكيًة عن البن الن�سبّي ل�ساحبها, 

اإّل اأّن���ه يبقى من المحتمل اأّنه Q كان له ولد با�سم »ح�سن«. وي�سهد ل�سّحة 

ه���ذا الحتمال الرواية الت���ي رواها اأحمد بن محّمد بن اأب���ي ن�سر البزنطّي عن 

الإم���ام الر�سا Q, والت���ي تدّل على اأّن علّيًا الأكب���ر Q كانت له جارية 

.
)3(

تزّوجها وكان له منها ولد

)1(  ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال الح�سنة, ج3, �س71؛ المجل�سّي, بحار الأنوار, ج98, �س314 315.

)2(  محّمد تقي الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج7, �س421.

)3(  عن اأحمد بن محّمد بن اأبي ن�سر ]البزنطّي[, عن اأبي الح�سن الر�سا Q, قال: »�ساأْلُته عن الرجل يتزّوج المراأة 

ويتزّوج اأّم ولد اأبيها ]اأّم الولد هي الجارية التي اأنجبت من مالكها[؟ فقال: ل باأ�س بذلك, فقْلُت له: بلَغنا عن اأبيك 

]يعني:  الح�سن  ولد  واأّم    L علّي  بن  الح�سن  ابنة  تزّوج   ]Q ال�سّجاد  ]الإمام    L الح�سين  بن  علّي   اأّن 

بن  علّي  تزّوج  اإّنما  هكذا,  لي�س  فقال:  عنها,  اأ�ساألك  اأن  �ساألني  اأ�سحابنا  من  رجاًل  اأّن  وذلك   ,]Q  المجتبى 

الح�سين L  ]الإمام ال�سّجاد Q[ ابنة الح�سن واأّم ولد لعلّي بن الح�سين المقتول عندكم ]يعني: زوجة علّي 

الأكبر Q[...«. الخبر. )الكلينّي, الفروع من الكافي, ج5, �س361, باب الرجل يتزّوج المراأة ويتزّوج اأّم ولد اأبيها(. 

وكما ذكرنا, فاإّن م�سطلح »اأّم الولد« ل ُيطلق على اأّية جارية, بل على الجارية التي اأنجبت من مولها. وهذا الحديث 

�ساهد وا�سح على اأّن علّيًا الأكبر Q كانت له جارية, واأّنه اأولدها. )عبد الرّزاق المقّرم, علّي الأكبر, �س19 20(.
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خرى واردة عن الإمام ال�سادق Q في 
ُ
ويمكن اأن ُي�ساف اإلى ذلك فقرة اأ

زي���ارة علّي الأكبر, وهي توؤّكد الحتمال المذكور, وفيها: »�سّلى اهلل عليك وعلى 

عترت���ك واأهل بيتك واآبائ���ك واأبنائك واأّمهاتك الأخيار الذين اأذهب اهلل عنهم 

.
)1(

الرج�ص وطّهرهم تطهيراً«

وبالتدقيق في هذا المقطع من الزيارة يمكن لنا اأن ن�ستنتج عددًا من النقاط 

المهّمة:

اأ- كلم���ة »اأبنائ���ك« الواردة في هذه الزيارة ال�سريفة لفظها لفظ الجمع, والجمع 

بح�س���ب قواعد الّلغة العربّية ل ي�س���دق اإّل على اأكثر من اثنين, فتدّل على اأّن 

علّي الأكبر كان له اأكثر من ولدين.

ب- ف���ي المراد من كلمة »اأبنائك« احتم���الن, اأّولهما: اأن يكون المق�سود اأبناءه 

الذي���ن هم م���ن �سلبه فقط. والثان���ي: اأن يكون المق�س���ود البقّية الباقية من 

ن�سل���ه Q. لكّن الحتمال الأّول اأقوى؛ لأّن كلمة »ابن« اإّنما تدّل عرفًا على 

.
)2(

البن ال�سلبّي لالإن�سان

ج- كم���ا اأّن كلمة »عترتك«- بمعن���ى: ذّرّيتك واأ�سرتك- الواردة في هذا المقطع 

من الزيارة, تدّل على اأّن علّيًا الأكبر Q كان قد �سّكل اأ�سرًة وعائلة, ولول 

ذلك, لما �سّح ا�ستعمال هذه العبارة في المقام.

وعموم���ًا, فال ي�سع العارف با�ستعمالت الّلغ���ة وقواعد البالغة ومقت�سيات كالم 

الع���رب اإّل اأن ي���رى في هذه الجمل���ة الواردة عن الإم���ام Q خير �ساهد 

.
)3(

ودليل على �سّحة هذا المّدعى

)1(  ابن قولويه القّمّي, كامل الزيارات, �س416.

)2(  عبد الرّزاق المقّرم, علّي الأكبر, �س20 21.

)3(  الم�سدر نف�سه, �س21.
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2. الطفل الر�سيع

من الم�سائب العظمى يوم عا�سوراء, ومن الحوادث الم�سلَّمة في ذلك اليوم, 

�سهادة طفل الإمام الح�سين Q الر�سيع. وقد قتله اأفراد جي�س ابن �سعد بال 

رحمة. فاأ�سافوا جناية اأخرى ل ُتغتفر اإلى جناياتهم.

وح���ول كيفّية �سهادة الطفل الر�سيع فاإّن بالإم���كان الح�سول على قولين مّما 

ذكرته الم�سادر القديمة, اأحدهما:

اأّن الطف���ل الر�سي���ع ا�ست�ُسهد بينم���ا كان على باب الخيمة ف���ي ح�سن الإمام 

 .Q الح�سين

.
)1(

وقد طرح هذا القول اأكثر اأ�سحاب المقاتل والموؤّرخين بتفاوت ي�سير

ثانيهم���ا: اأّن الطف���ل الر�سي���ع اأ�سيب ب�سهم من الأعداء بينم���ا كان على يدي 

الإمام الح�سين Q في �ساحة القتال, فا�سُت�سهد.

وهنا نقّدم تو�سيح كال القولين وبالترتيب:

1- �سهادة الطفل الر�سيع على باب الخيمة:

ف���ي رواية اليعقوبي والف�سي���ل بن الزبير اأّن هذا الطفل ول���د في ذلك اليوم, 

واأّنه اأ�سيب بال�سهم عندما اأخذه الإمام بين يديه:

وكان ولد الح�سين بن علّي Q في الحرب, فاأتي به وهو قاعد, واأخذه في 

حجره ولّباه بريقه, و�سّماه عبد اهلل, فبينما هو كذلك اإذ رماه حرملة بن الكاهل 

)1( ابن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س119 120.
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, فنزع الح�سين ال�سه���م من حلقه, وجعل يلّطخه بدمه يقول: 
)2(

 فنحره
)1(

ب�سه���م

»واهلل لأنت اأكرم على اهلل من الناقة، ولمحّمد اأكرم على اهلل من �سالح!«, ثّم 

 Q وفي رواية الف�سيل: واأخذ الح�سين ..
)3(

اأت���ى فو�سعه مع ولده وبني اأخيه

دمه, فجمعه ورمى به نحو ال�سماء, فما وقعت منه قطرة اإلى الأر�س. قال ف�سيل: 

وحّدثن���ي اأبو الورد: اأّنه �سمع اأبا جعفر يقول: »لو وقع���ت منه اإلى الأر�ص قطرة 

.
)4(

لنزل العذاب«

وذكر موؤّرخون اآخرون اأّن �سهادته كانت على باب الخيمة:

كتب الطبرّي يقول: 

تي ب�سبّي له فاأجل�س���ه في حجره زعموا اأّنه عبد اهلل بن 
ُ
 ولّم���ا قعد الح�سين اأ

الح�سين )قال اأبو مخنف( قال عقبة بن ب�سير الأ�سدّي: قال لي اأبو جعفر محّمد 

ب���ن عل���ّي بن الح�سين: »اإّن لنا فيك���م يا بني اأ�سد دماً«. ق���ال: قلت: فما ذنبي اأنا 

ف���ي ذل���ك رحمك اهلل يا اأبا جعفر وما ذلك؟ قال: »اأُت���ي الح�سين ب�سبّي له فهو 

في حجره اإذ رماه اأحدكم يا بني اأ�سد ب�سهم فذبحه فتلّقى الح�سين دمه فلّما 

)1( اأبو حنيفة الدينورّي الوحيد من الموؤّرخين المتقّدمين الذين ذكروا في كالمهم حول �سهادة الطفل الر�سيع �سفة 

فاأجل�سه في حجره, فرماه رجل من  له �سغير,  ثّم اعتّم بعمامة, وجل�س, فدعا ب�سبّي  اأ�سابه: قال:  الذي  ال�سهم 

بني اأ�سد, وهو في حجر الح�سين بم�سق�س, فقتله. وقال في الحا�سية: الم�سق�س ن�سل ال�سهم اإذا كان طوياًل غير 

عري�س. وفي المعاجم اأّن الم�سق�س هو ن�سل ال�سهم اإذا كان طوياًل ولي�س بالعري�س, فاإِذا كان َعري�سًا فهو الِمْعَبلُة 

)اأبو عبيد قا�سم بن �سالم الهروّي, غريب الحديث, ج2�س257؛ ابن منظور, ل�سان العرب, ج7, �س164(. 

واأّما تعبير »ثالث �ُسعب« والذي ُيذكر على المنابر وفي مجال�س العزاء فقد ورد في فقط في المقاتل المعا�سرة, 

)مال حبيب الكاظمّي, تذكرة ال�سهداء, �س218؛ محّمد باقر البيرجندّي, الكبريت الأحمر في �سرائط المنبر, 

الدينورّي.  قول  من  خذ 
ُ
اأ �سعب  ثالث  تعبير  اأّن  وُيحتمل  كذلك...  المعا�سرين  ال�سعراء  اأ�سعار  وفي  �س126(. 

)ديوان اأف�سح المتكّلمين, ميرزا جيحون, �س382(.

)2( اليعقوبّي, تاريخ اليعقوبي, ج2, �س245.

)3( الم�سدر نف�سه.

ر�سا  محّمد  ال�سّيد  تحقيق   ,2 العدد  تراثنا,  مجّلة   ,Q الح�سين  مع  قتل  من  ت�سمية  الزبير,  بن  الف�سيل   )4(

الجاللّي, �س150, وانظر: اأبا الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س90.
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م���الأ كّفي���ه �سّبه في الأر�ص ثّم قال: رّب اإن تُك حب�ست عّنا الّن�سر من ال�سماء 

)1(

فاجعل ذلك لما هو خير وانتقم لنا من هوؤلء الظالمين..«

 :Q هنّي عن الإمام الباقر وفي الخبر الذي نقله عّمار الدُّ

وج���اء �سه���م فاأ�ساب ابنًا له معه ف���ي حجره, فجعل يم�سح ال���دم عنه ويقول: 

.
)2(

»اللهّم احكم بيننا وبين قوم دعونا لين�سرونا فقتلونا..«

وقال ال�سيخ الطبر�سّي تبعًا لل�سيخ المفيد: 

ت����ي بابن����ه عب����د اهلل ب����ن
ُ
 ث����ّم جل�����س الح�سي����ن Q اأم����ام الف�سط����اط فاأ

الح�سي����ن Q وهو طفل, فاأجل�سه في حجره فرماه رج����ل من بني اأ�سد ب�سهم 

فذبحه, فتلّقى الح�سين Q دمه في كّفه فلّما امتالأ كفه �سّبه في الأر�س, ثّم 

ق����ال: »ي����ا رّب، اإن تكن حب�س����ت عّنا الّن�سر من ال�سماء فاجع����ل ذلك لما هو خير 

منه، وانتقم لنا من هوؤلء القوم الظالمين«, ثّم حمله حّتى و�سعه مع قتلى اأهل 

.
)3(

بيته

)1( الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س448.

)2( الم�سدر ال�سابق, �س389؛ اأبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزّي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, ج5, �س340؛ 

�سبط بن الجوزّي, تذكرة الخوا�س, ج2, �س164؛ ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س214.

�سعد  ابن  وقد ذكر  الهدى, �س243؛  باأعالم  الورى  اإعالم  الطبر�سّي,  الإر�ساد, ج2, �س108؛  المفيد,  ال�سيخ   )3(

هذه الحادثة باخت�سار. )ترجمة الح�سين ومقتله, مجّلة تراثنا الف�سلّية, �س10, �س182-. وقد اأورد ابن فّتال 

تي بابنه عبد اهلل بن الح�سين Q وهو 
ُ
الني�سابورّي هذه الحادثة وحذف منها دعاء الإمام في اآخرها, قال: فاأ

طفل فاأجل�سه في حجره, فرماه رجل من بني اأ�سد فذبحه, فتلّقى الح�سين �سلوات اهلل عليه دمه, فلّما مالأ كّفه, 

�سّبه في الأر�س وحملت الجماعة على الح�سين..)رو�سة الواعظين, ج1, �س188-. ولكن بناًء على ما قاله ابن 

نما: فتلّقى الح�سين Q الدم بكّفيه حّتى امتالأتا ورمى بالدم نحو ال�سماء )مثير الأحزان, �س70- وكذلك 

بناًء على ما ورد في رواية الف�سيل بن الزبير )من اأّن هذا الدم رفع اإلى ال�سماء ولم ينزل منه قطرة اإلى الأر�س- 

فال�سحيح اأّن الإمام Q رمى بالدم اإلى ال�سماء ليكون اهلل خير �ساهد وحاكمًا بينه وبين اأعدائه الذين قاموا 

بمثل هذا الظلم في حّق طفله الر�سيع. وعليه فلو كان الإمام يريد اأن ينزل الدم اإلى الأر�س فاإّنه كان �سينزل 

�ساء اأم اأبى, ولم يكن من حاجة اإلى اأن يمالأ الإمام كّفه من الدماء ليو�سله اإلى الأر�س.
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وق���د ذكر جماع���ة م���ن الموؤّرخين واأ�سح���اب المقاتل م���ن اأمثال اب���ن اأعثم 

والخوارزم���ّي والطبر�س���ّي وال�سّيد ابن طاوو�س اأّن �سه���ادة الطفل الر�سيع كانت 

عن���د وداع الإمام. وهو ما يمكن جمعه مع م���ا اأورده الطبرّي وال�سيخ المفيد ومع 

 .Q ما جاء في رواية الإمام الباقر

قال���وا: لما ُقتل اأ�سح���اب الح�سين Q واأقاربه وبقي فري���دًا لي�س معه اإّل 

ابنه علّي زين العابدين Q, وابن اآخر في الر�ساع ا�سمه عبد اهلل )اأو علّي(, 

نادى: »هل من ذابٍّ يذّب عن حرم ر�سول اهلل؟ هل من موّحٍد يخاف اهلل فينا؟ 

ه���ل م���ن مغيٍث يرج���و اهلل في اإغاثتنا؟ هل من معيٍن يرج���و اهلل في اإعانتنا؟« 

فارتفعت اأ�سوات الن�ساء بالعويل, فتقّدم اإلى باب الخيمة, وقال: »ناولوني ذلك 

الطف���ل )علّي���اً( حّتى اأودعه«, فناولوه ال�سبّي, فجع���ل يقّبله وهو يقول: »يا بنّي، 

ويل لهوؤلء القوم اإذا كان خ�سمهم محّمد P جّدك«, )فقام حرملة بن كاهل 

 ورم���ى الطفل ب�سهم( وقع في لّبة ال�سب���ّي فذبحه في حجره, فتلّقى 
)1(

الأ�س���دّي

الح�سي���ن Q ال���دم ثّم رمى به نح���و ال�سماء, وق���ال: »األله���ّم اإن حب�ست عّنا 

الّن�سر فاجعل ذلك لما هو خير لنا«.  ثّم نزل الح�سين عن فر�سه وحفر لل�سبّي 

...
)4(

 ودفنه
)3(

... و�سّلى عليه
)2(

بجفن �سيفه وزّمله بدمه

وفي رواية اأخرى: اأّن الح�سين Q تقّدم اإلى الخيمة وقال لزينب: »ناوليني 

ول���دي ال�سغير حّتى اأوّدع���ه«, فاأخذه واأوماأ اإليه ليقّبله فرماه حرملة بن الكاهل 

الأ�س���دّي لعنه اهلل تعالى, ب�سهم فوقع في نح���ره فذبحه, فقال لزينب: »خذيه«, 

)1( لم يتعّر�س ابن اأعثم والطبر�سّي ل�سم قاتله, واأّما �سبط بن الجوزّي فذكر اأّن ا�سمه هو هانئ بن ثبيت الح�سرمّي 

)تذكرة الخوا�س ج2, �س 174  175(, وكذلك ذكر اأبو الفرج الأ�سفهانّي في خبره المخت�سر اأّن قاتل الطفل 

الر�سيع هو عقبة بن ب�سر )ب�سير( )مقاتل الطالبّيين �س 90(.

)2( الطبر�سّي, الحتجاج, ج2, �س101.

)3( الخوارزمّي, مقتل الح�سين, ج2, �س37. ولم يذكر الطبر�سّي �سالة الإمام عليه.

)4( ابن اأعثم, كتاب الفتوح, ج5, �س115.
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ثّم تلّقى الدم بكّفيه فلّما امتالأتا رمى بالدم نحو ال�سماء, ثّم قال: »هّون علّي ما 

نزل بي اأّنه بعين اهلل«,.. قال الباقر Q: »فلم ي�سقط من ذلك الدم قطرة 

)1(

اإلى الأر�ص«.

2- القول الثاني: 

اأّن �سه���ادة الطف���ل الر�سي���ع كانت في �ساح���ة الحرب وكان الطف���ل بين يدي 

الإم���ام. والم�ستن���د الوحيد واله���اّم لهذا القول ه���و ما اأورده �سب���ط بن الجوزّي 

)654ه����. ق.(. فقد نقل عن ه�سام بن محّمد الكلبّي وهو من طاّلب اأبي مخنف 

وراوي مقتله, اأّنه قال: 

.. وكان ر�سيعًا يتلّوى من العط�س, فاأخذه اأبوه وتوّجه نحو القوم وقال: »يا قوم، 

قتلتم اأخي واأولدي واأن�ساري وما بقى غير هذا الطفل وهو يتلّظى عط�ساً، فاإن 

لم ترحموني فارحموا هذا الطفل«, فبينما هو يخاطبهم اإذ اأتاه �سهم من قو�س 

حرمل����ة بن كاه����ل الأ�سدّي فذبح الطفل م����ن الوريد اإلى الوري����د, فجعل الح�سين 

يبكي ويقول: » اللهّم احكم بيننا وبين قوم دَعْونا لين�سرونا فقتلونا...«.

.
)2(

ثّم نودي من الهواء: »يا ح�سين دعه فاإّن له مر�سعاً في الجّنة«

)1( ابن طاوو�س, الملهوف على قتلى الطفوف, )اللهوف(, �س168و169.

)2( �سبط بن الجوزّي, تذكرة الخوا�س, ج2, �س164. وكتب مترجم كتاب الفتوح اإلى الفار�سّية وبعد اأن ذكر ا�سم 

الطفل الر�سيع »علّي الأ�سغر«: وكان ر�سيعًا يتلّوى من العط�س, فاأخذه اأبوه وتوّجه نحو القوم ووقف بين ال�سّفين, 

ونادى: »يا قوم, اإن كنتم تزعمون اأّني مذنب فهذا الطفل ل ذنب له. اأ�سقوا هذا الطفل جرعة من الماء«. فلّما 

�سمعوا نداءه رماه رجل من ع�سكر ابن �سعد ب�سهم فا�ستقّر في نحر الطفل الر�سيع, وو�سل اإلى ع�سد الح�سين 

فاأخرج الح�سين ال�سهم, ومات الطفل من �ساعته. فجاء الح�سين به اإلى اأّمه وقال: »خذيه, فقد روي من حو�س 

الكوثر«. )ترجمة الفتوح, ترجمة محّمد بن اأحمد الم�ستوفي الهروّي, �س908(. وقد ا�ستبه عليه الأمر؛ فقبل 

 ,Q سهادة الطفل الر�سيع تحّدث عن �سهادة طفل في ال�سابعة من عمره وا�سمه عمر وهو ابن الإمام الح�سن�

وقال: اإّن الإمام الح�سين عاد لكي يوّدع عياله فوقف على باب خيمة الن�ساء, وبينما هو يقّبله فاإذا ب�سهم جاء 

]وبدون اأن ي�سّلي عليه[ ودفنه. )نف�س  فوقع في �سدر الطفل فقتله. فنزل الإمام عن فر�سه وحفر له حفيرة 

 Q الح�سين  الإمام  �سهادة طفل  بين  الأمر  عليه  ا�ستبه  الفتوح  كتاب  مترجم  اأّن  وهنا يالحظ  الم�سدر(. 

الر�سيع و�سهادة طفل اآخر وا�سمه عمر. ول نعلم من�ساأ هذا ال�ستباه ولم خلط هذا الخلط.
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اأبناء عبد اهلل بن جعفر الطّيار:

). عون بن عبد اهلل بن جعفر

. ق�سى �سهيدًا يوم عا�سوراء. قتله عبد اهلل 
)1(

هو اأحد اأولد عبد اهلل بن جعفر

 ,
)3(
O وفي بع�س الم�سادر اأّن اأّمه هي الحوراء زينب .

)2(

ب���ن قطبة الطائي

.
)4(

خرى اأّن اأّمه هي جمانة بنت الم�سيَّب
ُ
بينما ذكرت م�سادر اأ

وُي�ستف���اد م���ن بع�س الأخبار التاريخّي���ة اأّن عبد اهلل بن جعف���ر كان له ولدان 

 ,
)5(

 Oبا�س���م »عون«, اأحدهم���ا هو »عون الأكبر«, وهو ابن الح���وراء زينب

والذي ق�س���ى �سهيدًا يوم الطّف, والآخر هو »عون الأ�سغ���ر«, وهذا قد ا�ست�سهد 

.
)6(

يوم فاجعة »حّرة واقم«

)1(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س422؛ ابن حبان, كتاب الثقات, ج2, �س311؛ ابن �سّباغ, الف�سول المهّمة, 

ج2, �س846؛ ال�سيخ المفيد, الخت�سا�س, �س83.

)2(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س406؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س468؛ ابن �سّباغ, الف�سول 

اأّن ا�سمه »ُقْطنة« )اأبو الفرج الأ�سفهانّي,  اأبو الفرج الأ�سفهانّي وابن �سهراآ�سوب  المهّمة, ج2, �س846. وذكر 

مقاتل الطالبّيين, �س91؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س115(.

)3(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س91.

)4(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س325؛ ابن �سّباغ, الف�سول المهّمة, ج2, �س846؛ �سبط بن الجوزّي, تذكرة 

الخوا�ّس, �س254. واإن كان بع�سهم يرى اأّن عون الأ�سغر هو �سهيد كربالء )ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب 

العرب, �س68؛ �سبط بن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س192(.

)5(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س91.

اأبو الفرج الأ�سفهانّي,  اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س325؛  )6(  ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج4, �س42؛ البالذرّي, 

مقاتل الطالبّيين, �س124.
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2. محّمد بن عبد اهلل بن جعفر

فة بن  ج���اء ف���ي الم�سادر القديمة في ت�سمي���ة اأّمه باأّنها الخو�س���اء ابنة َخ�سْ

. لكّن بع����س الم�سادر المتاأّخرة ذك���رت اأّن اأّمه هي الحوراء 
)1(

ثقي���ف بن ربيعة

. وهو قول لي�س له م�ستند معتبر.
)2(
O زينب

.
)3( 

ا�ست�سهد محّمد هذا يوم عا�سوراء, قتله عامر بن نه�سل التيمّي

اأولد عقيل واأحفاده:

 كان لأبن���اء عقي���ٍل م�سارك���ة اأكث���ر مّم���ن �سواه���م من اأبن���اء عموم���ة الإمام 

الح�سي���ن Q في تقديم يد العون لالإمام Q ف���ي النه�سة الدامية التي 

قادها. فبينما نجد اأّن البع�س من بني عمومته Q لم يكونوا حا�سرين معه 

اأ�س���اًل في ثورة كربالء, فاإّن م�سلم بن عقيل وابنه عبد اهلل, واأخويه جعفر وعبد 

اهلل وعبد الرحمن, وابن اأخيه محّمد بن اأبي �سعيد, جميعهم, ق�سوا �سهداء في 

 Q ومن هنا, فقد اأبدى الإمام زين العابدين .Q ثورة الإمام الح�سين

���ًا بهم, ولّم���ا �ُسئل عن �سبب ذل���ك اأجاب Q: »اإّن���ي اأذكر  حّب���ًا وتعّلق���ًا خا�سّ

.
)4(

يومهم مع اأبي عبد اهلل الح�سين بن علّي، فاأرّق لهم«

). عبد اهلل بن عقيل

. وا�سمه���ا- على ما ذك���ره ابن �سعد- 
)5(

ه���و اب���ٌن لعقيل من اإح���دى جواري���ه

 .
)6(

»خليلة«, وهي »اأّم البنين الكالبّية« على ما اأثبته البالذرّي

)1(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س469؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س91.

)2(  عماد الدين الطبرّي, كامل البهائي, ج2, �س303؛ ال�سّيد مح�سن الأمين, اأعيان ال�سيعة, ج1, �س608.

)3(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س469؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س106.

)4(  ابن قولويه القّمّي, كامل الزيارات, �س214, ح 307؛ المجل�سّي, بحار الأنوار, ج46, �س110.

)5(  ابن �سعد, »ترجمة الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 10, �س185؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س93.

)6(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س327.
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. ذكر بع�سهم 
)2(

, وكان له من العمر 33 عامًا
)1(

ق�س���ى �سهيدًا بيوم عا�سوراء

. واأ�سار ابن �سعد اإلى رجٍل اآخر با�سم 
)3(
Q اأّن���ه كان �سهرًا لأمير الموؤمنين

عب���د اهلل بن عقيل, ذاك���رًا اإّياه اأي�سًا في عداد �سهداء كربالء. لكّنه متفّرد بهذا 

النق���ل, ول���م يكن ف���ي �سهداء كرب���الء اإّل �سخ�س واح���د بهذا ال�س���م, وهو ابن 

.
)4(

لعقيل

 ,
)5(

واأّم���ا قاتله, فقد ورد ف���ي بع�س الم�سادر اأّنه عمرو ب���ن �سبيح ال�سدائي

.
)6(

وفي م�سادر اأُخرى اأنّه عثمان بن خالد بن اأُ�سير الجهنّي

2. عبد الرحمن بن عقيل

 ,
)8(
Q تزّوج عبد الرحمن بن عقيل من خديجة بنت اأمير الموؤمنين .

)7(

اأّمه اأّم ولد

 .
)11(

. �ُسّمي »رمح عقيلّي« لطول قامته
)10(

 �سّميت »حميدة«
)9(

واأولدها بنتًا

اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين,  )1(  الم�سدر نف�سه, �س327 328؛ ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج4, �س42؛ 

�س93. وراجع اأي�سًا: الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س469؛ ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب العرب, �س69.

)2(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س399.

)3(  ابن حبيب, المحّبر, �س56؛ البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س328؛ ابن قتيبة الدينورّي, المعارف, �س118؛ 

الطبر�سّي, اإعالم الورى باأعالم الهدى, �س204.

)4(  اأنظر: الجزء الأول من كتاب تاريخ وقيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q بالفار�سّية, �س827.

)5(  ابن �سعد, »ترجمة الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 10, �س185؛ الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س469.

)6(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س93؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س115.

�سّباغ,  ابن  الطالبّيين, �س92؛  مقاتل  الأ�سفهانّي,  الفرج  اأبو  والملوك, ج5, �س469؛  الأمم  تاريخ  الطبرّي,    )7(

الف�سول المهّمة, ج2, �س847؛ التميمّي المغربّي, �سرح الأخبار, ج3, �س195.

)8(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س328؛ ابن قتيبة الدينورّي, المعارف, �س118.

)9(  ذكر بع�سهم اأّن ثمرة هذا الزواج كانت ولدين ذكرين هما �سعيد وعقيل )م�سعب الزبيرّي, ن�سب قري�س, �س45 46(.

)10(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س334.

)11(  الم�سدر نف�سه, �س260.
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, قتله عثمان بن خالد 
)1(

ق�س���ى �سهيدًا ف���ي يوم الطّف عن عمٍر بلغ 35 عام���ًا

.
)3 )2(

ابن اأ�سير الجهنّي وب�ْسر بن �سوط الهمدانّي

3.جعفر بن عقيل

. فيما اأثبت 
)4(

ه���و ابن اآخر لعقيل بن اأبي طال���ب, اأّمه »اأّم الثغر« بنت عام���ر

, وبع�سهم ذك���ر اأّن ا�سمها »الخو�س���اء بنت 
)5(

بع�سه���م ا�س���م اأّم���ه »اأّم البني���ن«

 .
)7 )6(

الثغرّية«

 على ي���دي عبد اهلل بن 
)8(

ا�ست�سه���د جعف���ر ي���وم عا�سوراء عن عم���ر 23 عامًا

. وذك���ر بع�سهم اأّن قاتله ه���و ب�ْسر بن �سوط قات���ل اأخيه عبد 
)9(

ع���زرة الخثعم���ّي

.
)10(

الرحمن

)1(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س401.

»ب�سر بن حرب  الرحمان  ت�سمية قاتل عبد  الف�سيل بن زبير في  والملوك, ج5, �س447؛ وذكر  الأمم  تاريخ  الطبرّي,    )2(

مجّلة  الح�سين«,  مع  ُقتل  من  »ت�سمية  زبير,  بن  )الف�سيل  الهمدانّي«.  �سوط  بن  »ب�سر  من  بدًل  القان�سّي«  الهمدانّي 

تراثنا, العدد 2, �س151(. وُذكر في ا�سم القاتل اأي�سًا: »ب�سر بن �سوط الهمدانّي« )البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, 

تاريخ  في  الطلب  بغية  العديم,  ابن  �س379؛  الطوال,  الأخبار  )الدينورّي,  الخثعمّي«  عروة  بن  اهلل  و»عبد  �س406(, 

مقاتل  الأ�سفهانّي,  الفرج  )اأبو  القاي�سي«  بن حوط  و»ب�سير  الجهنّي«  اأ�سيد  بن خالد  و»عثمان  حلب, ج6, �س2628(, 

اأبي طالب, ج4, �س115(, و»عثمان بن  اآل  الطالبّيين, �س92(. و»عثمان بن خالد الجهنّي« )ابن �سهراآ�سوب, مناقب 

خالد« )الخوارزمّي, مقتل الح�سين, ج2, �س26(, و»عثمان بن خالد الهمدانّي« )ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س107(.

)3(  ابن �سعد, »ترجمة الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 10, �س185.

)4(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س97.

2, �س151؛ �سبط بن الجوزّي, تذكرة  ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد  )5(  الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من 

الخوا�ّس, �س255.

)6(  ا�سمه »عمرو بن عامر بن اله�سان«, من بني كالب )اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س93(.

)7(  الم�سدر نف�سه.

)8(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س401.

)9(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س447. وُذكر في ا�سم قاتله اأي�سًا: عبد اهلل بن عمرو الخثعمّي )الف�سيل 

الخثعمّي  عروة  بن  اهلل  وعبد  �س151(.   ,2 العدد  تراثنا,  مجّلة  الح�سين«,  مع  ُقتل  من  »ت�سمية  زبير,  بن 

مقاتل  الأ�سفهانّي,  الفرج  )اأبو  الخثعمّي  اهلل  عبد  بن  وعروة  �س406(.  ج3,  الأ�سراف,  اأن�ساب  )البالذرّي, 

الطالبّيين, �س93(. ومن الوا�سح: اأّنه في الثاني والثالث جرى ا�ستبدال ا�سم الأب با�سم البن وبالعك�س.

)10(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س114.
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4.اأبو �سعيد بن عقيل

ج���اء في بع����س الم�سادر ت�سمية »اأب���ي �سعيد الأحول« في ع���داد اأولد عقيل 

.
)1(

مّمن ق�سوا �سهداء في يوم عا�سوراء

(2(
5.محّمد بن اأبي �سعيد )الأحول( بن عقيل

. ت���زّوج من فاطمة بنت 
)3(

محّم���د هذا هو اأحد �سه���داء كربالء. واأّمه اأّم ولد

.
)5(

, وكانت ثمرة هذا الزواج بنتًا �ُسّميت »حميدة«
)4(
Q الإمام علّي

.
)7(

, قتله لقيط بن يا�سر الجهنّي
)6(

ا�ست�سهد محّمد عن عمر 52 عامًا

)1(  العلوّي )العمرّي(, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س520.

الم�سادر ذكرت هذا ال�سم بدون �سفة »الأحول« )ابن �سعد, »ترجمة الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا,  اأكثر    )2(

الطبرّي,  151؛   ,2 العدد  تراثنا,  الح�سين«, مجّلة  مع  ُقتل  »ت�سمية من  زبير,  بن  الف�سيل  10, �س186؛  العدد 

الطو�سّي,  الطو�سّي, رجال  ال�سيخ  الإر�ساد, ج2, �س126؛  المفيد,  ال�سيخ  والملوك, ج5, �س469؛  الأمم  تاريخ 

�س105؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س582(. لكّن بع�س الم�سادر ذكرت �سفة الأحول لأبيه. )اأبو 

الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س94؛ العلوّي )العمرّي(, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س520 521؛ 

ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س402(. وذكر ابن �سهراآ�سوب اأّن ا�سم اأبيه »�سعيد« )ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل 

اأبي طالب. ج4, �س115(. لكّن هذا القول ل يبدو �سحيحًا؛ اإذ طبقًا للخبر الذي نقله العلوّي, فقد كان بين اأبناء 

عقيل �سخ�سان, اأحدهما ا�سمه: �سعيد, والآخر: اأبو �سعيد, ومحّمد ابن لأبي �سعيد, وعبد الرحمن ابن ل�سعيد. 

)العلوّي )العمرّي(, المجدي في اأن�ساب الطالبّيين, �س520(. وبح�سب الظاهر, فاإّن ابن �سهراآ�سوب خلط بين 

�سعيد واأبي �سعيد. واإن كان هو في مو�سٍع اآخر عّد اأبا �سعيد اأبًا لمحّمد )مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س122(.

الأثير,  ابن  والملوك, ج5, �س469؛  الأمم  تاريخ  الطبرّي,  الطالبّيين, �س94؛  مقاتل  الأ�سفهانّي,  الفرج  اأبو    )3(

الكامل في التاريخ, ج2, �س582.

)4(  ابن حبيب البغدادّي, المحّبر, �س56؛ ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج8, �س465.

)5(  ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج8, �س465.

)6(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س402.

)7(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س469؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س582؛ ابن �سهراآ�سوب, مناقب 

اآل اأبي طالب, ج4, �س115. وذكر ابن �سعد اإ�سافًة اإلى لقيط »رجاًل من اآل اأبي لهب«, وذكر الف�سيل بن زبير رجاًل 

با�سم »ابن زهير الأزدّي« بو�سفهما �سريكين في قتله. )ابن �سعد, »ترجمة الح�سين ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 10, 

�س186؛ الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, العدد 2, �س151, المورد 20(.
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6. م�سلم بن عقيل

الولدة

.Q م�سلم بن عقيل اأحد اأبرز اأ�سحاب الإمام الح�سين

ل تذك���ر الم�سادر التاريخّي���ة زمن ولدة م�سلم بن عقي���ل تحديدًا, ول عمره 

حين �سهادته. ومن هنا, فال يمكن لنا اأن نحّدد التاريخ الدقيق لولدته. 

الأم���ر الوحي���د ال���ذي يمكن لن���ا اأن نعثر عليه ح���ول عام ولدته ه���و ما اأورده 

المرحوم ميرزا خليل كمره اى في كتابه, حيث قال: »وقيل: اإّنه في ال�سنة التي 

. لكّنه لم 
)1(

اأ�سل���م فيه���ا عقي���ل ُولد ابنه م�سلم، ولأج���ل هذا فقد �ُسّمي م�سلم���اً«

يذك���ر م�ستندًا له���ذا الأمر. ثّم على فر�س وجود م�ستنٍد له���ذا القول, فاإّن ال�سنة 

, ول نعلم ب�سكٍل وا�سح في 
)2(

الت���ي اأ�سلم فيها عقيل مختلف في تحديدها اأي�س���ًا

اأّي �سن���ٍة اعتنق عقيل الإ�سالم. وعلى هذا الأ�سا�س, فلي�س با�ستطاعتنا اأن نحّدد 

�سنة ولدة م�سلم ب�سكٍل وا�سح ودقيق.

وبح�س���ب الواق���دّي, فاإّن م�سلمًا �سارك ف���ي بع�س الفتوح���ات الإ�سالمّية اأّيام 

. وح���ول ولية م�سل���م لمنطقة 
)4 )3(

خالف���ة عمر ب���ن الخّطاب, كفت���ح البهن�س���ا

البهن�س���ا بعد فتحها يق���ول الواقدّي: »بعد �سهر ]من فت���ح مدينة البهن�سا[ ترك 

خالد ]بن الوليد[ اأنا�سًا من ال�سحابة باأر�س البهن�سا من جميع القبائل, وخرج 

)1(  ميرزا خليل كمره اى, تنها عن�سر �سجاعت م�سلم بن عقيل, �س106.

اأ�سد الغابة, ج3, �س561؛ ابن كثير, البداية  اإ�سالمه كان قبل �سلح الحديبية )ابن الأثير,  اأّن  )2(  ذكر بع�سهم 

ال�سنة  اأوائل  اأي:  قبل ذلك,  ون�سٍف   
ٍ
اإلى عام يعود  اإ�سالم عقيل  اأّن  بع�سهم ذكر  لكّن  والنهاية, ج8, �س52(. 

الثامنة الهجرّية. )ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج4, �س43(. وذكر اآخرون اأي�سًا اأّنه اعتنق الإ�سالم بعد فتح 

مّكة )البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج2, �س237(.

)3(  البهن�ساء مدينة تقع بالجانب الغربّي من نهر النيل, وُتن�سب اإليها اأي�سًا منطقة و�سيعة ممتّدة. )ياقوت الحموّي, 

معجم البلدان, ج1, �س612(.

)4(  محّمد بن عمر الواقدّي, فتوح ال�سام, ج2, �س284 و304.
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باألَف���ي فار�س اإلى اأر����س ال�سعيد. وكانت القبائل من بن���ي ها�سم وبني المّطلب 

وبن���ي مخزوم وبني زهرة وبني نزار وبني جهينة وبني مزينة وبني غّفار والأو�س 

والخ���زرج ومذحج وفهر وط���ي وخزاعة, وكان الأمير عليه���م م�سلم بن عقيل... 

واأق���ام م�سلم بن عقيل والي���ًا عليها اإلى خالفة عثمان بن عفان, فتوّلى محّمد بن 

.
)1(

جعفر بن اأبي طالب بعده«

, ن�ستنتج 
)2(

وبالنظ���ر اإلى اأّن عقي���اًل لم يكن له اإّل ولد واح���د با�سم »م�سل���م«

اأّن م�سل���م ب���ن عقيل الوارد في الن�ّس اأعاله هو نف�س���ه م�سلم الذي نتحّدث عنه. 

وحينئ���ٍذ: فمن الطبيعّي اأّن من اأخذ على عاتق���ه م�سوؤولّية قيادة مجموعٍة كهذه, 

بالتركيبة التي احتوت عليها والأع�ساء الذين تاأّلفت منهم, ل بّد واأن يكون بالغًا 

اآنذاك �سّن الر�سد واكتمال العقل.

اأّم م�سلم

ل توجد لدينا معلومات كافية فيما يرتبط بتحديد هوّية اأّم م�سلم. واّدعى اأبو 

الفرج الأ�سفهانّي اأّن »اأّمه اأّم ولٍد ُيقال لها: علّية, وكان عقيل ا�ستراها من ال�سام 

.
)3(

فولدت له م�سلمًا«

لك���ّن هذا الّدع���اء الذي اّدعاه اأب���و الف���رج الأ�سفهانّي م�ستن���ده رواية نقلها 

ع���ن اأبي الح�سن علّي بن محّمد المدائنّي, يزع���م فيها اأّن م�سلم بن عقيل كانت 

 ل���ه اأر����س بالمدينة, فباعه���ا من معاوي���ة بمائة األ���ف درهم, فبلغ ذل���ك الإمام 

الح�سين Q, فكتب اإلى معاوية مطالبًا اإّياه بف�سخ البيع ورّد الأر�س وا�سترداد 

الثمن الذي كان قد دفعه فيها, ففعل معاوية ذلك.

)1(  محّمد بن عمر الواقدّي, فتوح ال�سام, ج2, �س308.

)2(  ابن حزم الأندل�سّي, جمهرة اأن�ساب العرب, �س69.

)3(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س80.
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وباللتف���ات اإلى ذل���ك, يبدو لنا عدم �سّح���ة ما زعمه اأبو الف���رج الأ�سفهانّي 

ب�س���اأن اأّم م�سلم؛ اإذ ل م�ستن���د له في هذا الزعم اإّل رواي���ة المدائنّي المتقّدمة, 

وه���ي- ه���ذه الرواية- مخدو�س���ة �ساقطة �سن���دًا ومتنًا. فهي- م���ن جهة- رواية 

خرى, لقد كان المدائنّي من اأتباع بني اأمّية ومريديهم, وهو 
ُ
مر�سلة. ومن جهٍة اأ

ف���ي هذه الرواية التي يرويه���ا ي�سعى اإلى اإظهار معاوية بمظه���ر الإن�سان الكريم 

 Q والمت�سام���ح, حيث نجده يختم روايته هذه بما يزعم اأّن الإمام الح�سين

بع���ث به كتابًا اإلى معاوية يمدح في���ه اآل اأبي �سفيان, ويقول فيه: »اأبيتم يا اآل اأبي 

.
)1(

�سفيان اإّل كرماً«

 L م�سلم اإلى جنب الإمام علّي والإمام الح�سن

جاء فيما نقله ابن �سهراآ�سوب اأّن اأمير الموؤمنين Q عّباأ ع�سكره يوم �سّفين, 

فجع���ل على ميمنته الإمامين الح�سن والح�سين L  وعبد اهلل بن جعفر وم�سلم 

. لكّن كتاب »وقعة �سّفين« الذي روى بالتف�سيل اأحداث معركة �سّفين 
)2(

ب���ن عقيل

.Q لم ُيورد ا�سم م�سلم بن عقيل في عداد قادة جي�س الإمام

ولعّل ال�سبب في ذلك يعود اإلى اأّن اأمير الموؤمنين Q كان قد اأوكل القيادة 

اإل���ى الأ�سخا�س المذكورين على نحو الترتيب, ول���م ت�سل قيادة هذا الق�سم من 

الع�سك���ر اإل���ى م�سلم اإّل في المراح���ل الأخيرة من الحرب. ولع���ّل م�سلمًا كان في 

ال�س���ّف الأخير من القادة, ولأجل ذلك لم ُيذكر ا�سمه في هذا الكتاب في عداد 

الرعيل الأّول منهم.

اأبي الحديد, �سرح نهج البالغة, ج11, �س251 252. وحول  ة, راجع: ابن  )1(  لالّطالع على تفا�سيل هذه الق�سّ

المدائنّي راجع اأي�سًا: عبد الرّزاق المقّرم, ال�سهيد م�سلم بن عقيل, �س69 70.

)2(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س197.
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وعل���ى اأّي حال, ف���اإّن الذي نقل���ه ابن �سهر اآ�س���وب يعك�س بو�س���وح اأّن م�سلمًا 

كان مقات���اًل جدي���رًا ومتمّر�س���ًا بحيث راأى في���ه اأمير الموؤمني���ن Q القدرة 

وال�سالحي���ة لقيادة ق�سٍم من جي�سه, بل وبحي���ث و�سعه- من الناحية الع�سكرّية 

والقتالّية- في �سفٍّ واحد اإلى جنب ولديه الح�سن والح�سين L , واإلى جنب 

ابن اأخيه الآخر عبد اهلل بن جعفر.

وف���ي زمن اإمام���ة الإمام الح�س���ن Q اأي�سًا, حي���ن كان ال�سيعة يرزحون 

 تح���ت �سغوط���اٍت �سدي���دة, لم يف���ارق م�سلم بن عقي���ل �سحبة ابن عّم���ه الإمام 

. ول���ذا ع���ّده ال�سي���خ الطو�س���ّي وابن �سه���ر اآ�سوب ف���ي جملة 
)1(
Q الح�س���ن 

.
)2(
Q اأ�سحابه

زوجة م�سلم واأولده

ت���زّوج م�سلم بن عقيل من رقّية بنت الإم���ام اأمير الموؤمنين Q, وكان له 

. وقد ذكر بع�سهم اأّن م�سلم���ًا على امتداد فترة 
)3(

ول���دان, هما: عبد اهلل وعل���ّي

حياته التي عا�سها تزّوج باثنتين من بنات اأمير الموؤمنين Q, كما قال محّمد 

بن حبيب: »وم�سلم بن عقيل بن اأبي طالب كانت عنده رقّية بنت علّي... و�ساهره 

.
)4(

خرى, تزّوج رقّية ال�سغرى بنت علّي ]اأّم كلثوم[«
ُ
م�سلم بن عقيل مّرًة اأ

لك���ن ينبغ���ي اأن ُيوؤخذ بعي���ن العتب���ار اأّن الم�سادر المعتبرة ل���م تذكر لأمير 

.
)5(

الموؤمنين Q �سوى بنٍت واحدة با�سم رقّية

)1(  الم�سدر نف�سه, ج4, �س45؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س96, الرقم 953.

Q, وحّتى حين �سهادته, فقد قام  )2(  واأّما تفا�سيل واأحداث حياة م�سلم منذ زمن �سحبته لالإمام الح�سين 

الم�سنف بعر�سها تف�سياًل في الجزء الأول من كتاب تاريخ وقيام ومقتل جامع �سّيد ال�سهداء Q بالفار�سّية.

)3(  ابن قتيبة الدينورّي, المعارف, �س118.

)4(  ابن حبيب, المحّبر, �س56.

)5(  راجع: ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج3, �س20؛ تاريخ اأهل البيت, تحقيق محّمد ر�سا الح�سينّي, 93 101.
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كم���ا وقع الخالف اأي�سًا في عدد اأولد م�سلم. فذكر بع�سهم اأّن مجموع اأولده 

م���ن زواجات���ه المختلفة خم�سة اأبن���اء وابنة واحدة, وبع�سهم عّد ل���ه اأربعة اأبناء 

وابن���ة واح���دة. قال اب���ن قتيبة في ت�سمي���ة اأولده: »عبد اهلل بن م�سل���م وعلّي بن 

 .
)1(

م�سل���م, اأّمهما رقّية بنت علّي ب���ن اأبي طالب, وم�سلم بن م�سلم وعبد العزيز«

لكّن���ه ل���م ُي�سر اإلى ا�سم اأّم هذين الأخيرين. فيما ذك���ر اأبو الفرج الأ�سفهانّي اأّن 

. وذكر بع�سهم في عداد اأولد م�سلم 
)2(

لم�سلم ولدًا ا�سمه محّمد, واأّن اأّمه اأّم ولد

.
)3(

بن عقيل ابنًة له �ُسّميت حميدة

وانتهى المقّرم اإلى اأّن مجموع اأولد م�سلم بلغ خم�سة اأبناء وابنًة واحدة. ويرى 

اأّن ولدي���ن له من بين هوؤلء الخم�سة قد ق�سيا �سهيدين في كربالء, وهما محّمد 

وعب���د اهلل, فيما ا�ست�سهد ولدان اآخ���ران له بالكوفة. واأّما ابنه الخام�س فلم ياأِت 

.
)4(

في التاريخ خبٌر عنه

7. عبد اهلل بن م�سلم بن عقيل

عب���د اهلل هذا ه���و اأحد �سه���داء كربالء. ذك���روا اأّن اأّمه هي رقّي���ة بنت اأمير 

.
)5(
Q الموؤمنين

)1(  ابن قتيبة الدينورّي, المعارف, �س118.

)2(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س118.

)3(  ابن عنبة, عمدة الطالب في اأن�ساب اآل اأبي طالب, �س32.

)4(  عبد الرّزاق المقّرم, ال�سهيد م�سلم بن عقيل, �س262.

)5(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س469؛ الف�سيل بن زبير, »ت�سمية من ُقتل مع الح�سين«, مجّلة تراثنا, 

العدد 2, �س151؛ ال�سيخ الطو�سّي, رجال الطو�سّي, �س103؛ اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س94؛ 

التميمّي المغربّي, �سرح الأخبار, ج3, �س195.
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, قتله عمرو بن 
)1(

ا�ست�سهد عبد اهلل بن م�سلم يوم عا�سوراء عن عمر 26 عامًا

.
)2(

بيح ال�سيداوّي �سُ

8. محّمد بن م�سلم بن عقيل

 .
)4(

, اأّمه اأّم ولد
)3(

محّمد من اأبناء م�سلم

 .
)6 )5(

ا�ست�سهد يوم الطّف عن عمر 27 عامًا

لك���ن بي���ن الموؤّرخين اختالف في ت�سمي���ة قاتله. ففي بع����س الأخبار, اأّنه في 

, ثّم ق�سى نحبه 
)7(

البداية �سقط جريحًا على يد �سخ�سٍ ُيدعى اأبا مريم الأزدّي

.
)8(

�سهيدًا على يد ُلقيط بن اإيا�س الجهنّي

قبره كائن في و�سط مقبرة �سهداء كربالء.

)1(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س399.

)2(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, 114؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج2, �س582. و�سّماه الطبرّي 

بن �سبح  ا�سمه عمرو  اأّن  الدينورّي  فيما ذكر  والملوك, ج5, �س469(.  الأمم  تاريخ  »ال�سدائّي« )الطبرّي,  ب� 

خرى اأي�سًا.
ُ
ال�سيداوّي )الدينورّي, الأخبار الطوال, �س379(. وقد ُذكرت لقاتله اأ�سماء اأ

)3(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س402.

)4(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س94؛ �سبط بن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س255. نعم, ذكر ابن 

فندق ا�ستنادًا اإلى قول �سعيف اأّن اأّم محّمد هي رقّية بنت اأمير الموؤمنين Q )ابن فندق, لباب الأن�ساب, 

ج1, �س335(.

)5(  ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س402. ُي�سار اإلى اأّن المرحوم المامقانّي نقل اأّن عمره حين �سهادته كان اثني 

ع�سر اأو ثالثة ع�سر عامًا )المامقانّي, تنقيح المقال, ج3, �س187, باب الميم(. لكّننا لم نعثر على م�ستنٍد لهذا 

القول في الم�سادر المتقّدمة.

�سهراآ�سوب,  ابن  الأن�ساب, ج1, �س402؛  لباب  ابن فندق,  الطالبّيين, �س94؛  الأ�سفهانّي, مقاتل  الفرج  اأبو    )6(

مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س115و122.

)7(  ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س115.

)8(  اأبو الفرج الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س94. وبدًل من »اإيا�س«, ذكر ابن فندق و�سبط بن الجوزّي اأّن ا�سم 

اأبيه هو »يا�سر«. )ابن فندق, لباب الأن�ساب, ج1, �س402؛ �سبط بن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, �س255(. وفي 

خرى اأي�سًا ورد ا�سم قاتليه باختالٍف ي�سيٍر في كيفّية ال�سبط, والظاهر اأّنه لي�س اإّل من ح�سول ا�ستباٍه 
ُ
م�سادر اأ

لدى الن�ّساخ المتقّدمين.
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9 و 0). طفال م�سلم

ل عن �سهادة طفلين با�سم  اأقدم الروايات التاريخّية التي تحّدثت ب�سكٍل مف�سَّ

محّم���د واإبراهيم, هي م���ا رواه ال�سيخ ال�سدوق M  ع���ن �سخ�سٍ با�سم »اأبي 

محّمد«, �سيٍخ لأهل الكوفة, جاء فيها ما يلي:

�سر من مع�سكره غالمان �سغيران, فاأتي 
ُ
 لّما قتل الح�سين بن علي L  اأ

بهما عبيد اهلل بن زياد, فدعا �سّجانًا له, فقال: خذ هذين الغالمين اإليك, فمن 

ِطي���ب الطعام فال تطعمهما, ومن البارد فال ت�سقهم���ا, و�سّيق عليهما �سجنهما, 

تيا بقر�سين من �سعير وكوز 
ُ
وكان الغالم���ان ي�سومان النهار, فاإذا جّنهما الّليل اأ

من الماء القراح. فلّما طال بالغالمين المكث حّتى �سارا في ال�سنة, قال اأحدهما 

ل�ساحب���ه: يا اأخي, قد طال بنا مكثنا, ويو�سك اأن تفن���ى اأعمارنا وتبلى اأبداننا, 

ف���اإذا جاء ال�سي���خ فاأعلمه مكاننا, وتقرب اإليه بمحّم���د P لعّله يو�سع علينا في 

طعامن���ا, ويزيد في �سرابنا. فلّما جّنهما الّليل اأقب���ل ال�سيخ اإليهما بقر�سين من 

�سعير وكوز من الماء القراح, فقال له الغالم ال�سغير: يا �سيخ, اأتعرف محّمدًا؟ 

قال: فكيف ل اأعرف محّمدًا وهو نبّيي! قال: اأفتعرف جعفر بن اأبي طالب؟ قال: 

وكي���ف ل اأعرف جعفرًا, وقد اأنبت اهلل له جناحين يطير بهما مع المالئكة كيف 

ي�س���اء! قال: اأفتعرف علّي بن اأبي طالب؟ قال: وكيف ل اأعرف علّيًا, وهو ابن عّم 

نبّي���ي واأخو نبّيي! قال له: يا �سي���خ, فنحن من عترة نبّيك محّمد P, ونحن من 

ول���د م�سلم بن عقيل بن اأبي طال���ب, بيدك اأ�سارى, ن�ساألك من طيب الطعام فال 

تطعمنا, ومن بارد ال�سراب فال ت�سقينا, وقد �سّيقت علينا �سجننا, فانكّب ال�سيخ 

عل���ى اأقدامهما يقّبلهما ويقول: نف�سي لنف�سكما الفداء, ووجهي لوجهكما الوقاء, 

ي���ا عترة نب���ّي اهلل الم�سطفى, هذا ب���اب ال�سجن بين يديكما مفت���وح, فخذا اأّي 

طريق �سئتما, فلّما جّنهما الّليل اأتاهما بقر�سين من �سعير وكوز من الماء القراح 
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ووّقفهم���ا على الطريق, وقال لهما: �سيرا- يا حبيبّي- الّليل, واكمنا النهار, حّتى 

يجع���ل اهلل عّز وجّل لكما من اأمركما فرجًا ومخرجًا. ففعل الغالمان ذلك. فلّما 

جّنهما الّليل, انتهيا اإلى عجوٍز على باب, فقال لها: يا عجوز, اإّنا غالمان �سغيران 

غريبان حدثان غير خبيرين بالطريق, وهذا الّليل قد جّننا, اأ�سيفينا �سواد ليلتنا 

ه���ذه, ف���اإذا اأ�سبحنا لزمن���ا الطريق. فقالت لهم���ا: فمن اأنتما ي���ا حبيبّي؟ فقد 

�َسَمْمُت الروائح كّلها فما �َسَمْمُت رائحًة اأطيب من رائحتكما, فقال لها: يا عجوز, 

نح���ن من عترة نبّيك محّمد P, هربنا من �سجن عبيد اهلل بن زياد من القتل, 

قال���ت العجوز: يا حبيبّي, اإّن لي ختنًا فا�سقًا, ق���د �سهد الواقعة مع عبيد اهلل بن 

زياد, اأتخّوف اأن ي�سيبكما ها هنا فيقتلكما. قال: �سواد ليلتنا هذه, فاإذا اأ�سبحنا 

لزمن���ا الطريق. فقال���ت: �ساآتيكما بطعام, ثّم اأتتهما بطعاٍم ف���اأكال و�سربا. فلّما 

ولجا الفرا�س قال ال�سغير للكبير: يا اأخي, اإّنا نرجو اأن نكون قد اأمّنا ليلتنا هذه, 

فتع���اَل حّتى اأعانقك وتعانقني واأ�سّم رائحتك وت�سّم رائحتي قبل اأن يفّرق الموت 

بينن���ا. ففعل الغالمان ذلك, واعتنقا وناما. فلّم���ا كان في بع�س الّليل اأقبل ختن 

العج���وز الفا�سق حّتى قرع الباب قرعًا خفيفًا, فقالت العجوز: من هذا؟ قال: اأنا 

ف���الن. قالت: ما الذي اأطرقك هذه ال�ساعة, ولي�س هذا لك بوقت؟ قال: ويحك! 

افتح���ي الباب قبل اأن يطير عقلي وتن�سّق مرارتي في جوفي, جهد البالء قد نزل 

ب���ي. قالت: ويح���ك ما الذي نزل بك؟ ق���ال: هرب غالمان �سغي���ران من ع�سكر 

عبي���د اهلل بن زياد, فنادى الأمير في مع�سكره: م���ن جاء براأ�س واحٍد منهما فله 

األف درهم, ومن جاء براأ�سيهما فله األفا درهم, فقد اأتعبت وتعبت ولم ي�سل في 

ي���دي �سيء. فقالت العج���وز: يا ختني, اح���ذر اأن يكون محّم���د خ�سمك في يوم 

القيام���ة. ق���ال لها: ويحك اإّن الدنيا محر�س عليها. فقال���ت: وما ت�سنع بالدنيا, 

ولي�س معها اآخ���رة؟ قال: اإّني لأراك تحامين عنهما, كاأّن عندك من طلب الأمير 
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�سيئ���ًا, فقومي فاإّن الأمير يدعوك. قالت: وم���ا ي�سنع الأمير بي, واإّنما اأنا عجوز 

ف���ي هذه البرّية؟ ق���ال: اإّنما لي طلب, افتحي لي الباب حّتى اأريح واأ�ستريح, فاإذا 

اأ�سبحت بّك���رت في اأّي الطريق اآخذ في طلبهما. ففتحت له الباب, واأتته بطعام 

و�س���راب فاأكل و�سرب. فلّما كان في بع�س الّليل �سمع غطيط الغالمين في جوف 

البيت, فاأقبل يهيج كما يهيج البعير الهائج, ويخور كما يخور الثور, ويلم�س بكّفه 

جدار البيت حّتى وقعت يده على جنب الغالم ال�سغير, فقال له: من هذا؟ قال: 

اأّما اأنا ف�ساحب المنزل, فمن اأنتما؟ فاأقبل ال�سغير يحّرك الكبير ويقول: قم يا 

حبيبي, فقد واهلل وقعنا فيما كّنا نحاذره. قال لهما: من اأنتما؟ قال له: يا �سيخ, 

اإن نح���ن �سدقن���اك فلنا الأمان؟ قال: نعم. قال: اأم���ان اهلل واأمان ر�سوله, وذّمة 

اهلل وذّمة ر�سوله؟ قال: نعم. قال: ومحّمد بن عبد اهلل على ذلك من ال�ساهدين؟ 

ق���ال: نعم. ق���ال: واهلل على ما نقول وكي���ل و�سهيد؟ قال: نعم. ق���ال له: يا �سيخ, 

فنحن من عترة نبّيك محّمد P, هربنا من �سجن عبيد اهلل بن زياد من القتل. 

فق���ال لهما: من الموت هربتم���ا, واإلى الموت وقعتما, الحم���د هلل الذي اأظفرني 

بكم���ا. فقام اإلى الغالمين ف�س���ّد اأكتافهما, فبات الغالمان ليلتهما مكّتفين. فلّما 

انفج���ر عم���ود ال�سبح, دع���ا غالمًا له اأ�سود, يق���ال له: فليح, فق���ال: خذ هذين 

الغالمين, فانطلق بهما اإلى �ساطئ الفرات, وا�سرب عنقيهما, وائتني براأ�سيهما 

لأنطل���ق بهما اإل���ى عبيد اهلل بن زي���اد, واآخذ جائزة األفي دره���م. فحمل الغالم 

ال�سيف, وم�سى اأمام الغالمين, فما م�سى اإّل غير بعيد حّتى قال اأحد الغالمين: 

ي���ا اأ�سود, ما اأ�سبه �سوادك ب�سواد بالل موؤّذن ر�سول اهلل P! قال: اإّن مولي قد 

 ,P اأمرن���ي بقتلكما, فمن اأنتما؟ ق���ال له: يا اأ�سود, نحن من عترة نبّيك محّمد

هربن���ا من �سجن عبيد اهلل بن زي���اد من القتل: اأ�سافتن���ا عجوزكم هذه, ويريد 

م���ولك قتلنا. فانك���ّب الأ�سود عل���ى اأقدامهم���ا يقّبلهما ويقول: نف�س���ي لنف�سكما 
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الف���داء, ووجه���ي لوجهكما الوقاء, يا عت���رة نبّي اهلل الم�سطف���ى, واهلل ل يكون 

محّم���د P خ�سمي في القيامة. ثم عدا فرم���ى بال�سيف من يده ناحية, وطرح 

نف�س���ه في الفرات, وعبر اإلى الجانب الآخر, ف�ساح به موله: يا غالم ع�سيتني! 

فقال: يا مولي, اإّنما اأطعتك ما دمت ل تع�سي اهلل, فاإذا ع�سيت اهلل فاأنا منك 

ب���ريء في الدنيا والآخرة. فدع���ا ابنه, فقال: يا بنّي, اإّنم���ا اأجمع الدنيا حاللها 

وحرامه���ا لك, والدنيا محر�س عليها, فخذ هذين الغالمين اإليك, فانطلق بهما 

اإل���ى �ساطئ الفرات, فا�سرب عنقيهما وائتني براأ�سيهما, لأنطلق بهما اإلى عبيد 

اهلل ب���ن زي���اد واآخ���ذ جائزة األف���ي دره���م. فاأخذ الغ���الم ال�سيف, وم�س���ى اأمام 

الغالمين, فما م�سى اإّل غير بعيد حّتى قال اأحد الغالمين: يا �ساّب, ما اأخوفني 

عل���ى �سبابك ه���ذا من نار جهّنم! فقال: ي���ا حبيبّي, فمن اأنتم���ا؟ قال: من عترة 

نبيك محّمد P, يريد والدك قتلنا. فانكّب الغالم على اأقدامهما يقّبلهما, وهو 

يق���ول لهم���ا مقالة الأ�سود, ورمى بال�سيف ناحيًة وط���رح نف�سه في الفرات وعبر, 

ف�س���اح به اأبوه: يا بنّي ع�سيتن���ي! قال: لأن اأطيع اهلل واأع�سيك اأحّب اإلى من اأن 

اأع�سي اهلل واأطيعك. قال ال�سيخ: ل يلي قتلكما اأحد غيري, واأخذ ال�سيف وم�سى 

اأمامهما, فلّما �سار اإلى �ساطئ الفرات �سّل ال�سيف من جفنه, فلّما نظر الغالمان 

اإل���ى ال�سيف م�سلوًل اغرورقت اأعينهما, وقال له: ي���ا �سيخ, انطلق بنا اإلى ال�سوق 

وا�ستمت���ع باأثماننا, ول ترد اأن يكون محّمد خ�سمك ف���ي القيامة غدًا. فقال: ل, 

ولكن اأقتلكما واأذهب براأ�سيكما اإلى عبيد اهلل بن زياد, واآخذ جائزة األفي درهم. 

فق���ال له: ي���ا �سيخ, اأما تحف���ظ قرابتنا من ر�سول اهلل P؟ فق���ال: ما لكما من 

ر�س���ول اهلل قرابة. قال له: يا �سيخ, فائِت بن���ا اإلى عبيد اهلل بن زياد حّتى يحكم 

فينا باأمره. قال: ما اإلى ذلك �سبيل اإّل التقرب اإليه بدمكما. قال له: يا �سيخ, اأما 

ترح���م �سغر �سّننا؟ ق���ال: ما جعل اهلل لكما في قلبي من الرحم���ة �سيئًا. قال: يا 
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�سي���خ اإن كان ول ب���ّد, فدعن���ا ن�سّل ركعات. ق���ال: ف�سّليا ما �سئتم���ا اإن نفعتكما 

ال�سالة. ف�سّلى الغالمان اأربع ركعات, ثّم رفعا طرفيهما اإلى ال�سماء فناديا: يا 

ح���ّي يا حلي���م يا اأحك���م الحاكمين, احكم بينن���ا وبينه بالحّق. فق���ام اإلى الأكبر 

ف�س���رب عنقه, واأخذ براأ�سه وو�سعه في المخ���الة, واأقبل الغالم ال�سغير يتمّرغ 

ف���ي دم اأخي���ه, وهو يق���ول: حّتى األقى ر�س���ول اهلل P واأنا مخت�س���ب بدم اأخي. 

فقال: ل عليك �سوف األحقك باأخيك, ثّم قام اإلى الغالم ال�سغير ف�سرب عنقه, 

واأخذ راأ�س���ه وو�سعه في المخالة, ورمى ببدنيهما في الماء, وهما يقطران دمًا. 

وم���ّر حّتى اأتى بهما عبي���د اهلل بن زياد وهو قاعد على كر�س���يٍّ له, وبيده ق�سيب 

خيزران, فو�سع الراأ�سين بين يديه, فلّما نظر اإليهما قام ثّم قعد ثّم قام ثّم قعد 

ثالثًا, ثّم قال: الويل لك, اأين ظفرت بهما؟ قال: اأ�سافتهما عجوز لنا. قال: فما 

عرف���ت لهما حّق ال�سيافة؟ قال: ل. قال: فاأّي �سيٍء قال لك؟ قال: قال: يا �سيخ, 

اذهب بنا اإلى ال�سوق فبْعنا وانتفع باأثماننا فال ترد اأن يكون محّمد P خ�سمك 

ف���ي القيام���ة. قال: فاأّي �س���يء قلت لهما؟ قال: قل���ت: ل, ولك���ن اأقتلكما واأنطلق 

براأ�سيكم���ا اإلى عبيد اهلل بن زياد, واآخذ جائزة األفي درهم. قال: فاأّي �سيء قال 

ل���ك؟ قال: قال: ائِت بنا اإلى عبيد اهلل بن زياد حّتى يحكم فينا باأمره. قال: فاأّي 

�س���يء قلت؟ قال: قلت: لي�س اإلى ذلك �سبي���ل اإّل التقّرب اإليه بدمكما. قال: اأفال 

جئتني بهما حّيين, فكنت اأ�سعف لك الجائزة, واأجعلها اأربعة اآلف درهم؟ قال: 

ما راأيت اإلى ذلك �سبياًل اإّل التقّرب اإليك بدمهما. قال: فاأّي �سيء قال لك اأي�سًا؟ 

قال: قال لي: يا �سيخ, احفظ قرابتنا من ر�سول اهلل. قال: فاأّي �سيء قْلَت لهما؟. 

ق���ال: قْلُت: ما لكما من ر�سول اهلل قرابة. ق���ال: ويلك, فاأّي �سيء قال لك اأي�سًا؟ 

قال: قال: يا �سيخ, ارحم �سغر �سّننا. قال: فما رحمتهما؟ قال: قْلُت: ما جعل اهلل 

لكما من الرحمة في قلبي �سيئًا. قال: ويلك, فاأّي �سيٍء قال لك اأي�سًا؟ قال: قال: 
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دعنا ن�سّل ركعات. فقْلُت: ف�سّليا ما �سئتما اإن نفعتكما ال�سالة, ف�سّلى الغالمان 

اأرب���ع ركعات. قال: فاأّي �س���يٍء قال في اآخر �سالتهما؟ ق���ال: رفعا طرفيهما اإلى 

ال�سماء, وقال: يا حّي يا حليم, يا اأحكم الحاكمين, احكم بيننا وبينه بالحّق. قال 

عبي���د اهلل بن زياد: ف���اإّن اأحكم الحاكمين ق���د حكم بينكم, م���ن للفا�سق؟ قال: 

فانتدب له رجل من اأهل ال�سام, فقال: اأنا له. قال: فانطلْق به اإلى المو�سع الذي 

قت���ل فيه الغالمي���ن, فا�سرب عنق���ه, ول تت���رك اأن يختلط دم���ه بدمهما وعّجل 

براأ�س���ه, ففع���ل الرجل ذل���ك, وجاء براأ�س���ه فن�سبه على قناة, فجع���ل ال�سبيان 

.
)1(

»P يرمونه بالنبل والحجارة وهم يقولون: هذا قاتل ذّرّية ر�سول اهلل

���ل اأي�سًا, ولك���ن بتفا�سيل اأقّل  ه���ذا الم�سمون نقل���ه الخوارزمّي ب�سكٍل مف�سّ

مّم���ا ذك���ره ال�سيخ ال�سدوق رحم���ه اهلل , وب�سنٍد اآخر, ومع وج���ود اختالفات في 

.
)2(

محتواه

واأّما ابن �سعد, فقد ذكر اأّن هذين الطفلين هما ابنا عبد اهلل بن جعفر, وذكر 

تهما ما يلي: في ق�سّ

 وق���د كان ابن���ا عبد اهلل بن جعفر لجاآ اإلى ام���راأة عبد اهلل بن قطبة الطائّي 

ثّم النبهائّي, وكانا غالمين لّما يبلغا, وقد كان عمر بن �سعد اأمر مناديًا فنادى: 

م���ن جاء براأ�س فله األ���ف درهم, فجاء ابن قطبة اإلى منزل���ه, فقالت له امراأته: 

اإّن غالمين لجاآ اإلينا فهل لك اأن ت�سرف بهما فتبعث بهما اإلى اأهلهما بالمدينة؟ 

)1(  ال�سيخ ال�سدوق, الأمالي, �س143 148, المجل�س 19؛ المجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س100 105.

)2(  ن�سير هنا اإلى نماذج من هذه الختالفات: اعتبر الخوارزمّي هذين الطفلين من اأولد جعفر. لكن, بالنظر اإلى 

اأّن جعفر بن اأبي طالب ق�سى �سهيدًا خالل غزوة موؤتة في العام الثامن الهجرّي, فال يمكن لنا اأن نت�سّور اأّنه 

كان له طفالن �سغيران اأو �ساّبان مراهقان في العام 61 ه�. وعلى هذا الأ�سا�س, فالمق�سود من وَلَدي جعفر هنا 

حفيداه, اأي: اأّنهما ابنا عبد اهلل بن جعفر,  كما يوؤّيد ذلك ما نقله كّل من ابن �سعد, والبالذرّي, وابن العديم. 

وكذلك, فقد ذهب الخوارزمّي اإلى اأّن قاتل هذين الطفلين هو زوج تلك المراأة )ل �سهرها(, وهو كان واحدًا من 

وكلت اإليه مهّمة اأن ي�سّلم هذين الطفلين اإلى ابن زياد, على اأن ي�ستلم ع�سرة 
ُ
الجنود في جي�س ابن زياد, وقد اأ

اآلف درهم جائزًة له عن ذلك. )الخوارزمّي, مقتل الح�سين, ج2, �س54 58(.
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ق���ال: نعم اأرنيهم���ا, فلّما راآهما ذبحهما وجاء براأ�سيهم���ا اإلى عبيد اهلل بن زياد 

فل���م يعطه �سيئ���ًا, فقال عبيد اهلل: وَدْدُت اأّنه كان جاءني بهما حّيْين فمَنْنُت بهما 

عل���ى اأبي جعفر- يعني عبد اهلل بن جعفر �. وبلغ ذلك عبد اهلل بن جعفر, فقال: 

.
)1(

وَدْدُت اأّنه كان جاءني بهما فاأعطيته األفي األف«

 وابن 
)4(

 وابن العديم
)3(

 والطب���رّي
)2(

ونقل ه���ذا الحادثة اأي�سًا كّل من البالذرّي

, ولكن ب�سكٍل موجز. وقد اأ�سارت هذه الم�سادر جميعًا اإلى اأّن ابن زياد اأخذ 
)5(

كثير

قرارًا بقتل ذلك الرجل الطائّي الذي قتل الطفلين, واأمر بتخريب منزله وهدمه.

ه���ذا, وقد ورد ذكر هذه الحادثة ب�س���كٍل اأكثر تف�سياًل في عدٍد من الم�سادر 

.
)6(

المتاأّخرة

نقد وتحليل

بالنظ���ر اإلى اأّن عددًا من الم�س���ادر المتقّدمة على اأمال���ي ال�سيخ ال�سدوق, 

كمقتل ابن �سع���د, وتاريخ الطبرّي, واأن�ساب الأ�س���راف للبالذرّي, قد نقلت هذه 

الحادث���ة, ولو ب�سكٍل مجمل, فال مجال لإنكار اأ�س���ل وقوعها, �سواء بنينا على اأّن 

هذين الطفلين كانا ابني م�سلم بن عقيل اأم ابني عبد اهلل بن جعفر.

)1(  ابن �سعد, »ترجمة الإمام الح�سين Q ومقتله«, مجّلة تراثنا, العدد 10, �س77.

)2(  البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س424.

)3(  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س424.

)4(  ابن العديم, بغية الطلب في تاريخ حلب, ج6, �س2639.

)5(  ابن كثير, البداية والنهاية, ج8, �س185.

امام  التواريخ  نا�سخ  �سپهر,  تقي  محّمد  ميرزا  241؛  �س236  ]بالفار�سّي[,  ال�سهداء  رو�سة  الكا�سفي,  واعظ  ح�سين  مال    )6( 

الإمامين  ال�سبطين  معالي  المازندرانّي,  الحائرّي  مهدي  محّمد  ال�سهداء:  رو�سة  عن  ونقاًل   .328 �س324   ,Q ح�سين 

الموؤّرخين  المتاأّخرون من  زاده  ما  لجملة  �سپهر  المرحوم  تعّر�س  وقد  Q(, ج2, �س41 45.  والح�سين   Q )الح�سن 

واأرباب المقاتل على هذه الحادثة. ولكن حيث اإّنه كان ي�ستح�سن ما �سنعه �ساحب رو�سة ال�سهداء, فهو اكتفى بالنقل من هذا 

الكتاب, ولم ي�سّوغ هذا الفعل �سوى باأّنه اإعادة تج�سيد للحادثة المذكورة من خالل هذا ال�سبك الجديد للموؤّرخين والمحّدثين. 

)ميرزا محّمد تقي �سپهر, نا�سخ التواريخ امام ح�سين Q, ج6, �س 198(. وكان الأجدر ب� »�سپهر«, اأن ينقل هذه الحادثة من 

كتاب اأمالي ال�سيخ ال�سدوق, والذي هو اأقدم م�سدٍر جاء فيه �سرح تف�سيلّي لهذه الحادثة, واأقرب الكتب والم�سادر اإلى زمان 

ح�سولها. لكّنه بدًل من ذلك نقل الحادثة من م�سدٍر هو نف�سه يعترف باأّنه يحتوي على اإ�سافاٍت... على اأ�سل الحادثة, ومن 

هنا كان م�سطّرًا  بح�سب تعبيره هو  اإلى اإعادة تج�سيد هذه الحادثة وت�سويرها بت�سويٍر مختلٍف عّما ورد في الخبر الناقل لها.

نه�شة عا�شوراء
274



لك���ن, وفي الوقت عين���ه, ل يمكن لنا القبول ببع����س التفا�سيل التي ُنقلت في 

ه���ذه الحادث���ة, لأ�سباٍب عدي���دة. كما ل يمكن لن���ا اأي�سًا اأن ن�س���ّدق ما قيل من 

�س���ّدة تاأّثر ابن زياد لقت���ل هذين الطفلين المظلومين, ورّقت���ه لحالهما, بال�سكل 

ال���ذي ُنق���ل لنا في بع�س الكلمات. الّلهّم اإّل اأن ُيحم���ل ذلك منه على اّدعاء ذلك 

والتظاهر به لخداع عواّم النا�س. 

كم���ا ل يمكن الت�سديق اأي�سًا بظاهر ما قيل م���ن اأّن قتل هذين الطفلين كان 

وكل اإلى رجٍل �سامّي, حيث لم يكن لل�سامّيين وجود في الكوفة اآنذاك. وعلى 
ُ
قد اأ

ه���ذا الأ�سا�س, فلو اأخذنا بالتفا�سيل الت���ي وردت ب�ساأن هذه الحادثة, فينبغي اأن 

ُيحمل على كون القاتل من اأتباع يزيٍد واأهل ال�سام, ل اأّنه كان �سامّيًا.

بمأر�يأامأع�ر�مأتمد�ميع�مفل ر�
275





مقدمة .............................................................. 5

عملنا في الكتاب....................................................................... 6

9 ............................. مجال�س العزاء.. ال�سرورات والمحظورات

9 .................................................................................. تمهيد

10 .......................................................... مجال�ص العزاء في الإ�سالم

حكم اإقامة مجال�ص العزاء........................................................... 11

13 ..........................................  مجال�ص العزاء الح�سينّي.. نبذة تاريخّية

اأهداف اإقامة المرا�سم......................................................... 18

19 ..... اإقامة العزاء الح�سينّي اإحياء لل�سعائر الإلهّية وتجلٍّ كامل للتوّلي والتبّري

23 ................. العوامل التي اأ�سهمت في تخليد مجال�س العزاء وا�ستمرارّيتها:

24 ................... اأ- حّث ال�سعراء وت�سجيعهم على اإن�ساد ال�سعر والمراثي 

26 ........................................................ ب- البكاء والتباكي

27 ................................Q ج- التاأكيد على زيارة �سّيد ال�سهداء

27 ............................................................ د- تربة كربالء

28 ....................................... ه�- الحّث على اإقامة مجال�س العزاء

الفهرس

ال�ه��ح
277



نه�شة عا�شوراء
278

30 ............................................ وظائف عموم ال�سيعة وم�سوؤولّياتهم

وظائف الم�سوؤولين عن اإقامة المجال�س والقّيمين عليها........................ 35

40 .............................................. وظائف اأهل المنبر وم�سوؤولّياتهم

�سعراء الملحمة الح�سينّية...................................................... 51

قد�سّية الر�سالة و�سرورات المدح والإن�ساد..................................... 57

58 .................................................................. خّداٌم ولئّيون

7( ........................... تاأثير ل�سان الحال في بيان واقعة عا�سوراء

مفهوم ل�سان الحال................................................................... 73

76 ........................................................ ل�سان الحال وواقعة عا�سوراء

76 ...................................................................... الأقوال والآراء:

81 ................................................................................ الأدّلة:

1-  الآيات...................................................................... 81

2-  الروايات................................................................... 82

83 ..........................................R 3-  تقرير الأئّمة المع�سومين

86 ......................................................... 4-  �سيرة علماء الّدين

87 ............................ ال�سرائط الاّلزمة لبيان واقعة عا�سوراء بل�سان الحال:

1-  اجتناب التداخل بين ل�سان الحال ول�سان القال............................ 87

88 ................................... 2-  الإن�سجام بين ل�سان الحال ول�سان القال

3-  التوافق مع مقام الإمام Q وثورته..................................... 89

4-  عدم تحريف عا�سوراء با�سم ل�سان الحال.................................. 91

93 ..................... 5-  القدرات الالزمة لعر�س واقعة عا�سوراء بل�سان الحال

94 ......................................... الم�ساحة التي ي�ستخدم فيها ل�سان الحال:

95 ................................................................... اأ- ال�سعر

97 .................................................... ة والم�سرحّية ب- الق�سّ

ج - الفنون الم�سرحّية...................................................... 98

103 ............................................................................ النتيجة:

ن�سائح كافية ومواعظ �سافية لأهل المنبر وقّراء التعزية........... 05)



ال�ه��ح
279

((7 ................................ عا�سوراء في مراآة الأرقام والأعداد

تمهيد:.............................................................................. 117

117 ........................................................................... المقّدمة:

118 ........Q 1- اأعداد الكتب المر�سلة من اأهل الكوفة اإلى الإمام الح�سين

119 .................................. 2- عدد من بايع م�سلم بن عقيل في الكوفة

121 ........................................... اأ وا للحرب 3- الكوفّيون الذين تهيَّ

121 ............................................... 4- عدد الذين قاموا مع م�سلم

122 ................................................ 5- الماأمورون باعتقال م�سلم

122 ............................................. :Q 6- عدد اأ�سحاب الإمام

124 ..................................... اأ- حين الخروج من المدينة المنّورة

ب- اأثناء الخروج من مّكة................................................ 124

125 ...................................... ج- في كربالء )قبل اليوم العا�سر(

د- يوم عا�سوراء.......................................................... 127

129 ............................................... 7- اأعداد جي�س عمر بن �سعد:

اأ- عدد الع�سكر........................................................... 129

130 .......................................................... ب- عدد القتلى

8- عدد ال�سهداء............................................................. 133

137 .....................................Q 9-التركيب القبلّي لع�سكر الإمام

139 ................................................... 10- �سهداء الحملة الأولى

139 .......................Q 11- عدد الجياد التي دا�ست على ج�سد الإمام

139 ...........................................Q 12- جراحات ج�سد الإمام

13- العوائل.................................................................. 141

142 .................................................. 14- ال�سهداء من ال�سحابة

142 .............................................. 15- روؤو�س ال�سهداء المقطوعة

144 ........................................................ 16- ال�سهداء الموالي

144 ............................Q 17- الجرحى من مع�سكر الإمام الح�سين

145 ...................................................... 18- الأ�سرى والناجون:



نه�شة عا�شوراء
280

اأ- الرجال................................................................ 145

147 ............................................................... ب- الن�ساء

19- الن�ساء اللواتي كان لهّن دور في النه�سة الح�سينّية...................... 148

148 ..................................................... 20- الن�ساء المعار�سات

149 ....................... 21- مّدة اإقامة اأهل البيت R وعزائهم في ال�سام

150 .......................................... 22- تقويم حوادث نه�سة عا�سوراء

(55 .............................. في اأحوال ال�سهداء من غير بني ها�سم

1- اأبو الهياج................................................................. 155

156 ............................. 2- اأبو ثمامة زياد بن عمرو بن ُعَريب ال�سائدّي

3-  اأدهم بن اأمّية العبدّي.................................................... 158

158 .................................................... 4- اأ�سلم مولى بني مدينة

159 ..................................................... 5- اأمّية بن �سعد الطائّي

159 .................................................. 6-  اأن�س بن حارث الكاهلّي

160 ................................................. 7- اأني�س بن َمْعقل الأ�سبحّي

8- بدر بن مغّفل الجعفّي..................................................... 161

161 ................................................ ْير الهمدانّي 9- ُبَرْير بن ُخ�سَ

10-  ب�سير بن عمرو الح�سرمّي.............................................. 162

163 ............................................. 11- جابر بن الحارث ال�سلمانّي

12-  جابر بن الحّجاج....................................................... 164

13- جبلة بن علّي ال�سيبانّي.................................................. 164

165 ........................................... 14- جنادة بن الحارث الأن�سارّي

165 ............................................ 15- جنادة بن الحارث ال�سلمانّي

16 و17- جندب بن ُحجير الكندّي وابنه..................................... 166

18- جون مولى اأبي ذّر الغفارّي.............................................. 167

168 ......................................................... 19- ُجوين بن مالك

169 ....................................... 20- الحارث بن امرئ القي�س الكندّي

169 ....................................................... 21- الحارث بن نبهان

169 ....................................................... 22- حبيب بن مظاهر

173 ................................................ 23- الحّجاج بن بدر ال�سعدّي



ال�ه��ح
281

174 ............................................ 24- الحّجاج بن م�سروق الجعفّي

174 ................................................. 25- الحّر بن يزيد الرياحّي

26- حنظلة بن اأ�سعد ال�سبامي............................................... 175

176 ....................... 27 و 28- خالد بن عمرو واأبوه عمرو بن خالد الأزدّي

29- ُخفينة بن قي�س بن �َسَلمة بن ُطريف..................................... 177

178 ................................... 30- رافع بن عبد اهلل غالم م�سلم الأزدّي

31-  زاهر �ساحب عمرو بن الحمق.......................................... 178

179 .................................................. 32- زهير بن �ُسليم الأزدّي

33- زهير بن القين البجلّي.................................................. 180

181 ............................................. 34- �سالم غالم عامر بن م�سلم

181 .............................................. 35- �سعيد بن عبد اهلل الحنفّي

36- �سلمان بن م�سارب...................................................... 183

183 ................................... Q 37- �سليمان مولى الإمام الح�سين

185 ........................................... 38- �سّوار بن اأبي ُخمير الجابرّي 

186 ........................................... 39- �ُسويد بن عمرو بن اأبي مطاع

187 ............................................. 40- �سيف بن الحارث بن �ُسريع

41- �سيف بن مالك العبدّي.................................................. 187

42- �سبيب بن عبد اهلل النه�سلّي............................................. 188

43- �سوذب, مولى �ساكر..................................................... 189

190 ............................................... باب بن عامر الخثعمّي 44- �سُ

190 .............................................. 45- �سرغامة بن مالك التغلبّي

191 .......................................... 46- عاب�س بن اأبي �سبيب ال�ساكرّي

192 ................................................. 47- عامر بن م�سلم العبدّي

48- عّباد بن مهاجر بن اأبي مهاجر الجهنّي................................. 192

193 ............................................. 49- عبد الأعلى بن يزيد الكلبّي

50- عبد الرحمن بن عبد اهلل بن كدن اليزنّي............................... 194

195 ............................................... 51- عبد الرحمن بن عبد رّب

195 .................................... 52- عبد الرحمن بن م�سعود بن الحّجاج

195 .............................................. 53- عبد اهلل بن ب�سر الخثعمّي



نه�شة عا�شوراء
282

54- عبد اهلل بن ُبقطر....................................................... 196

55- عبد اهلل بن عمير الكلبّي................................................ 197

198 ...................... 56 و57 -عبد اهلل وعبد الرحمن الغفارّيان, ابنا ُغْزرة

199 ............................ 58 و 59- عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا يزيد بن نبيط

199 ............................................... 60- ُعقبة بن ال�سلت الجهنّي

200 ........................................... 61- عّمار بن اأبي �سالمة الدالني

62- عّمار بن ح�ّسان بن �سريح الطائي....................................... 200

201 ............................................... 63- عمارة بن �سلخب الأزدّي

64- عمرو بن جنادة الأن�سارّي.............................................. 202

202 .............................................. 65- عمرو بن خالد ال�سيداوّي

203 ........................................................ بيعة 66- عمرو بن �سُ

203 ............................................ 67- عمرو بن عبد اهلل الجندعّي

204 .............................................. 68- عمرو بن قرظة الأن�سارّي

69- الغالم التركّي )اأو الرومّي(............................................. 205

207 ..................................... Q 70- قارب مولى الإمام الح�سين

71- قا�سط بن زهير بن الحارث............................................. 207

208 ....................................................... 72- القا�سم بن حبيب

209 ................................................ 73- قّرة بن اأبي قّرة الغفارّي

209 .............................................. 74- قي�س بن م�سهر ال�سيداوّي

75- كردو�س بن زهير........................................................ 210

210 .......................................................... 76- كنانة بن عتيق

211 ......................................................... 77- مالك بن دودان

211 ................................................. 78- مالك بن عبد بن �سريع

212 ........................................ 79- مجّمع بن زياد بن عمرو الجهنّي

212 ............................................. 80- مجّمع بن عبد اهلل العائذّي

81- م�سعود بن الحّجاج...................................................... 213

214 ....................................................... 82- م�سلم بن عو�سجة

83- م�سلم بن كثير الأعرج الأزدّي........................................... 214

215 ................................................................... 84- ُمْنِجح



ال�ه��ح
283

85- نافع بن هالل الجملّي................................................... 216

218 .............. 86 و 87- نعمان بن عمرو الرا�سبّي وحاّل�س بن عمرو الرا�سبّي

88- نعيم بن عجالن......................................................... 218

89- هانئ بن عروة المرادّي................................................. 218

90- الهفهاف بن مهّند الرا�سبّي............................................. 223

91- هّمام بن �سلمة القان�سّي................................................ 223

92- يزيد بن زياد بن مها�سر................................................ 223

225 ............................................. 93- يزيد بن عبد اهلل الم�سرقّي

94- يزيد بن نبيط العبدّي................................................... 225

227 ....................... اأ�سخا�ص اآخرون ُذكرت اأ�سماوؤهم في عداد �سهداء كربالء

23( .................................. في اأحوال ال�سهداء من بني ها�سم

231 ......................................................:Q اأولد اأمير الموؤمنين

231 ..................................................Q العّبا�س بن علّي  .1

232 ....................................................... Q مناقب العّبا�س

233 ........................  R العّبا�س في مح�سر ثالثٍة من اأئّمة اأهل البيت

236 ......................................Q الن�سل الم�سّرف للعّبا�س بن علّي

237 .................................................Q عبد اهلل بن علّي  .2

237 ...................................................Q عثمان بن علّي  .3

238 ................................................... Q جعفر بن علّي  .4

238 ..................................................Q اأبو بكر بن علّي  .5

239 ...................................................Q محّمد بن علّي  .6

240 .......................................................:Q اأولد الإمام الح�سن

240 ...............................................Q اأبو بكر بن الح�سن  .1

241 .............................................. Q القا�سم بن الح�سن  .2

242 ............................................. Q عبد اهلل بن الح�سن  .3

243 ......................................................:Q اأولد الإمام الح�سين

243 ....................... علّي بن الح�سين Q الم�سهور ب� »علّي الأكبر«  .1

هل كان علّي الأكبر اأكبر �سّناً من الإمام ال�سّجاد Q؟........................ 248

250 ........................................................... Q اأولد علّي الأكبر

252 .......................................................... الطفل الر�سيع  .2



نه�شة عا�شوراء
284

اأبناء عبد اهلل بن جعفر الطّيار:................................................... 257

257 .............................................. عون بن عبد اهلل بن جعفر  .1

258 ............................................ محّمد بن عبد اهلل بن جعفر  .2

258 ............................................................... اأولد عقيل واأحفاده:

258 ....................................................... عبد اهلل بن عقيل  .1

عبد الرحمن بن عقيل................................................... 259  .2

260 .......................................................... جعفر بن عقيل  .3

اأبو �سعيد بن عقيل....................................................... 261  .4

261 ................................ محّمد بن اأبي �سعيد )الأحول( بن عقيل  .5

262 .......................................................... م�سلم بن عقيل  .6

262 ....................................................................... الولدة

263 ..................................................................... اأّم م�سلم

264 ..........................  L م�سلم اإلى جنب الإمام علّي والإمام الح�سن

زوجة م�سلم واأولده........................................................... 265

266 ............................................. عبد اهلل بن م�سلم بن عقيل  .7

267 ............................................... محّمد بن م�سلم بن عقيل  .8

9 و 10. طفال م�سلم.......................................................... 268

نقد وتحليل................................................................... 274

277 .......................................................... الفهر�س




